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F«l»löa MM êsstd SserkMst084ff  éa Icl»áöbl7atal: 
Bnlevftrdal  Beffela  FerdlnAUd (Kossath-otoa) 14 asám 

TeletoDBsám: 84. 
• I U«ff]e>eiilk  minden vasárnap. 

• \ 

Boldog 
karácsonyi Ünnepet! 
Ne, ne húzzátok félre  a szájatokat 

keserűen. Boldog ünnep, boldogság, 
— tudjuk, ma ezek a szavak mintha 
egy elsUlyedt világból, mérhetetlen 
messzeségből vergődnének az emberek 
felé.  Az élet kalváríás utján, kereszt 
alatt rogyadozva megyünk tovább és 
tovább és hiába nyujtjuk ki kezünket 
Veronika kendője után, arcunkról a 

és verejtéket letörülni, — csak 
ür^ss^be nyulunk, s a Golgota szele 
gúnyosan kacagja tehetetlen kapko-
dásunltat 

És azért mégis: boldog karácsonyi 
ünnepet 1 Mert észre, kell vennünk. 

tmiben ma boldogtalanságunk 
okát Ujuk, az mind külső és múlé-
kony óli^ Az élet megnehezedett 
küzdelnei, napi gondjai és fájdalmai 
között êzhetjük, hogy boldogtalanok 
vagyunl A lélek azonban a maga 
mélységben felgyújtja  a remény mé-
c^t, öazeomlások romjaiból is újra 
meg ujT épiteni kezd. Újra remél, 
uj célok felé  tör, s ebben a meg-
újulásba] már nem lehet boldogtalan. 

És ĝy ne legyünk boldogtala-
nok, a 2»ldogságban való hitünket 
soha e^ztn el ne veszíthessük, ah-
lioz csjáIa,os biztatást kapunk a ka-
rácaop születőben. S minket, ma-
gyarét , legnagyobb fájdalmainkban 
is r̂ nnyel kell, hogy eltöltsön ez a 
szü̂ s, mert tizenkét esztendő sivár-

1 keresztül is éreznie kell leU 
küiMTnek, hogy a világ mégis csak 
halad a krisztusi eszme által kijelölt 
uton s a történelmi fejlődésben  látnunk 
kell, hogy e sivárság és annak minden 
szenvedései még nem jelentik a le-
mondást és az eszme bukását. 

A Kisded megszületett és a he-
ródesi kéz hiába ölette meg a nagy év 
csecsemőit, — Jézus nem volt köztük. 
S a krisztusi küldetés betöltésének 
diadalaképpen éled újra népmilliók lel-
kében ma is a hit, — ennek éltető 
tüzétől áthatva mondjuk ismét; 

Boldog  karácsonyi  ünnepet! 

KozérdekS ügyben jártak el 
a magyarság képviselői. 

Megyénk magyarpárti szenátorai 
és képviselői muIt hét csütörtökén több 
közérdekű iskolaügyben jártak el Cos-
iachescu  közoktatásügyi miniszternél. 
Első kérelmük a helybeli állami lyceum 
felső  tagozatának megszüntetésére irá-
nyult. E kérdésnél kifejtették,  hogy az 
állam l̂ épitési programmjába nagyon 
jól beilleszthető lenne e felső  tagozat-
nak, mint teljesen feleslegesnek  & cél-
talannak a megszüntetése s ezáltal az 
uj állami iskola elhelyezésének a kér-
dése is megoldást nyerne, ami ma 
súlyos anyagi gondképpen nehezedik 
a városra. Azután az újonnan felállí-
tott óvodák megszüntetését kérték, ki-
fejtve,  hogy milyen elviselhetetlen ter-
het jelent azoknak sürgős létesitése 
az anyagi bajokkal küzködő közsé-
geinkre nézve. Külön megbeszélés tár-
gyát képezte a miniszter előtt a szent-
egy házasfalvi  óvoda-ügy. Végül kérték 
a minisztertől, hogy a homoródalmási 
és erdőszentgyörgyi állami iskoláknál 
a magyar tagozat állittassék vissza. A 
miniszter szivesen fogadta  szenátorain-
kat és képviselőinket, jóindulatulag 
hallgatta meg előterjesztéseiket és meg-
ígérte, hogy mindezen ügyeket sze-
mélyesen fogja  tanulmányozni. 

Leépítés. 
Evvel a csúnya szóval jelölt fo> 

galmi körbe vágó dologról irunk va-
mit, hátha a leépitők épülnének belőle. 

Tizenhárom erdőigazgatóság van 
az országban. Mindegyik erdőigazga-
tóság mellett müKÖdik 6 inspector, ez 
összesen 78 inspector. Egy inspector 
átlagos havi fizetése  12,000 lej, ez 
évente kitesz 144 ezer lejt, hetven-
nyolc inspectomál pedig kitesz tizen-
egymillió kétszázharminckétezer lejt 
Borzasztó nagy összeg I De ehhez 
ugyanennyit lehet még számítani vas-
úti utazási dijak, fuvardijak,  napidijak, 
ellátások, lakás, fűtés,  bor, sör stb. 
cimén I És mit tesz ez a hetvennyolc 
inspector ezért a huszonkét millióért? 
Ellenőrzi az erdőigazgatóságokat ? 
Az erdőigazgató vagy okleveles em-
ber, vagy nem. Ha nem: nem kell 
mê ürni az igazgatói székben. De ha 
okleveles: miért kell föléje  még egy 
inspectort kinevezni, akinek az legyen 
a feladata,  hogy okosabb legyen, mint 
az okleveles igazgató ? Mert azt csak 
nem szabad feltételeznünk,  hogy a 
becsületbeli kiválóbbság kivánja meg 
a fölébehelyezést.  Hátha még azt is 
tudnók, hogy az inspector urak okos-
ságban sem állanak feljebb,  mint az 
igazgatók I Hiszen az inspectorok kö-
zött nem egy van, akinek nincs ok-
levele, sőt láttunk már olyant is, aki-
nek csupa négy gimnáziuma van s 
aki nagyon meg volt izzadva, amikor 
nulla egész öt tized holdat át kellett 
(volna) számítani kvadrátölekre! 

Noshát, rosszul épitenek lefelé 
azok a jó urak, akik a kistisztviselők-
ből akarnak bélistásokat csinálni, akik 
lent, a kistisztviselőket akarják leépi-
teni, mert a leépítés  az az egyedüli 
épitkezés, melyet, minden más épít-
kezéstől eltérőleg, nem lent, hanem 
fent  kell kezdeni... 

Nyilatkozat 
Réti ur (ki a Hargita nevü lapot 

mint polgármester is szerkeszti, anél-
kül, hogy a tanácstól arra engedélyt 
kért, vagy kapott volna)' jónak látja 
a megyei költségvetéssel kapcsolatban 
megjegyezni, hogy kapott információk 
alapján való dolgozás nem mutat ré-
szemről túlságos komolyságra. A vár-
megyei interímár bizottsági tagok, kik 
Réti ur tetszése szerint voltak kije-
lölve, 500 leus tUési díjazás mellett 
sem tudták a megyei költségvetést 13 
havi működésűk alatt ugy összeállí-
tani, hogy vissza ne dobja a felsőbb 
hatóság a 4 és fél  milliós deiícit miatt. 
Az uj tanácsnak kellett a költségve-
tést újból, lehetőleg leszállítva, gyor-
san összeállítani. Miután a vármegye 
lakosságát a pótadótól megkimélni 
óhajtottam, szeptemberben Bukarestbe 
utaztam és nem >nem felelős*  tiszt-
viselőtől, hanem a vármegyei osztály 
direktorától kértem tanácsot és Kolozs-
várt az előadótól, aki a helyi ellen-
őrző bizottságnál a költségvetést most 
is előadta. A tanács végeredményében 
jó volt, mert a vármegye lakosságát 
a 25Vo-os pótadótól az 1930 évre si-
került megmenteni, amit a tanács 
megszavazása következtében fel  kellett 
volna hajtani. Bukaresti és kétszeri 
kolozsvári utazásomért sem napi-
dijat, sem útiköltséget nem kértem. 
Rét! ur ezt nem tartja komoly mun-
kának, talán az komoly munka, ha a 
közpénztárból bonra veszünk fel  pénzt. 

Dr. S«be«l Jáaoa. 

Gyűlést tartott a városi 
párttagozat I 

Az Országos Magyar Párt Székely-
, udvarhely városi tagozata szerdán este 
8 órai kezdettel intézőbizottsági ülést 
tartott. A Pártotthon olvasótermét zsúfo-
lásig megtöltötték a bizottsági tagok, 
akiket Vajda  Ferenc, a tagozat elnöke 
üdvözölt megnyitójában. Napirend előtt 
Hinléder dr. szólalt fel,  megnyugtató 
kijelentést kérve az elnöktől a bekö-
vetkező városi választásokkal kapcso-
latban szállingózó mindenféle  híreszte-
lésekre nézve. Az elnök kijelentette, 
hogy a vezetőség felfogása  szerint a 
tanácsjelölő listát a legmesszebb menő 
demokratikus elvek alapján kell össze-
állítani s ebben a városi polgárság 
akaratának a megnyilvánul̂ t fogja 
az intézőbizotttság érvényre juttatni s 
igy, az elnökség felfogása  szerint is, a 
régi lista nem köti a pártot elhatáro-
zásában. Az elnöki nyilatkozatot a fel-
szólaló és a bizottság egyhangú he-
lyesléssel vette tudomásul. 

Tárgysorozat rendén az iparos- és 
kereskedő-tanoncoktatás kérdésében ki-
küldött bizottság nevében tették meg 
jelentésüket Dobos Ferenc dr. és Papp 
Dezső, akik alapos tanulmánnyal és 
széles látókörrel kidolgozott, élvezetes 
éil tanulságos előadás keretében jelöl-
ték meg azt az elméleti és gyakorlati 
alapot, amelyen a nagy és fontos  kér-
dés megvitatása megindulhat. Különö-
sen a Dobos dr. előadásának az a 
része váltott ki köztetszést, amelyben 
az erkölcsi nevelés alapjául a vallás 
parancsait jelöli meg, mert aki ezeket 
megtartja, az mindenféle  törvénynek 
és szabálynak eleget tett. A bizottság 
köszönetet szavazott mindkét előadó-
nak s több hozzászólás után elhatá-
rozta, hogy a tanoncoktatás kérdését 
a jövőben is napirenden tartja s a vita 
folytatását  a legközelebbi gyűlésre ki 
tűzi. Elhatározta azt is, hogy ezután 
minden gyűlés napirendjére felvesz 
egy-egy hasonló jelentőségű társadalmi, 
vagy politikai problémát, hogy ezáltal 
is növelje a gyülésezések értékét, ta-
nulságossá téve azokat. 

Az otthonlistába való felvétel,  az 
arcképes igazolványok, a népszámlálás 
kérdései voltak még napirenden, ame-
lyeknek széleskörű és alapos megvi-
tatása után a mindvégig kitartó érdek-
lődés mellett folyt  intézőbizottsági ülés 
éjféli  12 órakor ért véget. 

A békerevizió kérdése a 
román parlamentben. 
Ki hitte volna, hogy erről a kér-

désről a román parlamentben is be-
szélhet valaki ? Pedig megtörtént, a 
hires Cuza professzor,  képviselő a ka-
mara egyik utóbbi ülésén nagy be-
szédet mondott a békeszerződés hibái-
ról s azoknak reparálásáról. A béke-
szerződések — mondotta Cuza — egy 
bizonyos helyzetnek voltak a kifejezői, 
ez a helyzet azonbao megváltozott. 
Mussolini kijelentette, hogy a revízió 
nem Olaszország érdeke, hanem az 
egész világé. Poincaré is utóbb a re-
vízió gondolatához csatlakozott. Ro-< 
mánia körül szövetségek alakulnak, 
csak Románia marad egyedül elkülö-
nítve. A békeszerződéseket, amelyek 
útját állják a békés szellem kifejlődé-
sének, meg kell változtatni. így beszélt 
egy román képviselő. 

Tudnivalók a népszámlá-
lásról. 

Il  ik  közlemény. 
A népszámlálási Iveket december 28-
Ikán osztják kl ée 29 lkén szedik öu^ 
8ze. A két dátum közötti Idö lesz tehát 

a népszámlálás napja. 

A számlálás napját megelőző éj-
szaka 12 órája előtt született gyerme-
keket be kell imi az ivbe. De beiran-
dók az azon óra után elhalt emberek is. 

A számlálóbiztos által adott iga-
zolvány, melyet az összeirási ivről tép 
le, mindenki gondosan őrizze meg s 
az ellenőrző közegnek kivánatra mu-
tassa fel. 

