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Vevőinknek, vendégeinknek, jóbarátainknak és ismerőseinknek boldog u] évet kívánunk : 

LÁNTZKY 

DROGÉRIA 

Őzv.  SZABÓ 
KÁROLYNÉ 

szálloda és étterem 

ESSIGMANN 

JÁNOS 

BARKÓCZY-

ÉTTEREM 

SCHULLER 
VIKTOR 

k fc î • • • .1 '..' • 
fűszer-  és gyarmat-

áru kereskedő 

ESZTEGÁR 
GERÖ 

divatáru üzlete 

SOHA ALADÁR 

könyv-, papírkeres-
kedés és könyv-

kötészet 

Pefsián  utóda 
MÁTHÉ 

SÁNDOR 
férfi-,  női divatáru 
és rövidáru üzlet 

INCZE és PÁHÁN 

divatáru üzlet 

TORDAI 
SÁNDOR 

szabósága* 
Kész férfi-  és női kon-
fekció  kereskedése 

SIMÓ BÉLA 
zománcedény és ház-

tartási cikkek 
kereskedése 

MIKLÓS JENŐ 

füszerüzlete 

Bethlen-utca 27 

DULICSEK 
SÁNDOR 

férfi-  és női 
divatáru üzlete 

BAGI LÁSZLÓ 
órás, ékszerész és 

látszerész 

Kossuth-utca 1 szám 

ZÁRUG és 
BALÁSSY 

műszaki, rádió és 
sportüzlet 

ORDELT JÁNOS 
kézimunka-, pipere-• 
szövött és rövidáru 

üzlete 

T I B Á D 
GERGELY 

vasáruháza 

BALÁSI BÉLA SCHULLER 
BÁNCS LAJOS 

cipőüzlete 

T I B Á D 
GERGELY 

vasáruháza 
fűszer-  és vegyes-

kereskedése 

JÁNOS 
kalap- és rövidáru 

kereskedése 

BÁNCS LAJOS 

cipőüzlete 

— 

HIRSCH 
R U D O L F 

divat- és textil-
kereskedő 

DOBRAI 
KÁROLY 

cipőraktára 

DRAGOMÁN 
SÁNDOR 

üveg;-, porcellán és diszmü-
áru kereskedése 

ZILLMANN 
VILMOS 

cukrász 

HECSER 
Z O L T Á N 

női- és férfi  dívatüzlete 
és dísztemetkezésí intézete 

S Z A K Á T S 
G Y U L A 

fűszer-  és csemege 
kereskedése 

F L Ó R I Á N 
L Á S Z L Ó 

textil kereskedő 

PÁL A N D R Á S 

női- és férfi  fodrász 

INCZE MARGIT 

fényképész 

KISS G Y U L A 

vendéglős 

G A Á L B É L A 

fodrász 

M O L N Á R 
M A R G I T 

tűzifa  nagykereskedő 

„FENYÖVE" 

Szesz-Ipari és 
Kereskedelmi Rt* 

MOLDOVÁN 
ISTVÁN 

vendéglős 

J O D Á L N Y O M D A ÉS 

P A P Í R K E R E S K E D É S 
* 
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Megszervezik a fizető-
vendéglátást Erdélyben. 
Az Országos Magyar Vendégfor 

«almi Szövetség, amely 1933 ban az 
anyaországban eredményteljesen szer-
vezte meg a fizető  vendég intézményt, 
«z Erdélyrészi Gazdasági Tanács fel-
kérésére — az erdélyi nagyobb váro-
sok vendégforgalmának  jobb ellátása 
érdekében, továbbá a helyi lakosság 
jövedelmének fokozása  céljából Erdély 
ben is megkezdte a fizető  vendégrend-
szer szervezését. Az OMVESZ tájé 
koztató adatai alapján érintkezésbe 
lépett az erdélyi részen városainak 
polgármestereivel és mindazon irány 
elveket megismertette velük, amelyek 
az anyaországban figyelemreméltóan 
komoly, gyakorlati eredményekre ve 
zettek. Ezeknek az irányelveknek alap 
ján kerülnek felállításra  az erdélyi vá 
rosokban is az OMVESZ vendégfor 
galmi bizottságai. Az OMVESZ alap-
szabályainak értelmében a megalakuló 
erdélyi városi vendégforgalmi  bizottság 
elnökeivé a polgármestereket kérik fel, 
akik a legjobb belátásuk szerint állít-
ják össze városonként a vendégfor-
galmi ügyek szakértőiből az előkészítő 
bizottságot. 

