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vonala között mérve, a 15-métertnem
haladja meg s melynél a legszélesebb
tractus-mélység belső fesztávolsága 6Miért nincs pénz az
métemél nem nagyobb. Ezeknél nagyobb épületeknél a kőműves mester
áilami(asszában ?
csak a föld, kőműves és elhelyező
Általánosan tudvalevő az a szomunkákat és ezeket is csak épitő mesmorú állapot, amiben a román államter vezetése alatt végezheti. Magánokassza, ktilönösen az annyi mindent
sok és közintézmények csak abban
jgért, de eddig még egyetlen egy igéaz esetben végezhetnek saját költséretét be nem váltott nemzeti-pagükön építkezést, ha olyan munkaverasztpárti kormányoknak több mint
zetőt fogadnak, akinek megvan a
két éves uralma óta, sinyl6dik. Az
szükséges képesítése és iparengedélye.
állam a legelsőbb rendűfizetési köteIpartestületünk minden építkezést el*
lezettségeinek nem képes eleget tenni.
lenőrízni fog és a jogtalanul vállalNem kapnak pénzt a hivatalnokok, a
kozó egyéneket a bíróságnál fogjuk
nyugdijasok, a tanítók és az ugyanily
feljelenteni.
sorsnak örvendő hadseregszállítók már
Előző felhívásunkat, ugyl^tszik,
a szállítások beszüntetésére gondolnak.
vidéki iparos testvéreink megértették,
Ellenben ugyanakkor, amikor az állam
amennyiben a március hó 22 én, vaa saját fizetnivalóiról megfeledkezik,
sárnap délután megtartandó Ipartestüépen nem feledkezik meg az adófelleti évi közgyűlésünkre csaknem minhajtásokról, ami egy kissé mégis küden községből beérkeztek a bejelentélönös erkölcsi felfogásra vall. Hogy
sek, tudatva, hogy azon csaknem telA
taács
m
í
csorí
a
pási
t
orok
miért nincs pénz az államkasszában,
jes számban fognak résztvenni, igy
annak bizonyára többféle oka van. De
^ M M M is plitit csinál. tehát remélhető, hogy a közgyűlésünk
egyik oka mindenesetre az, hogy amíg
az iparos osztály igazi érdeklődése
egyfelől kiadják nagy hangon a UkaUdvarhely város állatUrtó közön- mellett fog lezajlani.
rékossági jelszót, leszállítják még a
ségének két csordapásztorra van szükFigyelmeztetjük a mestereket, hogy
tisztviselők fizetését is, másfelől azt
sége. Évek óta az volt a szokás, hogy tanoncaikat szegődtessék be idejében,
nem veszik észre az arra hivatottak,
az udvarhelyi gazdakör, amelynek ke- mert már is sok kellemetlenség és
hogy micsoda turkálás, dézsmálás fobelében az állattartó gazdák 90^/'o-a büntetés keletkezett annak elhanyagolyik az állam pénzei körül. És itt nem
helyet foglal, kiválasztotta a jelentke- lásából.
azokra a dézsmálásokra kell gondolni,
zők közül a legalkalmasabbakat, s
Az iHrtMtBItt elaUtéBf.
amelyekről a lapok törvényszéki tudóazokat a városi tanácsnak ajánlotta
sításaiból értesülhetünk, hanem az
felfogadás végett. Ezen kívánságát a
Ismét haldoklik a szentmihályl
egészen törvényesen folyó dézsmálágazdáknak a városi tanács rendesen
sokra.
flgyeJaaib© ic vetta, Waaon elvégre
mainrar iskola.
marhatartó gazdák legfőbb érdeke köAz Averescu pártnak a külföld táIsmeretes a közönség előtt az a
veteli azt, hogy állatjuk félévi
jékoztatására szolgáló francia nyelvű
viszálykodás,
amely a szentmíhályí
felügyeletével
a
legalkalmasabbaknak
hetilapja épületes dolgokat tár elénk
unitáriusok
békéjét
teljesen szétdúlta
vélt
egyének
legyenek
megbízva,
ebben a tekintetben. A román állams
amelynek
egyik,
legszomorúbb
köígy
történt
a
folyó
évben
is.