Raduceanu  munkaügyi  ntiniszier 
a parlamentben,  a magyarpárti  kép-
viselők  kívánságára  kijelentette,  hogy 
senkit  sem  érhet  büntetés  azért,  hogy 
nemzetiségét  saját  lelkiismerete  szerint 
vallja  be.  A miniszter  ezen  nyilatko-
zata  felvétetett  a parlamenti  naplóba. 

Az összeirási ivbe (románul: Lista 
de gospodărie) a következő sorrend-
ben kell beimi az egy otthonba tar-
tozókat • legelőbb a családfőt,  azután 
a feleséget,  majd a gyermekeket életkor 
szerint, utánuk a rokonokat, a szállás-
ban, vagy bútorozott szobában lev6 
személyeket és végíil az alkalmazotta-
kat és pedig előbb a férfiakat  s azu-
tán a nőket. 

A keresztnév a 2-ik rovatba, a 
családnév a 3 ik rovatba Smáb,  Ismé-
teljük,  hogy  a nevek  — külön-külön  — 
magyaros  hangzással  írandók.  Akit 
Kiss  nek hivnak, azt nem szabad CM-
^«-nak, vagy Kovácsot:  Cotww-nak 
beimi. Leghelyesebb valami okiratot 
kéznél tartani és a számlálóbiztosnak 
felmutatni,  hogy arról Írja le helyesen 
a családnevet. 

A vallást világosan fel  kell tün-
tetni, igy például: róm. kath., refor-
mátus, unitárius, zsidó stb. 

Hogy  az  anyanyelv  tudakolása  és 
az  arra  adandó  válasz  milyen  óriási 
fontossággal  bir^  azt  mindenki  érzi  és 
tudja,  aki  a magyar  kulturközösségbe 
tartozik. 

Nemzetiség: «magyarÁllampol-
gárság : »románc | 

Főélethivatásul (21-ik rovat) az a 
foglalkozás,  mesterség vagy hivatal 
Írandó be, amely főjövedelmi  forrásul 
szolgál. A nőkre vonatkozólag, ha 
nincs különleges foglalkozásuk,  nem 
kell azt imi be, hogy »háztartás€, 
hanem csak egy vizszintes vonalat 
(—) kell a rovatba húzni. A föld-
mives felesége  »földmives<-nek  irandó 
be. Ezek gyermekei pedig, akik szü-
leikkel együtt folytatják  a földmivelést, 
«földmunkásoknak*. 

Magyarok! Anyanyelvét, nemze-
tiségét mindenki szabadon, minden 
kényszertől mentesen, minden bfin-
tetff  kSvetkezmény nélkfil,  saját lel-
kiismerete és szent meg f̂fxAlése 
•zerint valUmlJa be. Meg kell mon-
danunk, hogy nuigyarok Tagjank! 

« 
b Megdöbbenéssel értesülünk, hogy 
a végrehajtási utasitás nagyjában ismer-
tetett rendelkezései ellenére máris ólyan 
kisérletek tapasztalhatók vármegyénk-
ben is, amelyek, ha sikerülnének, a 
népszámlálás valóságos eredményének 
és a tényleges állapotnak a meghami-
sítását jelentenék. Kedden, december 
16-án Fenyédre hivták Össze több köz-
ség, nevezetesen Máréfalva,  Varság, 
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A Székely Dalegylet műsorral és tánccal egybekötött, nagy Szilveszter-
estéje december 31-én este fél  9 órakor saját helyiségében! 

Szentkirály, Fenyéd, Zetelaka, Orosz-
hegy és Bethlenfalva  számlálóbizto-
sait — oktatás céljából. Az oktató 
közeg a nemzetiség kérdésében azt az 
utasítást adta a számlálóbiztosoknak, 
hogy ha az egyes községekben̂  mint 
pld. Máréfalván  is előforduló  görög ka-
iholikus vallásúak azt fogják  mondani, 
hogy ők magyarok, figyelmeztessék, 
hogy aki görög katholiKus, az csak 
román lehet s ha mégis ragaszkodnak 
a magyar nemzetiséghez, rögtön ve-
gyenek fel  jegyzőkönyvet. Ezzel a ha-
mis és törvényellenes utasítással szem-
ben mi megnyugtatjuk görög  katho-
likus  vallású  magyar  testvéreinket, 
hogy nyugodtan vallhatják magukat 
magyaroknak, mert a nemzetiséget nem 
a vallás állapítja meg s a nemzetiség 
bevallása lelkiismeret kérdése. A szám-
lálóbiztosokat pedig megnyugtathatjuk 
és figyelmeztetjük,  hogy nincs  is  jo-

y  guk  olyan  figyelmeztetést  intézni  a la-
kossághoz,  mint  amilyenre  az  oktató 
nr  őket  beoktatni  akarta^  mert  ez  ti-, 
losf  A törvény tiltja, hogy a számlá-
lóbiztos beleavatkozzék bérkinek is a 
lelkiismereti t)gyébe 1 

Tiltakozunk és tiltakozzunk tehát 
a beavatkozás ellen, s aki magyarnak 
érzi, magyarnak tartja magát, mondja 
és Írja be ezt bátran, ne engedje el-
lopni nemzetiségét! Meg kell monda-
nunk, hogy magyarok vagyunk 1 Ezért 
semmi bántódás, megrövidités, bünte-
tés vagy jogfosztás  nem érhet senkit, 
hiába jegyzőkönyvel akárki. 

A keresztari gimnázinm ugye 
RZ unitáriusok december 14 iki főtanácsi 
ülésén véglegesen eldőlt. Százöt sza-
vazattal hetvenhét ellenében kimondta 
a főtanács,  hogy nem a kolozsvári —, 
hanem a keresztúri gimnáziumot szün-
teti meg jelenlegi formájában,'vagyis 
csak a három alsó osztályt hagyja 
meg, a. többiek helyébe pedig első 
rf^u  gazdasági szakiskolát létesit. Ez-

' úttal is kifejezést  kell adnunk azon 
véleményünknek, hogy végzetesnek 
tartjuk a székelyföldi  iskolák sürü 
megszüntetését a magyar kisebbségi 
J<ulturára nézve s ezért csak helye-
selni tudjuk a Papp Mózes-féle  mentő-
indítványt, melyet a főtanács  a meg. 
szüntetés kimondása után szintén el-
fogadott.  Papp Mózes ny. igazgató-
tanár nevezetesen azt- indítványozta, 
hogy amennyiben a gimnázium a je-
lenlegi teljességéiben az itteni társa-
dalom erejéből fenntartható  lenne, ugy 
tar'.assék fenn.  Adja Isten, hogy sike-
rüljön ez a nagy áldozat, amely főként 
az unitáriusokat fogja  megpróbálni, de 
amelynek meghozatalában ha az egész 
magyarság részt vesz: talán mégsem 
lesz végleges a halálos itélef. 

Különben az üggyel kapcsolat-
ban a főgimnázium  elöljárósága kö-
réből a következők közlésére kértek 
fel:  A keresztúri unitárius főgimnázi-
um elöljárósága élénk tudatában an-
nak a nagy erkölcsi felelősségnek, 
mellyef  a keresztúri főgimnázium  lété-
ért az unitárius vallásközösségnek, a 
székely vármegyéknek és egész ma-
gyar fajunknak  tartozik, tovább foly-
idtja titáni küzdelmét a főgimnázium 
megmentéséért. 

A gimnázium elöljárósága decem-
ber 17 én tartott ülésében kimondotta, 
hogy erkölcsi kötelességének tartja 
a főtanács-adta  jogával élni. Min-
den erejével megkísérti tehát felrázni 
a székely társadalmat, az unitárius 
eklézsiákat és a gimnázium véndiák-
jdit, hogy a főgimnázium  megmen-
t ;se végett siessenek a gimnáziumi 
elöljáróság támogatására. A gimnázi-
umi elöljáróság abból a lelkes, hűsé-
ges és kitartó támogatásból, melyet a 
keresztúri iskola hivei a főtanácsi  gyű-
lésén tanúsítottak, bizton reméli, hogy 
ÍQ31 május l-ig elő'tudja teremtenia 

felső  tagozat fenntartásához  szük-
ségesnek mutatkozó összeget. 

A megindított mozgalmat és az 
öhhoz fűzött  jó reménységet az elöl-
járóság az egyházi főhatóságnak  is 
már bejelentette. A székelyföldi  szü-
lúk és tanulók legyenek tehát jó re-
ménységgel, hogy a keresztúri főgim-
názium jövő iskolai évben is teljesít-
heti nevelő feladatát. 

Ismét olcsó kölcsönnel 
bolonditják a népet 

Fancsal községben a mult vasár-
nap megjelent egy volt jegyző, gyű-
lésbe hívta a gazdákat s ott olcsó 
kölcsönpénzt ajánlott és ígért mind-
azoknak, akik nála evégett feliratkoz-
nak. A fancsali  gazdák, akiknek éppen 
mostanában volt egy nagyobb birtok-
vásárlásuk, kapva-kaptak az ajánlaton 
s egy üres (már megint üres I) ivet 
aláírtak. Az ügynök előadta, hogy ezt 
a kölcsönt Averescu  tábornok kezde-
ményezi s ő fogja  azt hozni, ha kor-
mányra jut. Az aláíróknak tehát er-
kölcsi kötelessége lesz az Averescu-
kormányt támogatni. Politikailag is 
megindokolta, miért szükséges Ave-
rescu mellé állani. A csendőrségnek 
— mondotta — nincs tekintélye, tehát 
a fegyveres  erő tekintélyét kell emelni 
s evégből szükség van a diktatúrára. 
A diktátor, természetesen, Averescu 
lenne. 

Arról nincs értesülésünk, de való-
színűnek tartjuk, hogy az ügynök más 
községeket is meglátogatott. A fan-
csali eset pedig két dolgot bizonyít. 
Égyik az, hogy oly nagy a szegény-
ség és a pénzinség, hogy a nép min-
den bírálat nélkül vakon hisz minden; 
kinek, aki pénzzel kecsegteti, — a» 
másik pedig az, hogy a mi népűnk 
annyi becsepás után sem akar már 
— okulni. Ki tudja, mire fogják  fel-
használni most is az üres aláírási ivet ? I 

A közönség köréből. 
Stan tanár nr felpofoxott  tgy  13 

évei leánykát. 

György Viktor városi polgártár-
sunk Mária nevű leánykája az állami 
leánygimnázium első osztályába jái*. 
Az egyik óra végeztével az igazgatónő 
meghagyta az első osztálynak, hogy a 
következő tanóra kezdetét várják meg 
a tanteremben, a padban ülve, legye-
nek csendesen és csak suttogva sza 
bad beszélgetni. A rendre és a csendre 
való felügyelettel  egyik növendéket 
bizta meg. A gyerekek suttogva be-
szélgettek s a kis Mária is beszélt va-
lamit szomszédjához. A felügyelő  le-
ányka, talán a maga gyermeki logikája 
szerint azért, hogy megbizatásaban 
szigorúan eljártnak látszassék, tulhan-
gosnak ítélte a suttogást s a következő 
tanórára belépő tanár urnák jelentést 
tett az esetről. A következő tanórát 
azonban Stan tanár ur tartotta. Stan 
tanár ur pedig a jelentésre nagyon 
szigorú Ítéletet hozott: az első osztályos 
György Mária két arcán ket pofon 
csattant el... Tanár ur, kérem, ön 
elrontotta szigorú ítéletével a György 
Máriácska karácsonyát, mert az ilyen 
megszégyenítés emlékét a gyermeki 
lélekből csak sok-sok év feledése  és 
egyéb szenvedése tudja kitörűlní. Váj-
jon mivel kellene Ont ezért megbün-
tetni ?... 

Gyerekek, ti pedig ne árulkod-
jatok I . . . —«, 

A községek önállósága. 
Tudva van, hogy a megyetanács 

határozatot hozott a Községek önálló-
ságának visszaállítása érdekében. A 
határozatot jóvahagyás végett fel  kel-
lett terjeszteni a tartományi igazgató-
sághoz, amelynek döntése a napokban 
érKezeti le a vármegyére. Ez a döntés 
pedig kedvezőtlen. A tartomáfiyí  igaz-
gatóság, érthetetlÉfn  módon és okokból, 
megtagadta a határozathoz való hoz-
zájárulást, azzal érvelvê  hogy az uj 

gúzigazgatási törvény módosítása előtt 
• mar inegtöriént községi alakulatok 
újból át nem szervezhetők, A megye-
tanácsnak most az lesz a feladata, 
hogy a kormányt meggyőzze az igaz-
gatóság határozatának tarthatatlansá-
gáról, mert a jelenleg érvényben levŐ 
törvény rendelkezéseit nem sérti a köz-
ségek önállósítása. Itt említjük meg, 
hogy az önállóság visszaállítása ese-

tén az érdekelt községekben uj vá- | 
lasztás utján kell megalakítani a köz- > 
ségi tanácsokat. Ez azonban nem lehet 
érv az önállósítás ellen, amely sokkal j 
fontosabb  érdeke a községeknek ugy 
gazdasági, mint kisebbségi politikai 
szempontból is, — semhogy azt a 
választásoktól való félelem  miatt el 
lehetne ejteni. 