IRODALOM. 
Zenélő óra. Zenetörténet, 

zenésztSrténetek ben. 
FODOR GYULA könyve. 

Fodor Gyula, az ismertnevü ze 
neesztétikus kiváló szaktudással, sok 
szívvel, szeretettel, pompás humorér 
zékkel állította össze a nagy zené-
szekről szóló anekdótagyüjteményt. 

A könyv gazdag anyaga sok ujat 
ud a nagyközönségnek, de sokszor 
kellemesen lepi meg a zenetörténet 
Alapos ismerőit is. 

Valamennyi anekdóta érdekes és 
jellemző. A szerző, aki nemcsak gyűj-
tötte, de meg is irta ez anekdótákat, 
a nevetőket sohasem fordítja  az igazi 
művész nagyságok ellen Éppen az a 
könyv szemmellátható célja, hogy eze-
ket 'a nagyságokat emberileg közel 

Jiozza az olvasóhoz s velük szemben 
a meg nem értő kortársakat, az irigy 
kollegákat, a Beckmesser tipusu kriti 
kusokat, a pötfeszkedő  mecénásokat 
tegye nevetségessé. 

Az egész müvet jellemzi szerző 
jének áhitatos tisztelete a művészet és 
a művészi nagyság iránt, ami minden 
művészettel foglalkozó  könyvben a 
legfontosabb,  mégha az a könyv egy 
szerű anekdótagyüjtemény is. 

A szerző ezt az áhitatos tisztele-
tet az anyagnak a megválogatásával 
es személyének háttérbe szorításával 
egyaránt elárulja. A történeteket a le 
hető legegyszerűbben, minden tóditás 
nélkül mondja el; állásfoglalása'leg-
feljebb  a címekből s esetleg a kurta 
és tárgyilagos befejező  mondatból de-
rül ki. Ez a szerénység, a szerzői el-
inésségek hajszolásának bölcs és izlé 
ses kerülése, irodalmi tekintetben is 
rangot biztosit a finoman  megstilizált 
könyvnek. 

A könyv a Singer és Woifner 
Irodalmi Intézet kiadásában, diszkrét 
előkelőségü kiálliásban jelent meg és 
a Jodál könyvkereskedésben is kap-
ható. 

Gor.dte'hes, keserű az élet? 
Hamar édesítse m̂ g finom 
áfonya, szeder, vagy malna* 
Ízzel. Beszerezheti a Por-
téka-boltban. 

LEGÚJABB ESEMENYEK 
— 

Manila elesett. 
Az amerikai hadügyminisztérium közölte, hogy a japán csapa-

toknak sikerült elfoglaltok Manilát A varodba való bevonulás a 
középeurópai időszámítás szerint pénteken este 6 órakor történt. 

A japán hadügyminiszter rádión közölte a japán néppel Manila 
elestét. 

Az amerikai haderő, mielőtt még a japánok bevonultak volna 
Manilába, kiürítette a tengerészeti támaszpontot. Az amerikai és 
fiiippini csapatok a várostól északra tartják magukat. Még több 
parti erőd az amerikaiak kezén van. 

A torvényszék 15 évi fegyházra 
ítélte Köllő Jánost, szándékos ember-
ölés és rablás bűntettéért. 

A törvényszék dr. János-büntető 
tanácsa óriási érdeklődés mellett hét 
főn,  egész nap tárgyalta Köllő János 
gyergvócsomafalvi  napszámos gyil 
kossági és rablási bűnperét, amelynek 
előzményeiről már beszámoltunk la-
punk hasábjain. 

Köl lő János 18 évvel ezelőtt 
a Székelyszentlélek—Székelyudvarhely 
közötti országúton 1923. nyarán, két 
ismeretlen tettestársa segítségével, éj-
szaka megtámadta Mihály József  és 
Mihály Keresztes szentegyházasfalui 
fuvarosokat.  A szegény fuvarosokat 
fejszecsapásokka!  agyonverte, aztán 
kirabolta. 1300 lej készpénzt vett el 
tőlük. Az áldozatok hamarosan meg 
kerültek; a Szejke fürdő  közelében, 
egy búzatáblában voltak elrejtve, ott 
találtak rájuk hozzátartozóik. Az úttól 
a búzatábláig széles csapást taposott a 
gyilkos és az ut mellett véres volt » 
szalma. Könnyű volt felfedezni  a bor-
zalmas leletet. 

Köliőt a hatóságok sokáig nem 
bírták elfogni,  mert a gyilkosság után 
átszökött a határon és Simon János 
álnéven előbb, mint gazdasági cseléd, 
később pedig Debrecenben, mint ház 
mester telepedett le. 