nak speciális intézménye a különféle
vetkezménye
a
magyar
felekezeti
isA gazdaköri tagok közölték a váautonóm pénztárak. Ezek csak arra
rosi tanáccsal, hog>' kiket óhajtaná- kola elárulása s az iskolaügynek az
jók, hogy egy csomó pártembemek
nak pásztoroknak. A városi tanács a állam kezére való átjátszása lett. A
busás jövedelmű állásokat adjanak,
gazdaközönség zömének kívánságát szentmihályiak, élükön papjukkal, nent
mert mesebeszéd az, hogy ezeket a
kutyába se vette, hanem állítólag a tudtak belenyugodni háromszázéves
külömböző állami intézményeket, válpolgármester egy bennfentes emberé- iskolájuk megszűnésébe s a mult év
lalatokat csak ilyen különállásuk melnek kívánságát honorálta és teljesen őszén, 25 tanuló beiratkozásával, egylett lehetne kereskedelmi szellemben
más embereket alkalmazott csorda- évi szünetelés után újból megnyitották
vezetni. Ékes példa erre. a vasút,
azt, a jelenlegi tanévvel. Bíztak talán,
A
megyetanács
filése.
pásztoroknak.
amelyre az állam a mult évben több,
mint 1500 milliótfizetett rá. Ez azonA gazdák közt nagy az elkesere- de bizonyára reménykedtek, abban is,
A megyeválasztmány elnöke ápri- dés és hangok hallatszanak a tekin- hogy a szenvedélyek elütésével felülban, ugy látszik, mellékes. A fő az,
hogy az igazgatótanács mindenik bol- lis l.-ére, délelőtt 9 órára hivta egybe tetben is, hogy idegenben adják lege- kerekedik majd a fajszeretet, az édes
dog tagja havonta csekély 130 ezer a megyetanácsot, amely ülés tárgyso- lőre, főleg a kiháló csordába járó, állat- anyanyelv felkarolásának a vágya, s
lejt kap, évente tehát 1 millió 560 rozata a következő.
jaikat, mert semmiképpen sem tudják idővel mind többen és többen fognak
az ősi iskolához, amely
ezer lejt. Elég csinos kis suma, nemde,
1. Ülés megnyitása és névsorol- megérteni azt, hogy a politikának mi visszatérni
megint
népes,
áldott otthona fog lenni
semmi munkáért ? A 23 és fél milliót vflsás
köze a pásztorsághoz?
a
magyar
szónak,
a magyar kulturának.
pedig, amibe az egész igazgató tanács
2. Az előző Ülés jegyzőkönyvének
Azonban
nem
olyan országban
kerül, kiiczadják az adózó polgárok.
felolvasása és hitelesítése.
élünk,
ahol
az
elkövetett
nagy bűnöIPARTESTÜLETI ÜGYEK. ket ilyen könnyű szerrel helyre
3. Az előző Ülésről hiányzott taÉs igy megy ez végig a vagy
lehetne
tizféle állami vállalaton, amelyeket el- nácsosoktól Ö Felsége II. Károly királyhozni. A tanfelügyelőség, a miniszter
kommercializáltak (vasút, monopolpénz- nak teendő hüségeskü bevétele.
Országos kirakó vásárok : Március utasítására, most elrendelte, hogy a
4. A megyetanácsi vezetőség (iroda) 25.-én Marosvásárhely, Földvár, 26 án felekezeti iskolába beirt tanulók adaslár, utí pénztár, amelyik egy kilométer
utat nem épit, satöbbi). Az Averesca- vagyis 1 elnök, 2 alelnök, 2 titkár és Erzsébetváros, 27 én Rionfalva, To- sanak át az állami iskolának, mert az
nus-lap megállapítja, hogy ezek az 2 kvesztor megválasztása 1 évi idő- pánfalva, 28 án Balázsfalva, Héjasfal- azelőtti tanévben oda voltak beírva s
autonóm pénztárak csak az állampénz- tartamra.