Az önállóság visszaszerzése tehát 
nem megy olyan könnyen, mint ahogy 
azt remélni lehetett. íme a hozzánem-
értés s a politikai mesterkedés mek-
kora bajt okozott 1 A követ, amit »egy 
bolondc bedobott a kútba, — száz 
okos is nehezen tudja kihalászni. 

Kovetendo példa. 
Néhány év óta a gazdasági élet 

vezető férflainak  a legnagyobb gond-
ját képezi a gazdatársadalom meg-
szervezése. Mert a szervezetlenség az 
egyik oka a jelenlegi nyomorúságnak. 

Kemény dió. A falvakban  szét-
szórtan élő, egyéni függetlenséghez 
szokott gazdaember nem könnyen köti 
tömegekhez a sorsát. Pedig már több 
példa áll előtte kicsiben, hogy egye-
sülésben van az erő. 

Ha okos emberek nem szerveztek 
volna tej szövetkeze te ket, a nyugati 
fajta  jó tejelő tehenektől nyert nagy 
mennyiségű tejjel nem tudnák mit csi-
náljanak. Szövetkezéssel azonban, vaj-
nak feldolgozva,  értékesíthetik. Amit 
a szövetkezet megtehet, egy két fejős 
tehénnel bíró egyes gazda nem tudná 
megtenni. 

A szervezkedés azonban itt nem 
állhat meg. Messzebbmenő céloknak 
kell a gazdaközönség szeme előtt le-
begniök. Szerves egésszé kell tömö-
rülniök egy egy vármegye gazdáinak. 
A szervezet alapját a talusí gazdakö-
röknek kell képezni s ezekből kell 
felépülni  a szabad társulás utján a 
megyei szervezetnek: a gazdasági 
^gyesüleinek. 

A gazdakörök kebelében kell meg-
szervezni a községi olvasókört, a 
földmives  dalárdát, műkedvelői társu-
latot, tűzoltó szakaszt, állatbiztosítást 
stb., amelyek részint az általános mű-
velődés fokozására  szolgálnak, részint 
a gazdálkodásban, a szükségletek kö-
zös és olcsóbb beszerzésében, vala-
mint a termények közös és jobb érté-
kesítésében megnyilvánuló előnyökben 
mutatják meg hasznosságukat. 

Több, ezeknek a céloknak eléré* 
sére alakult gazdakör van már vár-
megyénkben, de legelső a székelyud-
varhelyi Szent Imre-utcai gazdakör, 
amely az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egyesület kötelékében üdvös tevékeny-
séget fejt  ki a tagok javára. 

Ez a gazdakör  a Kovács  Lajos 
minden nemes ügyért lelkesülő birto-
kos kezdeményezésére jött létre 87 
taggal. Kebelében egyebek mellett, meg-
szervezte a kölcsönösségen  alapuló  ál-
latbiztosítást  s ebben az évben már 
három gazdatárs elkárosodott állatá-
nak téritette meg a becsértékét és 
pedig: Bencze  Gábor sercegő üszőkben 
elkárosodott tinójáért fizetett  4000 leüt, 
Kertész  Sándor szintén sercegő üszők-
ben elhullott borjújáért 2500 leüt, Er 
dös  János puffidás  miatt levágott te-
henének 4500 leura becsült ériéKéből 
a gazdakör fizetett  2000 leüt, a többi 
befolyt  a hus és bőr értékesítéséből. 

Nagy jótétemény az, ha a kárval-
lott gazdának nem marad üresen a 
járma, sem a tejes sajkára. Szolgáljon 
például és uttörésül minden község-
nek ez. Kovács  Lajost, a kor szelle-
mével haladó jeles gazdát pedig, akit 
a gazdakör  érdeméül elnökének  válasz-
tott, illesse dicséret és elismerés. 

Magyar  testvérek  / Ébred-
jetek^  vigyázzatok  a népszámlá-
lásra  / Nagy  fontosságú  dolog  ez^ 
amelynek  eredménye  dönti  el  is-
koláink,  anyanyelvünk,  egész  nem-
zeti  jövőnk  sorsát.  Ne  egyezzetek 
bele,  ne  engedjétek  meg,  hogy  a 
kétmilliónyi  magyarból  egyetlen 
egyet  is  lealkudjanak}  Tartsátok 
nyitva  szemeiteket  az  Összeirási 
ivek  kitöltésénél! 

A marhalevelek rendes kezelése 
igen nagy érdeke a marhatartó gaz-
dáknak. Máréfalván  mégis nagy ren-
detltnséget csinált ebben a fontos  ügy-
ben egy ideiglenesen megbízott kezelő 
azon 8 hónapon át, amíg ő kezelte a 
marhaleveleket. Az átírókönyvbe a ki-
adott marhaleveleknek mintegy felét 
nem irta be s így, természetesen, ezek-
nek az árával — darabont 30 lej — 
sem számolhatott el. Ezenkívül egy 
egész törzsbárca-füzetet  elveszített, ami 
pedig szükség esetén igazolásul és 
bizonyítékul kellene, hogy szolgáljon. 
A máréfalviak  most tisztázni szeretnék 
a helyzetet s ha az ideiglenes kezelő 
beszolgáltatná a pénztárba a község 
járandóságát, a súlyosabb következmé-
nyektől elfekintenének.  Megjegyezzük, 
hogy ezt a rendetlen állapotot is az 
interimár uralom idézte elő, mert annak 
következtében a régi, kipróbált kezelő 
lemondott s csak most, december fo-
lyamán foglalta  el újból e tisztséget, 
amelyet 7 és féléven  át rendesen és 
hibátlanul töltött be. 

Az esetet azért írjuk meg, hogy 
más községekben is legyenek figye-
lemmel : rendben megy-e a marhalevél 
kezelése, amelyet oly drágán és sok-
szor kölcsönkért pénzzel Ml kiváltania 
a megszorult gardának. 

Amiből tanulni lehetie ? 
A The Indian Messenger (Indiai 

hírnök) című angol nyelvű .'eti lap-
ban, mely a brama egyhá/ lapja, 
Rabindranath Tagorenak a levetkező 
imaszerű sorai jelentek meg' 

Miért száll lelkemből a igyódás, 
miért álmodom, miért imdkozom, 
édes hazám, India ? 

Rólad álmodom, érettíd̂ juzgón 
imádkozom, hogy ne légy sokáig 
idegenek rabigájában. 

Azért imádkozorn, hogy ehess 
szabad. 

Szabad, hogy követhessed xaas 
eszményeidet. 

Szabad, hogy a világon telyes>|r 
hessed fontos  hivatásodat. 

Szabad, hogy elfoglalhassad  Isten 
által kijelölt helyedet a nagy nemze-
tek között. 

Ez a nyilatkozat nem titok, mely 
csak kéz alatt foroghat,  hanem angol 
nyelven jelent meg, folyóiratban,  me-
lyet minden angol elolvashat és irány-
adó körök cl is olvasnak. S mi en-
nek a következménye? Talán becsuk-
ják Tagorér, talán kikergetik a roppant 
nagy angol birodalomból? Oh, világ-
ért sem! Azóta Tagore éppen az an-
golok meghívására sorozatos előadást 
is tartott Oxfordban  az ember vallá-
sáról. őc tehát minden elszakadási 
törekvései dacára is nagyrabecsüli 
Anglia, pedig mindenki tudja, mit je-
lentene Angliának India elvesztése. 

Nálunk azonban minden máskép-
pen van. Annyira másképpen, hogy 
még elképzelni sem tudjuk egy ilyen, 
a fennálló  uralom ellen hasonló hatá-
rozottsággal hangulatot keltő nyilatko-
zat megjelenését, sem azt, hogy mi tör-
ténnék azzal, aki egy ilyen nyilatkozatot 
esetleg mégis közzétenne. Pedig mi 
sokkal szerényebbek vagyunk, "Mi tu-
domásul vettük Gyulafehérvárt  és 
Trianont s csak azokat a kicsike em-
beri jogokat lessük, amelyeket Gyula-
fehérvár  és Trianon megígért nekünk, 
s amelyeket a hazai törvényhozás is 
magáévá tett. S mégis legjobb gya-
korlati és tudományos, magyar test-
véreink nem kapnak teret a közélet 
fórumain,  számunkra az érvényesülés, 
a boldogulás különös akadályokba 
ütközik, mert mi nem vagyunk jók. 
Jók csak azok, akik megtagadják faju-
kat, a renegátok, a besúgók, a gerinc-
nélküliek. A Tagore példája azt tanítja, 
hogy az igazán erős és okos kormány-
zat nem érzi szükségét követelni sen-
kitől faji  érzései megtagadását s a ro-
mán vezetők is egyszer már respek-
tálhatnák igaz jóhiszeműséggel azt a 
kicsike emberi jogocskát, amit a tör-
vény és emberiesség előír a magyar-
ság számára. -1 —l. 
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Rendetlenség van a városnál 
a listák vezetése és összeállítása körül, 
mert vannak polgárok, akik fel  vannak 
véve a választói listába, szavazó iga-
zolványuk van, de nincsenek felvéve 
az otthonlistába. Ezeket, ha arcképes 
igazolványért jelentkeznek, azzal uta-
sítják el, hogy nincsenek felvéve  az 
otlhonlislába. Pedig a törvény még 
a kiigazításnál is azt rendeli, hogy aki 
kimaradt a választói  listából  és ebbe 
felvételét  kéri, az ugyanezen kérés 
alapján automatikusan bejegyzendő az 
olihonlistába  is. Ebből önként követ-
kezik, hogy akinek a választói listába 
való felvételét  már régebben jogsze-
rűnek tartotta maga a városi halóság, 
azt, még jelentkezés nélkül is, fel  kell 
venni az otlhonlistába is. Ezt követeh 
a törvény azon világos rendelkezése 
is, mely szerint a listák évről-évre a 
valóságos állapotnak megfelelően  ki-
igazitendék. Ehelyett, amint többen 
panaszolják, a prknárián elutasítják, 
vagy külön Írásbeli kérés beadására 
utasítják az. otthorriistába jelentkező 
polgártársainkat, akik pedig a válasz-
tói listába fel  vannak véve s ezt a jelent-
kezéskor választói igazolványuk felmu 
tatásával is btzonyitják. Figyelmeztet-
jük a primáriát, hogy a törvényes és 
demokratikus elv nem az eljárás ne 
hezkését, hanem azt követeü, hogy 
az minél könnyebbé tétessék, hogy 
mindenki, aki a törvényes feltételekkel 
rendelkezik, sok huza vona és idővesz-
tegetés nélkül jusson hozzá az őt meg-
illető polgári jogokhoz. Vagyis köny-
nyen, ha nem is olyan könnyen — 
mint Solomon Virgil. 

Román lapszemle. 
A Patfia  december 14-iki számá-

ban >Magyar propaganda Franciaor-
szágban« cimen Liviu Hulea tollából 
az alábbi cikket közli: A revízió gon-
dolata ma már nem >gondolat«, mert 
több államot sikerült megnyernie cél-
jai számára, akik támadó állásba he-
lyezkednek a trianoni békeszerződéssel 
szemben. Ennek a szövetségnek az 
élén, ipely tervszerűen készíti elő a 
holnap háborúját, Olaszország áll, 
melynek nevében Mussolini, ugylátszik, 
mindazon területeket visszaköveteli, 
amiket hajdanában a hires római lé-
giók meghódítottak. Bennünket első-
sorban és különösképpen az a pro-
panganda érdekel, amit szomszédaink 
fejtenek  ki ott tul a Tiszán. Mindennek 
azonban olyan kevés fontosságot  tu-
lajdonítunk, hogy az idegen, aki néni 
ismeri jól a helyzetet, könnyen azt 
hiheti, hogy hallgatásunk elismerés és 
beleegyezés abba, amit a magyarok 
hirdetnek és állitanak. Lapunk hasáb-
jain nem egyizben alkalmunk nyílt 
beszámolni arról, hogyan állítanak be 
bennünket a külföld  előtt, statisztikát 
közöltünk azokról a könyvekről, ami-
ket Budapestről ellenünk irtak s igazi 
megvilágításba helyeztük Bethlen gróf 
kétszínű politikáját, aki a siró hang 
süket zenéjével már bejárta Európa 
fővárosait,  hogy szövetségeseket és 
barátokat nyerjen és kedvezően ké-
szítse elő a közvéleményt a revízió 
gondolatára. Épp a meggondolatlan 
pénzpazarlás következtében a magyar 
nemzetgazdaság a csőd szélére jutott. 
Könyveket adtak ki, nemzetközi kon 
gresszusokat rendeztek, a külföldön  s 
a Monarchia területén szubvencionál-
ták a kisebbségeket. Ha a békeszer-
ződések revíziója érdekében csak Ma-
gyarország harcolna, nem volna okunk 
izgalomra. Magyarország pénzügyi hely-
zete teljesen leromlott s Júdás ezüst-
jével már nem lehetne senkit megvá-
sárolni. Magyarország folytonos  agitá-
dója következtében a revizió szolgá-
latában hatalmas nemzetközi pénzügyi 
kartel áll s éppen ez a helyzet köve-
teli meg, hogy legalább is egyenlő 
fegyverekkel  dolgozzunk. Mit tesznek 
nálunk a magyar propaganda ellen-
súlyozására ? Majdnem semmit. El 
lehet képzelni, mekkora népszerűség 
nek örvendünk a különböző országok 
ban, midőn a magyaroknak még Fran 
ciaországban is sikerül bizonyos kö-
röket megnyerni. Nem szólok azokról 
az előadásokról, amiket külföldön  ren-
deztek, könyvekről, amik Franciaor-
szágban jelentek meg s a sportról, 
amivel a magyarság népszerűvé tette 
magát. Kizárólag a hamisításnak azzal 
a itümnfts  módiával foclalkozom,  amit 