A nagyszabású bünügyben már 
több alkalommal tartottak tárgyalást. 
A román törvényszék a vádlott távol-
létében — in contumantiam — Ítéletet 
is hozott, a magyar törvényszék pedig 
a mult év juniusában tartott ebben az 
ügyben tárgyalást. 

A mostani főtárgyaláson  bíróvál-
tozás, illeive tanácsváltozás miaţt meg 
ismételték a tárgyalást, újra hallgatták 
ki a vádlottakat és az idézetteket. 

A vádlott szuronyos fegyházőr 
kíséretében, rabruhában és látszólag 
megtörten jelent meg a tárgyalóterem 

ben. Kihallgatásakor sirva tagadta, hogy 
bármi köze lenne a gyilkossághoz. 

A nap folyamán  mintegy 15 lantit 
hallgattak ki. A tanúkihallgatások es-
tig tartottak. 

Órákig ismertették az iratokat, 
amelyekből kitűnt, hogy Köllő több-
ször volt büntetve ós majdnem minden 
alkalommal sikerült megszöknie a fog 
házból. 

A bizonyítási eljárás befejezése 
után, késő este került sor a perbe-
szédek re. 

Az ügyész vádbeszédében gyil-
kosság és rablás bűntettével vádolta 
Köliőt és szigorú büntetést kért. 

A védő fel  nentést kért, felvetette 
az elévülés gondolatát is, mert 18 év 
telt el a gyilkosság óta, végül az eny-
hitő körülmények alkalmazását kérte, 
elitélés esetén. 

Az ügyész válaszában kifejtette, 
hogy elévülésről nem lehet szó és az 
előrs megfontoltság  is bizonyítható. 

Köllő is felszólalt  az utolsó szó 
jogán. Tegadta a gyilkosságot és fel 
mentést kért. 

A bíróság hosszas tanácskozás 
után, éjjel 11 órakor hirdetett Ítéletet. 

E szerint a törvényszék Köliőt 
bűnösnek mondotta ki szándékos em 
berölés ós rablás bűntettében és ezért 
15 évi fegyházra  itélte. 

A kiszabott büntetésből az előze 
tes letartóztatással és vizsgálati fog-
sággal 6 hónapot vettek kitöltöttnek. 

Köllő nyugodtan hallgatta végig 
az itélet kihirdetését. 

Az ügyész súlyosbításért, a védő 
a minősítés miatt, az elévülés nem al 
kalmazása és az enyhitő körülmények 
nem alkalmazása miatt fellebbezett.  A 
vádlott felmentésért  fellebbezett. 

Szovátán és Lövétén 
uj gyermekjátékfaragó 

tanfolyam nyiíik. 
Mostanában ért véget az a gyer-

mekjátékfer&gó  tanfolyam,  amelyet az 
Erdélyrészi Hangya Központ rendezett 
Kibéden. A tanfolyam  végén a har-
mincnégy székely gyermek faragásai-
ból kiállítást rendeztek s a megjelent 
szakértők, valamint tanügyi vezetők a 
legnagyobb csodálattal adóztak a szé-
kely őstehetségek uj teljesítményei 
előtt. Közben a népes, de nagyon sze-
gény Mdkkfalván  már meg is kezdődött 
egy másik tanfolyam,  most ped g Szo 
vatán és Lóvéién kezdik m g a gyér 
mekjátékfaragó  tanfolyamot.  Î y lassan 
számba vehető háziiparrá fejlődik  ki a 
fafaragás.  Kibéden a tanfolyamot  vég-

zett gyermekek Népművészeti Faragó 
Bokrot alakítottak, bokoibirót válasz-
tottak s a községi szervezetnek a fa-
ragászat ápolása és terjesztése lesz a 
fel«d e ta. 

Országos ünnepségek 
lesznek Mátyás király 
születésének évfor-
dulóján. 
Március 27 én lesz Mátyás király 

születésének 500. fordulója.  Ez alka 
lomból az ország minden nagyobb 
városa emlék ünnspélyt rendez. A Má 
tyás király történelmi nagyságához 
méltó keretek közt rendezendő emlék-
ünnepeken résztvesz az országgyűlés 
mindkét háza és a kormány is. 