va, Gyergyószentmiklós, 30-án Kőha- onnan kivenni és a felekezeti iskolába
tár kifosztására valók. Megszüntetésük
5. A vármegyei választmány el- lom, Küküllővár.
beírni: csak miniszteri engedéllyel lelegalább másfél milliárddal növelné az nökének a 255 szakasz szerinti jelenhet, A miniszter pedig ezt az engeállami bevételeket. A külön igazgató- tése.
délyt nem adta meg. Sőt elfelejtkezett
Tekintettel
arra,
hogy
a
tavaszi
ságok tagjai évente legkevesebb 500
6. A vármegyei választmány azon építkezési munkák is remélhetőleg arról a régebbi kijelentéséről, vagy
milliót vágnak zsebre. Hét ime, többek határozatának jóváhagyása, amellyel
veszik, szükségesnek tartja rendeletéről is, hogy évközben nem
közt, ezért is nincs pénz az állam- 7 tanácsost és a választmányi elnököt kezdetűket
Ipartestületünk
ugy a kőműves, mint lehet ezután az iskolák szabad műpénztárban.
a mezőgazdasági kamarába jogszerinti az ács munka végzésére és vállalására ködését zavarni s igy a szentmihályi
tagokul kijelölte.
vonatkozó jogokra nézve az alábbi- felekezeti iskolát, mely elveszti tanít7.
A
vármeg)'ei
tanácsosok
és
a
ványait, két hónappal a tanév befeakat közölni.
A politikai helyzet
választmányi tagok részére járó jelenAz építő mesterség fogalma alá jezése előtt be kell zárni.
Előbb-utóbb meg kellett, hogy léti és napidíjaknak az 1931 évre való esik az építő-mester, a kőműves
. . . Ne haragudjunk a román
iíoszulja magát az a titokzatosság és megállapítása.
miniszterre.
Miért legyen ő jobb mamester és az ács mester ipara. Az
titkolózás, ami a nagy kölcsön meg8. A helyi felülvizsgálati bizottság építő-mester az építkezés terén előfor- gyar, mint azok a szentmihályi szészerzését idehaza és Párisban is,* ki- részéről a megyei tanács működéséről duló minden munkát, beleértve a hoz- kelyek, akik emberi szenvedélyüknek
sérte. Az örömmámor után jöttek a alkotott szabályrendeletekre vonatko- zátartozó összes iparos munkákat is, feláldozták
a nemzeti iskolát... ?
kellemetlenségek, a kinos zavarok. zólag hozott jóváhagyó határozat tu- önállóan létesíthet, illetve vállalhat. A
Popovici pénzügyminiszter, akit Miro- domásul vétele.
Tartalékos tisztek rendes évi
kőműves mesternek joga van bárhol
nescuék, a vonalból való kiszállásakor,
9. A helyi felülvizsgálati bizottság olyan földszintes lakóház és gazdasá- szemléjére, az úgynevezett Md. E. I.
még csókokkal illettek, alig néhány tészéről a megyei szolgálatok szerve
gi éptUet építését, az építkezés teljes könyvek láttamozására a hadvezetőóra múlva bejelentette lemondását, ami zéséről alkotott szabályrendeletre vo- befejezéséhez szükséges iparos mun- ség április végéig tűzött ki határidőt.
egy királyi audienciának volt a futó- natkozólag hozott 13279—1931 számú kákkal együtt, önállóan végrehajtani, A láttamozásokat a Cercul de Recrulagos következménye. A pénzügymi- határozat feletti határozathozatal.
a melyeknél a legszélesebb épület- tare naponként d. e. 11—12 óra között
niszter lemondása általános megdöb10. Az 1930. évi vármegyei költ- szárny szélesség, a két külső fal szín- végzi.
benést és nyugtalanságot keltett, mert ségvetés módosítása.