a budapesti reviziónista liga immár 
tiz éven keresztül űz. Azokról a fran-
cia térképekről v̂ n szó, melyeken az 
utódállamok örökölte terűletek hely-
ségnevei még ma is, az imperiumvál-
tozás tizedik esztendejében is, magya-
rul vannak feltűntetve.  Igy egy akár-
milyen francia  térképen Erdély ugy 
fest,  akárha Magyarország vármegyéje 
volna. Még Balázsfalva  (Blajul) és 
Brassó (Braşov) is magyarul vannak 
feltűntetve.  Mindez tiz évi román im-
périum után és adjuk hozzá, hogy a 
legkitűnőbb diplomáciai kapcsolatokkal 
dicsekszünk. — Liviu Hulea ezek után 
Románia diplomáciáját kritizálja, majd 
V. Tileára hivatkozik, aki jól is-
meri a magyarok külföldi  propagan-
dáját s birtokában vannak a külön-
böző propaganda-iratok s hála Dia-
mandi gyermekes tehetetlenségének, 
Románia mind a mai napig késett 
megadni a választ. S mi történnék — 
folytatja  cikkét Li\̂ u Hulea — ha Ro 
mánia térképintézete — létezik e egy-
általán ilyen ? — összeköttetésbe lépne 
azokkal a párisi francia  nyomdákkal, 
ahol térképeket készítenek s oda-
hatna, hogy ami az erdélyi és bánsági 
helységneveket illeti, ezeket a jövőben 
románul nyomtassák ? 

A román  sajtó  Rador jelentése 
nyomán iHarcias beszéd a magyar 
képviselőházban* cimen Gömbös Gyula 
hadügyminiszter beszédéről közöl be 
számolót. A zsoldos hadsereg — mon-
dotta többek között a magyar hadügy-
miniszter — bizonytalan színben tün-
teti fel  Magyarország szuyerénitását. 
Ezer esztendőn át a magyar kardok 
kiélezve és fényesen  ragyogtak a tör-
ténelem fényében.  Magyarország le-
fegyverzése  egész Európa számára ve-
szélyt jelent, amennyiben ilyen körül* 
mények között Magyarországot bárki 
könnyen elfoglalhatja.  Nagy dolgok 
előtt állunk s erőseknek kell lennünk 

fejezte  be beszédét Gömbös — s 
fel  kell készülnünk arra az órára, amit 
a történelem Magyarország számára ad. 

gyár hadsereg kizárólag a belső rend 
fenntartására  van s az orsĵ g terüle-
tén egyetlen más katonai jellegű szer-
vezet sem működhetik. Mindazonáltal 
Magyarország jóval fölemelte  a csen-
dőrség, s a rendőrség létszámát is, 
anélkül, hogy erre egyáltalán szűkség 
lett volna, több hazafias  egyesületet 
alakítottak katonai jeleggel s ma be 
akarják vezetni a kötelező katonai szol-
gálatot. Ezt nem tűrhetjük tovább. 
Midőn a magyar hadügyminiszter a 
parlamentben bejelenti a kötelező kato-
nai szolgálatot, ez azt jelenti, hogy 
Magyarország a trianoni békeszerződés 
egyetlen paragrafusát  sem óhajtja be-
tartani s egy elkövetkezendő háború 
kimenetelének érdekében akaija nö-
velni a hadsereg erejét. A kisantant 
tehát nem nézheti tehetetlenül tovább 
azt a játékot, ahol érdekei és az eu-
rópai érdekek forognak  hockán. De-
marsot kell intézni Budapesthez — 
fejezi  be cikkét Seisanu — s követelni 
kell a trianoni békeszerződés pontja-
inak a respektálását. 

elúszott, ugy, hogy az asszony, aki 
lelytelen alapon akart vagyonhoz 
jutni, gyermekeit is koldusbotra jut-
tatta. 

Óva intjük minden székely test-
vérünket, hogy jobbik eszét egyszer 
már elővéve, tartózkodjék az olyan 
erőszakolt pereskedésektől, melyek 
anyagi romlását idézik elő. 

A Naţiunea  december 16-ikí szá-
mában Kolozsvár városi tanácsának 
kisebbségi tanácsosait, az alpolgármes-
tereket és főként  János Gáspárt tá-
madja élesen. Tekintve, hogy János 
Gáspár a vezetője a város pénzügyi 
osztályának, a fizetési  meghagyásokat 
ugy állítja ki, hogy első sorban az il; 
lelök nemzetiségét veszi tekinletbe. O 
volt az — írja többek között a Naţi-
unea —, aki az Avram Jancu szobor-
alaphoz nyúlt, hogy különböző segé-
lyek és szubvenció formájában  szétosz-
sza a magyar intézmények és intéze-
tek között. 

Az Universul  december 18 iki 
számában — R. SeisanU tollából — 
-Magyarországon be akarják vezetni a 
kötelező katonai szolgálatot* cimen 
közöl cikket. A hadügyminiszter — irja 
Seisanu — bejelentette, hogy az or-
szág érdekei fellétlenül  megkövetelik a 
a kötelező katonai szolgálatot. De joga 
van ehez Magyarországnak ? — teszi 
fel  a kérdést a cikk irója és rögtön 
meg is felel  —: nincs! A trianoni bé-
keszerződés tiltja meg első sorban. A 
103. § többek között a következőket 
tartalmazza : az általános katonai köte-
lezettség Magyarországon megszűnik. 
A magyar hadsereget a jövőben nem 
kötelező sorozás utján fejlesztik  s ka-
tonákat csak önkéntes jelentkezés foly-
tán sorozhatnak be. Magyarországon 
tehát nem lehet bevezetni a kötelező 
kp.tonai szolgálatot, minthogy az 1920 
ban meg is szűnt. A magyar hadügy-
miniszter legutóbbi beszéde azonban 
annál is figyelemre  méltóbb, mert Beth-
len miniszterelnök jelenlétében hang-
zott el s a miniszterelnök egyetlen szó 
ellenvetés nélkül hallgatta végig Göm-
bös Gyulát, anélkül, hogy a fentiekre 
rámutatott volna. Mit akar Magyar-
ország a kötelező kátonai szolgálat-
tal elérni? — kérdezi újból Seisanu. 
Első sorban — folytatja  cikkét —a 
jelenlegi hadsereg kereteit óhajtják ki-
szélesíteni s ezzel felkészülni  a hábo-
rúra. A békeszerződések 104 és 105 
§ a azonban előírja, hogy a magyar 
hadsereg létszáma nem múlhatja felül 
a 30,000 embert. A Bethlen-kormány, 
ugylátszik, elfelejtette,  hogy a győző 
szövetségesek, mikor a jelenlegi Ma-
gyarországot megalapították, ami a 
katonaságot-illeti, bizonyos megköté-
seket tettek. Kijelentették, hogy a ma-

IPARTESTŰLETI ÜGYEK. 
Országos kirakóvásárok: január 

hó 2 án Makfalva,  5 én Kézdivásárhely, 
Erdőszentgyörgy, 7 én Csikszépvíz. 

Ipartestületünk előzőleg tudatta, 
hogy a megszervezést a vidéken be--
fejezte  és örömmel fogadjuk  vidéki 
iparostestvéreink mindennap más és 
más községből érkező bejelentéseit, 
hogy, mint uj tagok tömegesen lépnek 
be ipartestületünk kötelékébe, belátva 
azt, amit már oly hosszú idő óta han-
goztatunk — : a tömörülés szükséges-
ségét. 

A tömörülés pedig kezdi éreztetni 
a hatását, mert az egyesült erő bátran 
mer fellépni  az alattomos munka, az 
államot és becsületes iparost egyaránt 
károsító kontárok ellen. A sok oldal-
ról érkezeit feljelentések  alapján tes-
tületünk nyomban megínditoUa az il-
letékes hatóságoknál a kontáírok elleni 
vizsgálatot, kérve a hatóságokat arra, 
hogy ezok letárgyalásához ipartestű-
ietünket is hivja meg, mert a hatósá-
goknak is érdeke,, ügy mint nekünk, 
hogy a közterhek viselése elől bujkáló 
zugmunkások a büntetésen kívül, még 
visszamenőleg is megadóztassanak. 

Ipartestületünk az elmúlt kedden 
tartott előljáróságí gyűlésén egy igen 
fontos  ügyben hozott határozatot, 
amennyiben kimondotta, hogy az ipar-
testület egy nagy memorandummal 
forduljon  az összipnrosság nevében a 
pénzügyigazgatóhoz, esetleg a pénz-
ügyminiszterhez, aziránt, hogy — tekin-
tettel a nehéz pénzügyi viszonyokra 
— az adóhátrálékos polgárság az adók 
befizetésére  hathavi időhaladékot nyer-
hessen, mert jelenleg a legszigorúbb 
végrehajtás mellett sem tudna az állam 
az iparosságtól adókat behajtani. 

Az iptrtestiiiet elnöksége. 

„DOR A" 
irvhiz, bazár é« kézimonka Sxlete 
értesiii  a kOzSfíséget.  hogy  újonnan  6®-
rend6Z9it  iUletét  a volt  BINOER-Wt 
helyiségban:  Petófí-utca  I  »z  alatt  meg-
nyitotta.  Kéri  a k9z9nség  tziven  támo-
gatá$át.  — A kézimunkák  Deme^ 
ter  Jö»sa  gyártmányai.  — Elő-
nyomtată»  : uj  ét  modém  mintákkal. 
Szolid  árak  mellett  ctak  jó  árut  tartunk. 

Kerâljil a iníenáropalö peresfeilóst. 

A mai nyomorúságos viszonyok 
között, amikor a szegény embert még 
az »ág is húzza*, rosszul esik látni 
azt a valóságos perlekedési mániát, 
amely népünk lelkét sok helyen még 
ma is erőszakosan tarija hatalmában. 

Jellemző e mániákus perlekedési 
hajlamra egy elég szomorú eset, amely 
vármegyénk egyik községében történt. 
Egy, férje  mellett második feleségkép-
pen élő asszony, a maga és édes 
gyermekei számára akarva férje  egész 
vagyonát megkaparintani, agguló, bete-
ges férjét  rávette arra, hogy végren-
deletében első feleségétől  származó 
gyermekeinek alig egy morzsányit jut-
tatva, szinte egész vagyonát — a 
>köteles rész* figyelembe  vétele nél-
kül — kisebb gyermekeire s főleg 
feleségére  hagyja. 

Az apa elhalván, a nagyobb 
gyermekek követelték a rájuk ^ ő 
örökség fele  részét (köteles rés^s 
hogy a per kíkerűitessék, méltányos 
egyezséget is' ajánlottak föl.  Azonban 
az Özvegy, bizs'a abban, hogy ami 
a közjegyző előtt megíródott, az 
>szent írás*, hallani sem akart az 
egyezségről. A vége a dolognak per 
lett, amelynek költségei és a nagyobb 
gyermekek jogos követelése, a mai 
birtokárak mellett a birtok egész ér-
tékét meghaladták, s ez mindebben 

HÍREK. 
December 20. 

Karácsony*  vers. 
Bek  jó  volna,  ha  ilyenkor 
Csillagfényes  karácsonyi  csendbe: 
Viaskodó,  bús  lelkekben 
Bilnös  zsivaj,  rnt  zokszó  nem  lenne. 

I 
Ha  mindenik  hazug  ajkon 
Halk  imává  csendülne  sok  lárma. 
És  lehullna  minden  arctól 
Minden,  minden  diüiösködő  lárva. 
Karácsonyi  csendes  éjjel, 
Ha  a harang  hivó  szava  kondul: 
Bekecsillăg  fénye  nézne 
A lelkekre  örök  horizontul. 
Sok,  sok  tiszta  hópehelyként 
E  dult  földre  igaz  béke  hullna, 
S minden  ajak  az  Istenhez 
Megbékélten,  dicsérettel  szólna. 
Karácsonyi  csendes  éjben 
Lehullna  sok  dühösködő  lárva, 
S'imádsággá  halkulna  a 
Melletverő,  farizeus  lárma. 