APRÓHIRDETÉSEK 
Ezen rovatban kötö l t h i rde-
tések közlési d i ja ÍO stö ig 6 0 
tili. M inden további szó 5 fiit* 

x Üzleti kiszolgáló leányt azonnal 
felveezeK  Dolvig Keresztély könyv-
kötészet és bazáráru kereskedése. I 

x Öiallóan dolgozó egyenruha-
szabósegédeK felvétetnek.  Cím a ki-
adóban. 1—3 2 

x Boltfelszerelés alkalmi vétel, 
eladó erős, tömör füszeroldal,  singes, 
kocsma rész, petróleum és lisztes ládák, 
ajtóredőnyők. Megvehetők Székelyud-
varhelyen, Rákóczy ut 43. 1—2 6 

x Portásnak, vagy irodai szolgá-
nak elmenne középkorú családos em-
ber. Ctm a kiadóban. 1—3 7 

x Társulnék 2 ezer pengővel, 
iparral rendelkező, becsületes pékmes-
terrel. Bérbe vennék sürgősen kettős 
kemencés pékaéger, Szilágyi György 
Bihar megye, Derecske, Bazerédt ut. 

x Bejárónőt keresek. Idősebb nők 
előnyben. Szent Imre-utca 12. 9 

x Rasresmüvelőt keresete a Kö-
vespad dűlőben levő 6 holdas szántó 
és kaszátomhoz. Gm a kiadóban. 

x Eladó haz, 3 szobával, szántó-
földes  kerttel. Eriekezés Szent Imre-
utca 85 sz. alatt, özv. Bucsi Dénes-
nével, vasárnap délután. 2—2 

x Eltett paradicsomot, uborkát, 
zöldpaprikát, veszek. Értekezés ifj. 
Fernengel Gyula, vagy Zárug és Balássy 
cégnél. 2 -2 

x Bérbe veszünk cement raktá-
rozására alkalmas, száraz, helyiségeket. 
Ajánlatokat: Murt épités vezetősége, 
Ugrón kastély. 

x Tábor-utca és Solymossy utca 
összekötőben egyho'd ŝ gyümölcsös 
(házhelynek is alKalmas), eladó. Érte-
kezés Tábor utca 9 sz. alatt. 3—3 

x Fiiszerüzlethalylseq berendezés-
sel és lakással kiadó. Bakó Vilmos 
vágás. 3-3-

x Jókarban levő, 8 HP Deutz 
favágómotor  eladó Értekezés Tábor 
utca 9 3-3. 

193/1941. vght. szám. 

Árverési hirdetmény, 
Dr. Jodál Gábor és dr Wenetsek 

Oszkár ügyvéd által képviselt Hann 
József  javára Magy«ri Gv£r&f  orosz-
falusi  lakos ellen 2333 f.  tőae 
és több követelés járulékig? erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
résziéi fizetés  töriént, annak beszámí-
tásával, a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróság 1931 évi 1920 sz végzésévet 
elrendelt kielégítési végreh'i ás folytán 
végrehajtáct szenvedőtől 1939 évi szep-
tember hó 23-án lefoglalt  648 P. 33 
fillérre  becsült ingóságokra a székely 
udvarhelyi kir. járásbíróság Pk. 4862/ 
1941 sz. végzésével hz árverés eiren 
deltetvén, annak az 1908 évi XLI t. c. 
20. § a alapján a következő megneve-
zett : dr. Jodál Gábor ügyvéd által kép-
viselt Hann József  javára 2333 P. 33 f. 
s jár. továbbá a foglalási  jegyzőkönyv-
ből ki nem tűnő más foglaltatók  javára 
is az árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk ma is fennáll  és ha ellerük 
halasztó hatályú igénykereset folyamat-
ban nincs, — végrehajiást szenvedő 
lakásán, üzletében: Ooszfslun  leendő 
megtartására határidőül 1942  évi  ja-
nuár  hó  17  napjának  délutáni  15 
órája  tűzetik ki, amikor a bíróilag 
lefoglalt  bútorok, l dib. benzin ino'or 
1 drb. cséplőgéphijtó, lovak, széna, 
üzleiberendezés sib. s egyéb  ingóságo-
kat a legtöbbet. ígérőnek — de leg-
alább a becsár ad részéért — kész-
pénzfizetés  melleit el fogom  adni, még 
akkor is, ha a bejelentő fél  a helyszí-
nen nem jelenne meg, ha csak ellen-
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít. . 

Székelyudvarhely, 1941 dec. 26. 
Deák  s. k. ' 

kir bir végrehajtó-

Felelős kiadó: 
IFj. dr. Jodál Gábor. 

Felelős szerkesztő: 
Tomp» László 

Nyomtattatott: ifj  dr Jodál Gábor könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyen, 