1
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éneklő hangon
a közönség gyors Ítélőképessége megérezte, hogy minden logikával ellenkezik, ha a várvavárt kölcsön megszerzője, a pénzügyminiszter, nem kitüntetéseket kap, hanem ő adja be —
lemondását. A helyzetet némileg megmagyarázták, de a nyugtalanságot kevésbbé csillapították le, a kölcsön parlamenti tárgyalásakor elhangzott ellenzéki beszédek. Ezek mindenike egyegy vád a kormánnyal szemben,
amelyek azt igyekeznek megállapítani,
hogy a kormány a titkolózással, a
valódi adatok rejtegetésével lehetetlenné tette a parlament részére a reális tárgyalást és az ezen nyugvó
komoly, reális elhatározást. Szemére
vetették a kormánynak, hogy a kis
Görögország sokkal előnyösebb kölcsönt kapott az angoloktól, akik pedig
a mi köJcsönünkben nem akartak részt
venni. Kimutatták a támadások, hogy
amikor az uj kamattörvény a 13—14
százalékos kamatot teszi normálissá
a magánéletben, ygyanakkor az állam
10—11 százalékot kell, hogy fizessen
a kölcsön után, mert ha a 86 os árfolyamból leütjük még az ügynöki
juUlékokat, bizony ennyire fog menni
a kamat-tétel.
Enyhített a megzavart helyzet súlyosságán a pénzügyminiszter ujabb
királyi kihallgatása, amelynek eredményeképpen Popovici megmarad a miniszteri székben. De a lehiggadt és megnyugodott >közérzé8< mégis azt súgja
mindenkinek, hogy a Mironescu-kormány gyertyája a kétesömiggyel utolsót lobbant s e kormányt az alkotmányos tényezők eddig is csak a kölcsönügy sima befejezése — vagy legalább
is ennek látszata — érdekében tartották felszínen. A láthatáron uj nap
kezd emelkedni: Titulescu, — a koncentrációs kormánnyal.
Vájjon kevesebb boruja lesz-e
ennek a napnak: sajnos, az is rajtunk fog kipróbálódni...

11. Az 1931. évi vármegyei költségvetés megszavazása.
12. Eseüeges indítványok, melyekre vonatkozólag a sürgősség kimondatik.
Figyelmeztetjük az Ülésre jövő
vidéki tanácsosokat, hogy amennyiben
vonaton, vagy autobuszon fognak a
városba utazni, vasúti — illetve autóbusz-menetjegyüket őrizzék meg, a
szekéren utazók pedig hozzanak magukkal előljáróságí bizonyítványt, amely
ben a fuvardíj szokásos összege legyen igazolva, nehogy a fuvardíjaknak a számvevőség által leendő folyósítása nehézségekbe ütközzék. Célszerű lenne egyébképpen, ha a megyetanács, a napidíjak mellett, a fuvardij-tételeket is állandó jellegű határozattal megállapítaná.

Tárosi

fUmc

2. oldal.

SZÉKELV
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eredete és azok forrásfoglalá.sa-

KÖZÉLET

Mezőgazdasági kamarai közlemények.
Március 7-iki lapszámunkban a'|
A 16%-os szuperfoszfát ára különszuperfoszfát-mütrágya szükséglet ösz- j böző vasúti állomásokon átvéve 100
szeírására vonatkozólag megjelent köz- kgr.-ként:
lésünk a következőképpen módosul. 1

Az erdélyi muzeumegylet kolozsvári előadássorozatában a sok helyi
vonatkozású témák egyike volt a már6 havi váltó 3 havi váltó
cius 9.-ikén tartott szakelőadás, amelyelőzetes
Vasútállomás neve
elleaéb«a
elleoébeo
fizetéssel
nek keretében általánosan érthető m6
don, vetített képek kíséretében ismer363
349
tette Bányai János geoIogus székely- Augustin — Ágostonfalva
336
földi kutatásainak eredményeit és taCa^a — Kacza
364
350
336
Beia — Bene
365
351
337
nulságait az ásványvizekkel kapcsolatArchita — Erked
366
352
ban.
338
Vánfitor — Héjasfalva
366
353
339
A folytatólagos előadásokon felCrístur — Keresztúr
367
354
340
dolgozott anyag érdekességét és értéPorumbení mare — Nagygalamb falva
367
354
340
két az is emeli» hogy a tisztán tudoMugení — Bögöz
368
355
341
mányos eredményeken kivUl igen szoOdorheiu — Udvarhely
369
356
342
ros összeköttetése van a gyakorlati
Sángeorgul de Pádure — Erdőszentgyörgy
380
366
352
élettel. Közgazdaságunk egyik legjelen
tősebb tárgya éppen az ásványvizek
Sátájeni §í Praid — Sóvárad és Parajd .