QáU  Károly, 

Lapunk mai száma tulajdonkei 
pen karácsonyi szám, miután az ü 
nepnapok torlódása miatt, áz ünnep előtt 
már több szám nem jelentelhető meg. 
Ezért igyekeztünk olvasóinknak már 
ebben a számban, tőlünk telhetőleg, 
bő olvasnivalót nyújtani. Ezúttal kí-
vánunk egyszersmind, szerkesztősé-
günk és kiadóhivatalunk nevében, 
összes olvasóinknak kellemes kará-
csonyi ünnepet. 

Házasság. Haidár Edit dr. és Gaál 
Endre dr. f.  hó 22-ikén tartják eskü-
vőjüket a budapesti fasori  evangélikus 
templomban. A leendő fiatal  férj,  aki 
most ismert nevü jeles zongorista, fia 
az éveken át itt működött, majd in-
nen repatriált, Gaál Ferenc dr. bíró-
nak, s zongorázó tehetsége is mint 
egészen fiatal  tanulónak városunkban 
kezdett először kibontakozni. 

A karácsonyi szOnidâ a helybeli 
középiskolákban december 20 án dél-
ben kezdődött meg és tart január 
7 ig bezárólag. Az előadások január 
8-án reggel kezdődnek. 

Halálozás. Szeles  Miklós  timár-
mester 52 éves korában városunkban, 
f.  hó 15 ikén, rövid szenvedés után, 
elhunyt. Rendkívül kiterjedt, tekin-
télyes rokonság gyaszolja, temetésén 
nagy részvét nyilvánult meg. 

Uj unitárius lelkész Vargyason. 
A vargyasi unitárius egyházközség lel-
készévé egyhangúlag Dobai István 
homoródujfalvi  lelkészt hívta meg, aki-
nek most vasárnap, f.  hó 21 én d. u. 
2 órakor lesz a beköszöntője. A var-
gyasiak Dobai Istvánban tehetséges és 
dicséretes törekvésű lelkészt nyernek, 
aki tevékenységében nem szorítkozik 
csupán az egyház ügyeire, hanem már 
az irodalmi és tudományos téren való 
munkásságával is megbecsült nevet 
szerzett. Legutóbb is ő nyerte el azt 
az Abrudbányai Ede dr. képviselő által 
kitűzött 4000 leus pályadíjat, amely 
a »Népűnk vallás erkölcsi és gazda-
sági életének szilárdítása* című tétel 
kifejtésének  megjutalmazására volt ki-
tűzve. 

Románul tökéletesen beszélő, fia-
tal árva leány, üzletben alkalmazási 
keres, esetleg kisgyermekek mellé ne-
veléül ajánlkozik. Cim: Király-utca 
10 sz. 



Miért késik a nyugdijak kifizetése ? 
Dr. Sebesi szenátor szombaton dél-
előtt táviratilag értesítette a pártveze-
tőséget, hogy közbenjárt a nyugdijak 
kifizetése  érdekében a pénzügyminisz-
ternél, s ennek következtében a mi-
nisztérium nyomban táviratot küldött 
a helyi adminisztráciának oly értelem-
ben, hogy a nyugdijakat a befolyó 
adópénzekből fizesse.  Minthogy a táv-
irati rendelkezés érthetetlen okokból, 
nem járt a kellő eredménnyel, a párt-
vezetőség — ugyancsak táviratilag — 
ujabb sürgős közbenjárásra kérte fel 
a szenátort. 

A személyazonosság} Igazolvá-
nyok kiadását a városnál ideiglenesen 
megszüntették. Hivatalos közlés sze-
rint, a városházán, a választási név-
jegyzékek kiegészítésével járó munká-
latok befejezéséig,  a személyazonos-
sági igazolványok kiállítását december 
18 tói felfüggesztették.  A további je-
lentkezések idejét dobszó és hírlap 
utján közölni fogják. 

Unitáriusok figyelmébe  1 Kará-
csony első és másodnapján d. e. 10 
órakor istentisztelet. Az elsőnapi is-
tentisztelet után urvacsorát oszt Nagy 
Béla lelkészhelyettes. Karácsony első-
napján d. u. 5 órakor az Unitárius 
Nők Szövetsége és a Leány-Egylet a 
lelkészi lakásban levő tanácsteremben 
közösen rendezi meg karácsonyfa-ün-
nepélyét, melynek műsorát nagy rész 
ben az iskolás gyermekek fogják  adni. 
A rendezőség mindenkit szívesen lát. 

A Levendula előadása. A Székely 
Dalegylet műkedvelő gárdája ez év 
karácsony harmadnapján az örökszép 
meséjü és zenéjü »Levendula< c. ope-
rettet adja elő. A magyar színész sorsa 
megragadóan van e darab cselekmé-
nyében bemutatva, átszőve az egy 
mélyen szerető szív küzdelmeinek raj-
zával és humoros jelenetekkel. A da-
rabot Szilágyi László és Lippai Gyula 
irlák, zenéjét a mult század komponis 
táinak műveiből P>íedl Frigyes és 
Somló Sándor állították össze. A Le 
vendulával kapcsolatban mutatkbzik 
be a Dalegylet újonnan szervezett 
szimfónikus  zenekara, mely Kiss Elek 
karnagy hozzáértő vezetése mellett kí-
séri a darabot. A szereplők jól meg-
ţ'âlasztott személyei s azok odaadó 
lunkája a darab teljes sikerét előre 
ztositják. A Székely Dalegylet lelkes 
irdája fáradságot  nem ismerő mun-
Aval dolgozik, hogy az egylet ház-
ásárlással kapcsolatos kölcsönét minél 

előbb kiegyenlíthesse. Ez a lelkesedés 
városunk szinpártoló közönségének 
teljes pártfogását  megérdemli. Az elő-
adást követő bált a híres Kónya Jancsi 
zenekara muzsikálja végig. Jegyek 
előre válthatók folyó  hó 22 től 24 ig 
Kassay F. Domokos szőrmeűzletében, 
az ünnepek alatt délelőtt 11 — 1 ig a 
Bukarest- kávéházban felállított  pénz-
tárnál, az előadás napján este a szín-
házi pénztárnál. 

Egy követésre méltó példa. Szabó 
Károly helybeli vendéglős tíz elszegé-
nyedett, de jobb időket látott ember-
nek hajlandó minden csütörtökön íz-
letes ebédet adni, hogy ezzel is köny-
nyiisen a nagy társadalmi nyomoron 
s hogy a téli hónapok nélkülözéseit 
legalább tíz embertársunknak, s a hét-
nek bár egy napján elviselhetőbbé 
tegye, 

A K. A. C. Szilveszteri Jelmez-
estélyére lázasan folynak  az előké-
születek. Rikán előzött meg estélyt 
oly nagy érdeklődés, mint ezt a jel-
mezes" estélyt amilyen évek óta nem 
volt Kereszturon. A rendezőség min-
dent megtesz, hogy a közönség jól 
mulasson és kellemesen érezze ma-
gát, ezért az estély alkalmára, amely 
asztalok mellett lesz, Walter kistermét 
téli kertté alakítja át. Nagyon sok ér-
dekes és mulatságos jelmez ígérkezik 
már eddig is. Kívánatos volna, hogy 
mindenki jelmezben jelenjék meg, bár 
ez nem kötelezző. Ha valaki tévedés-
ből nem kapott volna meghívót, amely-
nek szétküldése a napokban történik 
meg, jelentse be a Szemerjai üzletében, 
valamint azt, hogy mire van szüksége 
jelmez tekintetében, hogy a rendező-
séglmindenről előre gondoskodhasson. 

A világ legszegényebb népe. Lupu 
dr. román képviselő a képviselőház 
egyik utóbbi ülésén a következőket 
mondotta: — A jelenlegi kormány sem 
törődik a falusi  lakpsság sorsával és 
megdöbbenéssel állapítom meg, hogy 
nincs szegényebb, eladósodottabb nép a 
világon, mint Románia lakossága. 

Hfa^yar Testvérek! Je-
lentkezzetek a választó- és ott-
hon-listába való felvételre 1 Ha 
ezt december havában meg nem 
teszitek, egy évig Ismét jogta-
lanok maradtok 1 

Takarítani kell a tiázak előtt. A 
helybeli rendőrség ezúton is figyelmez-
tetni akarja a városi háztulajdonoso-
kat és bérlőket, hogy az utcai gyalog-
járónak lakásuk előtti részét, a városi 
szabályrendelet értelmében, minden 
reggel 8 óráig takarítsák le, mert el-
lenkező esetben megbüntetik őket. 

Nyilvános itösiönet és nyugtázás. 
A Polgári Önképző Egylet temetkezési 
pénztára elhunyt férjem  után 10000 leüt 
fizetett  ki temetési segélyképpen, mely-
nek felvételét  nyilvánosan is elismerve, 
ezúton is köszönetet mondok oz egye-
sület vezetőségének a 'gyors és pon-
tos kifizetésért.  Özv.  Szeles  Imréné. 

A helybeli rém- katli.Vfiginmá-
zium volt diákjai f.  hó 14 én délután 
tartott közgyűlésen alakították meg az 
intézetet támogató segélyző egyesüle-
tüket. Az alakuló gyűlésre a helybeli 
és megyebeli volt diákok nagy szám-
mal jöttek össze. A gyűlést Pál István 
prelátus, az intézet püspöki biztosa 
nyitotta meg, lelkes szavakkal mu-
tatva reá a volt diákoknak ama ke-
gyeleti tényére, amellyel szeretett 
Alma Matereiket körülveszik. Az él-
jenzéssel fogadott  megnyitó után Szlá-
vik Ferenc igazgató felolvasta  a fő-
hatóság üdvözlő leiratát, B .lázs And-
rás dr., státusi előadó és Viola Sán-
dor dr., intézeti gondnok üdvözlő leve-
leit. A főhatóság  üdvözlő iratára szin-
tén Üdvözléssel válaszolt a közgyűlés. 
A bejelentések niegtétele után Nagy 
Lajos dr. emelkedett szólásra és lelkes 
mozzanatokban gazdag történeti visz-
szapiliantásban ismertette azt a kultur-
munkát, amit a székely anyaváros 
ezen Ősi intézete negyedfélszázadon 
keresztül a székelység s általában a 
magyar közművelődés javára kifejtett. 
Nagyhatású beszédének befejezésében 
buzdította véndiák társait, hogy hálá-
juk némi lerovásaképpen alakítsák meg 
a nehéz helyzetbe jutott intézet támo-
gatására segélyző" egyesületüket, A 
gyűlés Nagy Lajos dr. beszédét lelkes 
éljenzéssel fogadta  és egyhangúlag ki-
mondotta a segélyző egyesület meg-
alakítását. Majd Szlávik Ferenc igaz-
gató felolvasta  az egyesület alapsza-
bályát, amit minden pontjában vál-
tozatlanul elfogadott  a közgyűlés és 
annak értelmében megválasztotta a 
tisztikart és a gondnokság tagjait. 

Saját  kéaiitóaű  frisa,  jó  minőségű 
és  olcsó  csokoládé  ét  fondant  cukor^ 
káimbót 

a karácsonyi  vásári 
megkezdettem. 

Elvállalok  rer.doléseket.  bonbonok, 
szaloncukorkák,  fondant  és  csemegecso^ 
kóládéból  készült  figurák  előállítására  a 
kívánt  kivitelben  és  csomagolásokban. 

Mielőtt  szükségletét  beszerezné,  te-
khtee  meg  készletemet  és  olcsó  áraimat. 

Szíves  pártfogást  kér: 
SZILĂeri  mĂC  cukrász. 

Nagy érdeklödss elözl meg Papp 
Dénes fögimn.  tanár záró előadását, 
amelyet f.  hó 21 én, vasárnap délután 
5 órai kezdettel tart meg a főgimná-
ziumban. A népszövetség tagjai bizo-
nyára teljes szAmban fognak  megje-
lenni, hogy ezáltal is kifejezzék  hálá-
jukat a fáradhatatlan  előadó iránt. Az 
elnökség kéri a csoportvezetők teljes 
számban való megjelenését is, mert 
az előadás befejezése  után csoport-
vezetői értekezlet lesz. 

A magyarországi gazdák kapnak 
olcsó pénzt. Wekerle magyar pénz-
ügyminiszter bejelentette a parlament-
nek, hogy fz  amerikai piacon egy 
15 millió pengős (4ö0 millió lej) hi-
telt sikerült biztosítania. A hitelt a 
Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet 
kapja s ezt az egész kölcsönössze-
get, egy másik 12 millió pengős (360 
ttllió lej) kölcsönöszeggel együtt a 
magyar kisbirtokosok segélyezésére 
fordítják. 

X Háiei&dás. Árpád-utca 10 sz. 
alatti lakóházamat eladom. . Azonnal 
elfoglalható.  Dr. Kassay F. István 
ügyvéd. 

Piaci ára!<. A buza : 60—75, rozs : 
55-60, árpa : 50—54, tengeri: 46—50, 
zab: 24—28, burgonya: 16-18 leu 
vékánként. v-tf. 

Egészségügyi előadás Szombat-
falván. A szombatfalvi  ifjúsági  egye-
sület kezdeményezésére folyó  hó 21-
én, vasárnap este 8 órai kezdettel a 
népház termében Böhm Jenő dr., vá-
rosunk érdemes tiszti főorvosa  egész-
ségügyi előadást tart, amely hasznos 
előadás városunk értelmes, haladni 
akaró közönségét bizonyára rendkí-
vül fogja  érdekelni. Fel is hívjuk a 
közönség szives figyelmét  ezen elő-
adásra, amelyen mindenkinek saját ér-
deke megjelenni. Belépti dij nincs, a 
fűtés  és világítás költségeit az ifjúsági 
egjiet, pénztárából fogja  rendezni. A 
vezetőség. 

Téves iiir az udvarlielyl keres-
icedők fizetésképtelenségéről. A Keleti 
Újságban néhány nappal ezelőtt olyan 
hír látott napvilágot, amely nagy fel-
tűnést keltett és élénk megbeszélé-
sekre adott okot városunkban. A köz-
lemény szerint, a nagyváradi nagy-
kereskedők, akik ft  helybeli kereske-
dőkkel üzleti összeköttetésben van-
nak, olyan értelmű értesítést kaptak 
volna innen, hogy nemsokára váró 
sunk összes kereskedői fizetésképte-
lenek lesznek. Mondanunk is felesle-
ges, hogy ez a közlemény nem fedi 
a valóságot. Kereskedőink, bár két 
ségtelenűi ők is kénytelenek a mai 
viszonyok nehézségeit megérezni, egy-
általában nincsenek ott, hogy őket az 
általános fizetésképtelenségtől  komo-
lyan félten!  lehetne, sőt ellenkezőleg, 
szolid alapon való működésük, űzleii 
ügyeik megfontolt  vezetése folytán 
azok közé tartoznak, akik még a leg-
pontosabban meg tudnak felelni  kö-
telezettségeiknek. A téves hir abból 
indult ki, hogy a textilkereskcdők — 
s nem is az összes helybeli kereske-
dők — a nagykereskedőkhöz egy kör-
levelet intéztek, melyben azoktól a kö 
veteléseik behajtásánál bizonyos türel-
met kértek, ami a nehéz idők miatt 
különben is érthető és indokolt, s ez 
óhajtást itt még különösen az tette 
időszerűvé, hogy egy helybéli keres-
kedő — a hitelezőivel való kiegye-
zés reményében — túlságosan is ala-
csony árakon, s nagyban kezdte 
eladogatni áruit, amivel a más cégek 
karácsonyi forgalmának  esélyeit erő-
sen csökkentette. A Keleti Újság köz-
leményének megjelenése folytán  külön-
ben a helybeli kereskedő-társulat sür-
gősen határozott cáfolatot  is küldött 
a laphoz, hangsúlyozva, hogy keres-
kedőink, akiknek körében az egész 
évben csak egy fizetésképtelenség  tör-
tént, tartozásaikat «ezután is fizetni 
fogják  és akarják. 

X Moiihlrck. Vasárnap dî után fél  9 
estfl  fél  9, bétfő  fél  9 órakor A büoök utcája. 
A főszerepben  Emil Janniogs. Bün, nyomor. 
Ínség és gasság a londoni betörfinegyed  is-
mertetőjelei. A betördvilág koronázatlan királya 
egy zabolátlan vadember, aki ê y tiszta szelíd 
leány jótékony befolyása  következtében jó útra 
tér és életét a szegények gyámolitásának szen-
teli Pay Utray, mint üdvhadseregbeli nővér, 
Olga Baklanova, mint utcalány, a jó és rossz 
szellem megszemélyesítői a hős életében, akit 
Emil Jcnnings ábrázolőmüvészetének teljesere» 
jével visz vászonra. Emil Jannings ezidei első 
naey fllmatrakciója  — Karácsony első és má 
sudnapján, csütörtök délután fél  6 és este (él 9, 
péntek délután fél  6 és este fél  9 órakor: 
1910-ben Szibériába száműzött szivek Fősz 
Dolores Costello szenzációs, éneklő, zenélő 
hangos orosz nim Egy megrázó cselekményü 
történet a cári Oroszország Idejéből. Egy szé-
kesegyházi jelenetben 80 tsgu orosz vegyes 
kórû  zengi a leggyönyörűbb orosz énekeket. 
A mindenkit megindító orosz dal ós zene festi 
alá a darab megrázó cseleményét melynek 
egy része a zord és kietlen Szibériában játfzó* 
dik lo- — December 28—29-én jöo Az apák 
bűnei A film  legnagyobb jellemszinészének 
ujabb ragyogó alakítása Egy német amerikai 
íérfi  változatos pályafutása;  JaoDÍngs, mint 
cincér egy luxushotelben, majd mint étterem-
tulajdonos, gazdag alkoholcsempész és életének 
összeomlása után ismét pincér, elhagyott öreg 
ember, aki egy nyári mulatóban tengeti bús 
életét. Emil Jannings leghatalmasaabb filmje, 
— Jön január t- és 2 ikán A nótás fiu  Szen-
zációs, éneklő, hangos film  a szenzációk szen-
zációja. mert e-̂ en filmben  2 magyar dal és fél 
felvonáson  keresztül magyar cigányzene hall-
ható. Siessen jegyét félretétetnL 

Váltásos estély Szombatfalván. 
A mult vasárnap este 8 órai kezdet-
tel, a szombatfalvi  népházban nagy-
szabású műsoros estély volt, amely a 
termet zsúfolásig  töltő közönséget ál-
landóan lekötve tartotta. Különösen 
Balázs Dezső róm. kath. segédlelkész: 
Közelebb Istenhez címen tartott be 
széde keltett mély megilletődést. A 
vallásos estélyen közadakozásból be-
gyült összeget a kiadások levonása 
után a szombatfalvi  szegény gyerme-
kek részére ruhadarabok bevásárlá-
sára fordítják,  s azért a szives ada-
kozóknak ezúton is köszönetet mond 
az ifjúsági,  egylet és népház veze-

Míndenki karácsonyfáját az idén 
is felállítja  a Szociális Misszió Társu-
lat december 24-én d. u. 5 órakor az 
irgalmas nővérek előtt a piactéren. A 
szegények számára teát és kalácsot 
fognak  osztogatni. Erre a jegyeket az 
irgalmas nővérek zárdájában lehet 
kapni. A ruhasegély-akcióval kapcso-
latban kiosztásra kerülő ruhákat ka-
rácsony első napján d. u. 5 órakor 
fogják  az irgalmas nővérek zárdájá-
ban kiosztani. 

Egykor és most. A kolozsvári ma-
gyar egyetemi hallgatók faji,  alapon 
nyugvó, magyar egyetemi diákegyesü-
letet akartak alapítani, az egyetemi ta-
nács azonban megtagadta a diákság ké-
rését s az alapszabályokat nem hagyta 
jóvá. A régi Magyarországon a román 
diákegyesületek akadálytalanul működ-
hettek. 

Legszebb  karáífsonyi  ajándék 

a fényképnagyitás, 
melyet  jutányos  áron  készít  KOVATS 

ISTVÁN  fényképészeti  műtermi. 
Esti  felvétel  villanyfény  mtUeti. 

Odorheiu  —Székelyudoarhcly. 

Nyilvános köszönet. Ezúton mon* 
dunk köszönetet mindazoknak, kik 
megboldogultunk. Szeles Miklós el-
hunyta fölötti  mélységes gyászunkban 
részvétnyilatkozataikkal felkerestek  s 
az elhunytat utolsó útjára elkísérték. 
A gyászoló  család. 

Ki volt a gyújtogató ? F. évi au-
gusztus hó 17-ikére virradó éjjel, gya-
nút keltő körülmények közt. leégett 
Pető Lőrinc magyarhermányi erdőör 
csűre, benne a tulajdonos gazdasági 
felszerelése  és terményei, majd innen 
átterjedve, a szomszéd BenkŐ Sándor 
istállója is. Nyomozás indult, amelynek 
során azonban a tettest nem sikerült 
megtalálni. Néhány héttel ezelőtt aztán 
Zsigmond József  és Zsigmond Sámuel 
írásban azt jelentettéka kisbaconi'csend-
őrségnél, hogy a csűrt — amely kü-
lönben 60.CKX) leura volt biztosítva — 
maga Pető Lőrinc gyújtotta fel.  A 
vizsgálat most már ebben az irányban 
indult meg. A feljelentők  állításával 
szemben az a feltűnő,  hogy a leégett 
csűr és ami benne pusztult, 60.660leura 
volt biztosítva, amiből Pető valóság-
gal 58.798 leüt kapott meg, míg maga 
a.kár, becslés szerint, elérte a 130.000 
leüt, így hát Petőnek aligha lehetett 
érdeke, hogy öngyujtogatást kövessen 
el. Pető maga különben azt állítja, 
hogy Zsigmondék vádaskodása ellene 
bosszú müve, miután neki — aki 3 
község erdejét őrzi — a falopások 
üldözése miatt sok ellensége van, s 
a feljelentők  közül Zsigmond Józsefet 
is éppen ő jelentette volt fel  régebben 
falopásért,. 

JMékáruk  és ajándék'árgyák  a ka-
rácsonyi  idényre,  kiarusUás  mxali,  mélyen 
If-szálliiolt  árban  kaphatók: 

DRAGOMÂN  DOMOKOS 
üzletében. 

Gyönyörű  kivileiben  porcellán'  és 
üvegszervizek  alpakka  evőeszközök,  lám 
pák,  ridikülök  Játékok  és kóedényáruk, 
valamint  minden  a szakmába  váfó  ház-
tartási  cikkek  nagy  választékban  kaphatók. 
Üvegtábla  és kéykeret-nagyraktár. 

Köszönetnyilvánítás. A Hargíia 
Testedző Egylet néhai alelnökének: 
Pollák Bélának halála alkalmából, Be-
csek Aladár, az Udvarhelymegyei Ta-
karékpénztár vezérigazgatója, koszo-
rumegváltás címén 800 lejt juttatott a 
Hargitának. Itt említjük meg, hogy a 
sportpálya létesítésének költségeihez 
Becsek Aladár, e nemê  sport- és 
emberbarát a Megyei Takarékpénztár 
nevében 20.000 lejt adományozott, a-
miért ezúton is hálás köszönetet mon-
dunk. Hargita Testedző Egylet. 

Bo l t o s pá l yá za t . 
Nagygalambfalvi  szövetkezet azon-

nali belépés mellett üzletvezetőt ke-
res. Boltos javadalmazása havi fíx  500 
lej és a forgalom  után 5®/o, monopol 
után l®/o jutalék. A szövetkezet évi 
forgalma  800.000 lej, de könnyen fo-
kozható. Óvadékul 80 000 lej készpénz, 
vagy íngatlanbekebelezés kívántatik. 
Pályázatok 6 napon belül a szövetke 
zet igazgatóságához E'orumbeni Mari 
(Nagygalambfalva)  küldendők. 

A szövetkezet igazgatósógs. 
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RendkivUl olcsón árusítom a raktáron lev5 összes kész ruhákat, kabátokat, esőköpenyeket, 
rőfös-, kötött-, szövött- és rövidárukat, paplanokat esőernyőket, 

szőnyegresztliket, valódi bőrridikülöket. LÖBL R. Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-utca.) 
Kézimunkára alkalmas valódi lenvásznak feltűnő olcsón kaphatók. ===== 

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

Hiadtf 

Legszebb,  legjobb,  legörvendeztelóbb 
kartktonyi  ajándékoí  a Kossuíh  iilca  20 
szám  alaili 

RAPID 
rádió  szakiizlelben  vehet.  — Tekintse  meg 

vételkötelezettség  n'.lkiH,  géf  cinkel. 
Árak  2500  leulól  feljebb. 

X Aki bfi 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 értékesiteni, kevés fárad-
sággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű 
és a legjobban bevált gyümölcsfavédő 
szerek gyáriárakban használati utasí-
tással a Rózsa illatszerárban és Szent-
péteri Gyulánál kaphatók. 

M y l l t t é r . 
Î roTAt k̂ Kl̂ icéDTAiért R sserkevitő oem Tâllal 

tulelÓBBé̂ et. 

Kttilcmény. 
Etennel közhírré tesszük hogy Bolyai Gá-

b:>s Dénes ur hethlenfalvi  lakos szolgálatunk-
ból kilépett. Nevezett részünkre biztositásokat 
nem közvctithel, sem dijértékeink átvételére, 
vagy dijpénzcink felvételére  jogositvA nincsen. 

Braşov, 1930 december JQ 

El«6 ErdéJyl Altalános BIztoiiti R.-T. 

Szerkesztői Qzenet. 
Figv̂ l̂ î 'k- ^ tényállás tî 'ztán látása 

nélkül nem adhatunk helyet a közleménynek, 
m»*» M̂ rt iMlyt > fedi  állani Ha blsonyitékal 
iinnak miaden «gyes részletről, szívesen it-
'jnk ebben az ügyben is az igazság és a köz-
Jeti tisztaság szolgálatára. 
Kladötulajdonos: a Könyvnyomda B.-T 

Odorbela-Székelyndvarhely. 

Kiadó iaicás. 
Király utca 24 sz. (volt Márk-féle) 
iiăz,  mely 4 szoba, konyha stb.-böl 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takarékpénztárhoz Intezendök. 

Legolcsóbb 
hó-  és sárcipöket, mindenfajta 
nöK férfi-  és gyermekcipőket 

csak 

RItternénál, 
volt Turul-cipöBzIetben kaphat. 

\T«5|Jn|ijnlr. NÓí-, férfi  fehémemüek,  pi-
>41UllUiili. jamak, kelengyék készítését. 
Tt»nrP7ÍÍnlr' ^̂ üvészí stílusban függő-iül nyöket, ágyteritóket 
Mnnfiríl7nnlí  • ágj-pámákat leg-mUJlUiyíUllS. jutányosabb árban. 
Htio ráI<iC7Ál;'' rövid és kötöttárukban, 
UUi Vdlci;5Zltíl. kézimunka anyagokban, 
mélyen leszállított aiban. 

,JIEKÍ.AM" áruház 
Odorhoíu, Bul. Regele Ferdinánd 27. 

» 9 wmwmwirmwmwmww 

Tisztelettel borom a Dagyérdema közön-
ség Biivea tudomás&rd, hogy 

Bj ciíöí MM\, cipei javitásál 
B̂ akizerüen, mélyen lestállitott árb&o vállalom. 

Ui cipő készítésének tnunkadija 200 leu 
Férfi  cip6 talpalás — _ __ 2' < 
NŐI cipő talpalás — — _ _ 20 « 
Gyermek cipó talpalás — _ 15 « 
SarokjíTÍtás — — — _ _ 15 « 

Kész férfi  cipő brxbőrből 650, nőj 600 
Jeu. Hó- és Bárcipő javítását jutányos áron 
Villalom, ugysziDteo felsőrész  készítését is. 

A n d r á s B é l a cipéss. 
Petűfl  utca 20, 

irodsitelyisígnclt alKalmas. 2 egy-
másba nyitd, i(B19nb«)áratn szoba, a 
U i utcai ffOatjân.  Ci» a i;iail$baa. 

Butorbevásárlási forrás. 
Modern ebádlö-, hálószoba-
berendezéseket, díványokat, 
székektítis, rajz után rende-
lésre is, legolcsóbban csak 

C ^ a r a b á i s JánoH 
butorrabtárábao váHárolbdt Székely* 

udvarhely, Kossuth-utcn 27 szdn. 

Karácsonyi gyermekjáté-
kok és karácsonyfadíszek, 

nagy választékban, a leg-
olcsóbb árban kaphatók 

DOLVIÜ KERESZTÉLY 
bazáraru kereskedésében 
(református koll. épület). 

Tessék megtekinteni, vételkötelesett-
ség nélkUI is iitlotemet. 

Olcsó bor és pálinka. 
Mivel a nagy bortermés kö-

vetkestében ac nj borok olcsók, 
az óborok áraitisleszállitottuk, 

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

As arad-7-hegyaljai uj borok 
14 és 16 lej. 

Pálinka, rum és likörök szintén 
a legolcsóbb napi áron kaphatók. 

Orbán és Harkovits 
Odorheiu, KŰkereset-tér. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  ílnom férfl-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron. Férfl-
és d(»í kalapok javitását 

vállalom. 
Szives pártfogást  kér: 

KSSZLillR A£.B1:BT 
volt Eötvös-utca. 

Felhivom « rohavátárló kSxSaiég 
figyelmit  téli ruha besxerzésére 1 

BórkabMok boBssu éa rövid, Noppa bór-
bői a következő olcsó árban kspbatók : 
bőről kab&t vcH 2000 L, mott 1600 L. 
vattás „ „ 900 ., „ 650 

Öltönyök tnélyea lesx&llitott árban 
kupbatók. Női. férfi,  fiu  és lányka ka 
b&tok. Raktáron lev̂  Zimirermaun-féle 
szövetek- éB skót siövetekből mérték 
utáo készítek öltönyöket olcsó árban, 
felelŐBség  meiiett. 

G O I D IZIDOR. 

I ^ á d i ó t 
mielStt vesz, laJát érdekében feitélleDfil 
keressen fel  üzletemben, mert ama gépek, 

amelyeket 

Csiszár Antal ur 
konstruál, megnyngvást és bsldogságo 
nyajtaoak minden családban. 

Egyben tudomására adom igen tisztelt 
Tevőimnek, hogy akknmolátor-tSltéssel és 
szakszerfi  rádió-Javitással is foglalkoznnk. 

Szives pártfogásokat  kérit 

B a c s i c s J ó z s e f 
vaskereskedő, Odoihein. 

Legszebb karácsonyi ajándék egy 
j ó xá.d.10-

3 lámpás  vevő Philip duplarácsoa cvövek, 
2 fejüallKató.  20 volt anód, Steyr-ukk-al, 

5 hónapi  1100  leus  réüsletfisetésre, 
4 lámpás  vevő Kaptch-bangssóró, battériás 

anód. steyr akk-al. 
7  hónafi  1100  leus  tessletfizetésre. 

4 lámpás  vevő bî pitett anódpótló, k200 leus 
baog'iK'̂ ró, Steyer akk-al. 

9 hónapi  1100  leus  réstietfizetésre. 
5—6  lám  fás  super-vevőt, keret- vajry magai 
anteuuara. TelJee feUserelé?  ára 15-18  eztr  leiu 
2 évi jótállás. Készpénsátetéa eaetéo li)"!» 

árengedmóof. 

rádiótechnikai milbel;?. 

Administraţia judeţului Odorheiu 
No. 14721 — 1930. 

Publicaţiunc de concurs. 
Pentru complectarea postului de 

picher din picheriatul Sângeorgiul de 
Pădure, cu reşedinţa in Sângeorgiul de 
Pădure, devenit vacant prin deceda-
rea a Dlui Victor Muica se publică 
concurs cu termenul de 29 Decem-
brie 1930. 

Reilectanţii la acest post, i-şi vor 
înainta cererile întocmite conform  cu 
prescrierile art." 7 din Regulamentul 
Legii Statului Funcţionarilor Publici, 
precum şi cu acelea ale regulamentu-
lui privitor la picherii din Serviciile de 
Poduri şi Şosele, până Ia terminul 
mai sus arătat, pe adresa Administra-
ţia Judeţului Odorheiu. 

Cererile înaintate după acest ter-
men nu se vor lua in considarea. 

Salariul Împreunat cu acest post 
este asigurat prin buget. 

Odorheiu la 9 Decembrie 1930 
Preşedinte: Dr. Sebeal Akos 
Şeful  serv. techn. Ing. şef. 

TörOk Arthur 
A uaffyérdemO  kösósség esives tudomá-

sára bozOiD. hogy 
niiná<?Qneuiü 

mnokát vallalok 
és podig'en: 

csatorna-' Dák Bsakesertl javítását, rorílilá-
^nf  mindeu kivitelben és mértékléc iegoi-
lldli ccóbbao éa eXnyöa feltétplec  mellett ssál-

S i o T " ' ' tefflploiBlümDl  ' m L T 
jótállással, részletekben vatö üzetéore is. 

bdves m greod Îést kér: 
S i m ó B é l a 

épQlet-csatornáz.'ísi és toronjfedési  vallalata. 

g g r üg]>aaitt: taanló felvétî tik 
Sladö I (*gy komplett puhafa  háló éí egy 

keményfa  ebédlő. 

Primăria comunală Filiaş. 
No. 223—1930. 

Pnbllcaţiune. 
Primăria comunei Filiaş publică 

licitaţ'e pentru darea în antrepriză 
lucrărilor de construcţia podului No. 
3 peste Tâmava-mare şi facerea  2 
poduri noi uniform  peste părâurilor 
dela drumul comunal Filiaş—Bodogaia. 

Preţul de strigare este de 100000 
Lei. 

Licitaţia se va ţine în ziua de 15 
Ianuarie 1931 la ora 10 în conformi-
tate art. 88—110 L. C. P. 

Concurenţii trebue se depune o 
garanţie de 5Vo în ziua licitaţiunii. 

Caietul de sarcini se pot vedea 
intre orele de serviciu la notarialul 
comunei Filiaş. 

Filiaş, la 3 Decemvrie 1930. 
Primarla. 

Karácsonyi szenzáció! 
Miután a gasdasági viasooyok a ssegény 

fmberek  karácsonyát sok élvezettől megfoszt-
ják, elhs.tárostam, bogy a pincémben levő 
i>alok (bor és páHnka) arait a legolcsóbbra 
redukálom, hutcy Ŝf  kis viditó a legssegé-
byebb ember sBstaiaról se biaoyosiék kará-
csony tlnnepén. 

Arak s 
Asxtali bor I, ii:iij'>ségü 12-14-16 leuig 
Uradalmi bor 'JO-24 „ 

I minőségű pálinkáimat, likörömet és ra-
momat a legolcsóbb árban ajánlom Meggyő-
ződés vételköteU :etuég nélkül. 

Ssives pártfogást  kér: 

fi(ohwe«ht.er  n e r m a n u . 
A ilcauin m«ll«tt. 

Judecitoria ocoluiui CríBtur secţia cf. 
No. 3247/1930 cf. 

Extract din pubilcatiune de 
licitaţie 

Io cerere de execut&re făcută  de 
urmăritor Dr. Fjronczi Gavril şi Dr. 
Fererczi Pdvel, costra urmăritului 
Báró loslf. 

Judecatoria a ordonat licitaţiuDea 
execuţ onală io ce priveşte inobilele 
situate io coiiuoa Avrameşti circuat* 
BCDptia judecătoriei Criatur cuprinse 
in ci. s comuoei Amoeşti Nrul pro-
tocului cf.  627 şi 635 şi aouiae; cf. 
No 627 No. top. 987, 988,989 păşuaa 
cu preţul de strigare do 22Ö L«i. cf. 
No. 627 Nr. top. 987, 988, 989 pă-
RUQe cu preţul de strigare de 
Lyi, No. top. 3494/2 3495 arător 
cu preţul de strigare 1125 Lei. cf. 
No. 627 Nr top. 2474/1 pădure ca 
preţul de strigare de 9()0 Lei. cf.  No. 
627 Nr. top. 1576/2 1577/2 arător cu 
preţul de strigare de 1875 Lei cf.  Nr 
635 Nr. top 31 gredioă 32 casă de 
temn cu preţul de strigare de 11,020 
Lei cf.  No. 635 No. top. 2007 pădure 
cu preţal de strigare 525 Lei. cf.  3412 
atător cu preţul de stricare 900 Lei. 
ci. No. 635 No. top. 3357/1 fânaf  ctt 
pr«tţul de strigare 525 Lai. cf.  No. 
635 No. top. 1145 arăior cu preţul 
de strigare 1725 Lei. 

Pentru iuc&Harea creanţei de 
12258 lei, capital şi accesorii. 

Licitaţ'une se va ţiae in sitia da 
16 luna Ianuarie anul 1930 ora 9 la caaa 
cooiuaală a comunei ÂvrameşU. 

Imobilele ce vor fi  licitate ou pot 
fí  văodute pe un preţ aai mic de cât 
djuă-treimi dio preţul de strigare. 

Cei cari doresc dă liciteze soat 
datori eă depositeze la delegatul jade* 
cătoresc IC/t din preţul de strigare 
drept garanţie Î3 numerar sau ta 
efecte  de cauţie socotite după cursol 
fixat  fa  § 42 legea LZ. 1881. sau eă 
piedea aceluiaşi delegat ch'taaţa coa-
btatâtd depunerea, judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi să semneze con-
diţiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908.) 

Dacă niaeai au oferă  «ai mult, 
cel care a oferit  puntiu imobil un preţ 
mai urcat de c 1 cel de strigare este 
dater să intregeaeră Imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţulai 
de strigare — ia aceiaşi |<?rte pro-
ceatuaift  a preţului ce a oferit.'(§ 
XLL 1908.) 

Cristur, la 14 Oct. 1930, 

Dr. Szabo m. p. judecător. 
Pentru conformitate: 

Boitor 

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

adóban. 
Minek kóssónheti vilighirét és páratlan kta 

kedveltségét a 

msn. 

Egyesíti a cserépkályha, folytocégŐkályha. 
léKfQtés  és köspooti fbtéa  összes elfinreifc. 
azok hátrányai néikOL Léjiciövei segítségei 
gyorsan felt'Üt  intensiv és visizintes légáram-
lássál, samott scerkeseténél fogva  huzamosul 
tartja a meleget és a legideálisabb foiytoo-
égőkályba, mert a p&ratsat estétől reggel^ 

megtartja. 
Rajonképviselet Odorheiu vár megy ébao : 

C. RÖSLER K. 
Odorheiu—Ssékelyudvarhely. 



Karácsonyra meglepő olcsó árak Jakab Cyula divatüzletében. 
MiDtá3 bársonyok 90 ieo. Mintás burchendek 40 leu. Teni.isn.neU 25 hm. „„^ák 

Hagy «ál.Mtéki Kfli,  fírfl  ís gyerek kStatt és bílelt b6rk«tyükben, n«i és gyerek meUg flaneU-nadrágokban,  ís komblnékban, sapkák-
baa és kalapokban, ingekben és nyakkendfikben. 

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

Palackos boraimat Boat már nen 
csak a Principeea Klisaveta (Bethleo-
utcai) kisraktárban, hanem Forró Géza 
és LeboTitB Qéza ur kereskedésébea 
is árusltom. 

Mindkét Qzletbea kapható: 
8om és moskotály dr, Adorjio alte* 

ÍDliai termétéMI. 
Hoittaaesói Eao Anttl tennéiéb6I. 
YimosoâVarfaelfi  dr. Pálffr  .1 
Si6kef«lríb&ráHorT&tbArtbar  „ 
k bor ára as üvegek kicserélése 

VşDeţt litere BkéDt 84 leu. 
Szöll6si Samu. 

Corpul portăreilor din Gristar 
^Q, 3858—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Snbeemnatul portărel prio ace-

asta publică, că Io baza deciziunii 
Nr. 3227—1930 dela judecătoriei 
din CriBtar Ia favorul  reclaaao-
talui Coperativa de Credit dia 
SiBODEŞti repr.prin advocatul Dr. 
Elekese DoDokod şi Dr. Elekes Dénes 
adv. diD Cristur peatiu ibcasarea ere-
aotei de 9000 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licluţtie pe tina da 
30 Decembrie  1930  ora  15  p. a. la 
faţa  locului în comuna Turdeni unde 
He vor vinde prin licitaţiuBe pnblică 
judiciară mobilele căruţa, nneitele 
ecOBomice vitele io valoare de 1900 
Lei Ia eas de nevoie şi lub preţul 

estimare. 
* PretensioBea care e de incassat face 

)0 Lei capital, dobânzile cu 15.5*/o 
• cotind din 12 Apr. 1980 iarapesele 

pâfiă  acum stabilit de 2723 Lei. 
întrucât mobilele cari ajung la 

licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar â căetigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în •enzul 
art. LX. 1908, §. 20. 

Crletar, la 8 Dec. 1930 
T . Hrlsea portărel 

Mesés- és képeskönyv-
újdonságok 

é r k e z t e k ü z l e t e m b e . K é r e m 
a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g s z i -

TOft  p&rtfogás&t. 
ŐZT. Z. Ü i i é k e l y J á n o s n é . 

323—1930. 

Gyermekek oromé 
a jó mesés könyv. 

Keresselfel  a 

Konyvnyomda IL-Társ. 
és papirtaskeílését, 

hol 

oerMiexéS'Éstóiiesiöiiívelliíil 
nagy választékot talál. 

Ha elegáns és szép C Í D 6 t 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-Üzletét, 

Publicaţiune. 
Spitalul judeţean Odorheiu pub-

lică licitaţie pe ziua de 31 Decembrie 
a. c. ora 15 pentru aprovizionarea cu 
leO.OOO kg. (60 stânjeni) lemne de 
foc  şi 30.000 kg, (3 vagone) cărbune 
de piatră necesare pe anul 1931. 

Ofertele  inchise şi sigilate vor fi 
înaintate în cancelaria administraţiei 
spit. în ziua şi ore fixată  mai sus. 

Garanţia de 5®/o după furnitură 
în bani sau efecte  garantate de Stat 
se va depune în plic separat de ofertă 
în ziua ţinerei licitaţiei în mâna comi-
siunei de licitaţie. 

Licitaţia se va ţine în conf.  cu 
art. 88—110 din legea asupra licitaţiei 
publice. 

Odorheiu, la 18 Decembrie 1930. 
Direcţiunea. 

\ közkórház igazgatósága decem-
ber 31 én 60 öl tűzifa  és 30.000 kgr. 
kőszén beszerzésére zárt Írásbeli aján-
latokkal árlejtést hirdet. 

eladfi  26 drb cscr(pl[átylia Wla-
m niiyságbao Is mUn-
Olcsó auVlnl Vitel 2000 Infól 

sicnlís ««IÎW. JtWjUoosl-
iást 8 mMn-itüm itf  ]ctb-
UB-tttca U szil. 

Hirdetmény» 
A Str. Andrei Mureşan (Solymossy-

utca) 5 számú lakóházas beltelek 
1930  december  30 án  d. e. 10 órakor 
a helybeli telekkönyvi hatóság hiva-
tali helyiségében bírói árveresen elada-
tik. Venni szándékozók az árverési 
feltételeket  megtudhatják a Dr. Jodál 
Gábor és Dr. Wenetsek József  hely-
beli ügyvédek irodájában. 

Elömiis ir mM allalml vétel! 
Eladó a Tibád Antal-at 11 uámv bdto-
lek. mely állt 1 kShis, S tsoba, keayka, 
ktmrából, eliő virágot ndverral. Njiri 
konyha. ifitőkoMonciveL  fáMsia,  «érté•61, 
nafy  ctOr btáUóval a faidaagi  ndvaroa 

és fyfintttctS*  •otMnényo* kortUL 
ÉrtokeiBi leh«it ugjuu» a talaidonofial. 

Judecătorift  ocolului Criatu r Secţia cf 
No. 3747-1930 cf. 
Extract din publicaţiune de licita ţfa 

Ib cererea de executare făcată  de 
urmăritor» văd. lai Elekes Sigiemond 
contra urmăritului Benczédi Adalbert. 

Judecătoria a ordonat licitaţlunea 
din nou, in ce priveşte imobilele ii-
tuate io comuna Beoţid circumscrip-
ţi& judecătoriei Cristnr cuprinse in 
cf.  a comunei Benţid. Nrul protocului 
cf.  58. 

No top. 653/1 654/1 srător fâ-
«aţ cu pret de strigare de 1125 lei, 
Nr top. 287/2/1 arabil cu preţ de stri-
gare de 925 lei. şi Nr. top. 1397 pă-
şune cu preţ de strigare de 675 tei, 
cu menţinerea dreptului do uzufruct 
viager lutobuiat de 1/8 parte in fa-
voarea VăJ. lui Benczédi Samoil pentru 
iBcaearca crcanţ̂ i de 9545 lei capital 
iuterese de 10®/© dela 20 Msrtie 1930 
apese de proces şi de executare do 
4181 lei bani fixate  pâoă acum Rpesa 
de 610 lei fixate  pentru cererea de 
licitaţiune. ^ . 

Licitaţiunaa «e va ţine la ziua de 
3 Ianuarie anul 1931 ora 15 la casa 
ComuQ&la a comunei B«̂ i>ţid 

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

Cei cari doresc fă  liciteze, anot 
datori tă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10"/» din preţul de atrigaro 
drept garanţie, în numerar aau îo efecte 
de cauţie socotite după cursul fixat 
art. § 42 legea LX 1881 sau tă pre-
dea aceluiaşi delegat chitanţa conata-
tând depunerea, judecătoreşte preala-
bilă a garanţiei şi tă semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XLI 1908.) 

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

Dftt  în Criatur, la 26 XL 1930 
Dr. Szabd P- iud«cător. 

Pentru contornltato: 
Cslky expi/diator. 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégitö dús választék áll rendelkezésre. 
MM«n.lM( 

Ugyanott mérték utáni megrendelések 

vétel-kötelezettség nélkiU készülnek. 

iFmviFii 

Judacătoria ocolulai Criatur secţia cf. 
Nrul 3781-1930 cf. 

Extract din publicaţiunea de 
licitaţie. 

Ia rererea de extcutare făcu'ă 
de urmăritor Ajvász Kristóf  contra 
urmăritului Nagy Samoila. 

Judecătoria a ordonat licltBţiunea 
execuţiona ă in ce priveşte imobilul 
Mtnnt iu comuna Cristur circumscrip-
ţia Tribunalului Odorheiu cuprirse in 
cf,  a comunei Cristur Nrul protocului 
ci. 2054 Nrul de ordine Afl  Nr. top. 
426 cată din cărămidă şi curte cu 
preţ dft  strigare de 15000 lei. 

Pentru încasarea creanţei da 
3358 lei capital şi accesorii. 

Llcitaţiuoea se va ţine in ziua 
de 6 Februarie 1931 ora IQ la caaa 
comunală a comuaei Criatur. 

Imobllolc ce vor fi  licitata nn pot 
fi  váedute pe un preţ mai mic decât 
jumătate două tremi din preţul de 
strigare. 

Cei cari doresc ae liciteze aunt 
detorl ae depoziteze la delegatul jude-
cătoreac 10®/o din preţul de strigare 
drept garanţie, in numerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după curanl 
fixat  in § 42 legea LX. 1881 sau ră 
predea aceluiaşi delegat chitacţa con-
Btatâsd depuoerea judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi fă  semaeze con-
diţiuDile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908). 

Dacă ni-neni nu oferă  mai mult. 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de atrigare eate 
dator fă  întregească imediat garaoţia 
— fixate  conform  procentului preţuiui 
de strigare — ia aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit,  (art, 25. 
XLI, 1908). 

Criaîur, la 27 Nov. 1930. 
Dr. Szabd m. p. judecător. 

Pflptru  conformitate:  Csiky impiegată 

" iUo«fissal  szcMbts h 
szobiból ilti laKâs. (sct-

Kg 2 szoba Klllfl  is. Ci» a Kiadi-
biVatalbatt. 

A jobb minőségű italok 
mégis Szöildsl Principesa Etisa-
beta (Bethien-utcai) kisraktárá-
ban, valamint lebsvits Géza 
Prinţul Mirceal üzletében a leg-

olcsóbbak. 

No. U. 3019—1929. 
P n b l l e a ţ l n n e d e l i c i ta ţ i e . 

Subsemnatul Portărel aduc la 
cunoştinţa publică în aenznl legii ar-
liclul hL din 1881 § 102 respective 
LXI. din 1908 § 19. cumcă lucrurile ur-
mătoare ş. a. una maşina de cnaut. 
un divan roşu care in urma decisiu-
lui No. 3910a928 al judecStoriei de 
ocol Oclapd B'aw expĉ pt Jo 27 Sopt. 
1929 în favorul  execvatcnrulut Dr. Bél» 
Göllner Împotriva execvatulul locu-
itor din BAtani MiCi pentru iocassare» 
capitalul! de 2592 Lei şi acces, prin 
execuţie de acoperire şi cari sau pre* 
ţuit ÎJ 3000 Lei se ver viade pnn li-
citaţie pnbliră. Pentru efeplnirea  aces-
tei licitaţiutii pd baza decisoloi No. 
G.3019—1929 al judecătoriei de ocol 
Oclaod se fixează  torminal pe 23 De-
cembrie  1930  ora  10 a. m. îo comuna 
Batani mici şi toţi cari au voie de acum-
păra aunt invitaţi prin acest edict cu ob-
servarea aceea, că lucrurile auaaminite 
vor fi  vândute în aeaznl legii din LX 
1881 § 107 şi 108 celor cari dau mai 
ault, ângă aolvirea Ia baol gata şi îo 
caz de necesar şl sub preţul de 
strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
2992 Le» capital şi dobânda cu 
l2Vo Bocotifă  dela 28 Febr. 1929 iar 
epesein până acum stabilite de — Lei. 

întrucât mobilele cari ajuag la 
licitaţie ar fi  fost  aechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă eate ordi-
nată şi io favorul  acestora in senzul 
art, LX.: 1881, §. 192, 

Ocland, la 3 Dec. 1930. 
IndeMSifrubll  portărp • 
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i(tsgHszd6dött a nagy 

karácsonyi vásár 
Hirsch Rudolf 

divatüzletében. 
Ö!cs6 éraK  Jíagy vátasztél̂ . Ŝ onfos Îţîszolgâlâs. 

lÖnjvBTOBda KéVTáiytá-eaBág Odorheiu-Saékelyudvarhaly. 