381
367
353
értékesítése volna, mert, mint minden
Ezen ősszegből a Mezőgazdasági
hónapi működése alatt 237500 lei
tömegcikknek, abban rejlik a fontos- Kamara 30 lej segélyt nyújt aegy
gaz'
bíkasegélyt
szavazott meg, olyképpen,
sága, hogy nagy pénzeket és sok dáknak 100 kgr. kent. Készpénzfizetés
hogy
a
legtöbb
esetben az eladott és
munkás kezet tud foglalkoztatni.
esetén a műtrágya ellenértékét, hi- vásárolt uj bika ára közötti kütömbséA mult évek folyamán láttuk a telbe vásárlás esetén pedig a fedezeti get teljes egészében a kamara viseli,
rendkívüli nagy tömegét a kihaszná- váltót kell a megrendeléssel egyídőben így tehát minden komoiy alapot néllatlanul álló ásványvizeinknek s abból átadni. Megrendelések a kamara által külöz a mezőgazdasági kamara ellen
lerakodott anyagainknak, most azok- szétküldött összeíró íveken eszközöl- felhozott vád, hogy kevés bikasenak az eredetére s a források fogla- tetnek, a községi bírónál, mint a ka- gélyt ad.
lásának helyes útja-módjára mutatott mara helyi bizottságának elnökénél.
rá az előadó. Bebizonyította, hogy
A 19—mésznilrogén
eladási
A vetőmag bejelentések sürgősen
rossz ásványvizünk nincs, de rosszul ára és feltételei
100 kg. os zsák csomegteendők. A késedelmesek igénylése
kezelt és így elrontott, bizony, nagyobb magolásban 675 lej, 100 kg.-os bádog nem nyerhet kielégítést, ajánlunk Né
számmal van. Szabályként vonja le csomagolásban 740 lej. 10 000 kg. metországban nemesitett Industrie 23
azt a megágyelését, hogy a közismert rendelésnél a gyár saját költségén nevü, sárga husu, vetőmeg burgonyát.
és kedvelt székelyföldi vizeink néme- szállíija a megrendelő által kívánt ál Bőtermő, étkezési célokra is kiváló s
lyikének a sikere épp a nyugaterópai lomásra. 5000 kg. rendelésnél a fuvar betegségeknek ellenálló. Mázsája 200 lei
*
módon való kezelésben van. Mint felét a gyár, felét a vevő viseli. Ha
utánzásra méltó példákat hozza fel a az áru Udvarhelyen volna átvehető
Udvarhelymegyei Mezőgazdaborszéki, a málnási Mária forrás, Élő- (Varró Eleknél), ugy a vevő semmi sági Az
Kamara
évi március hó
patak, a kászoni Pán víz, a Hargita, fovardijat nem kell, hogy fizessen. 24-én d. e. 9 1931
órakor
a vármegyeház
kézdiszentkereszti Vénus (régen Szé- Fizetendő az áru átvételétől számítva üléstermében rendes közgyűlést
tart a
kely) forrás foglalásait, amelyek bár- 6 hónapra minden kamat nélkül váltó- következő tárgysorozattal: 1. Elnöki
melyik külföldivel felveszik a versenyt fedezet ellenében. Készpénzfizetés ese- megnyitó. 2. A földmívelésügyi mis modern töltőgépekkel tényleg azt a tén 5% pénztári engedmény téríttetik nisztérium 1S297 sz. rendeletével kívizet tudják szállítani, ami forrásban a vevőnek. A fenti árakból a Mező
nevezett Ion Ro^cule^ erdőmérnök és
van. Szerencsére minden tipusu vizünk gazdasági Kamara 75 lej segélyt
nyújtSalan^íu iskola igazgató, jogJustin
van, s ezek meg is állják helyüket a a gazdáknak 100 kg ként. A hitelbe
szerinti tag urak mandátumának igaforgalomban s így a sokféle keresletet vásárolt mennyiségek ellenértékét fe- zolása.
3. A mezőgazdasági kamarai
a székelyföldi vizek ki tudják elégíteni. dező váltók a megrendelés feladása- tagok részvételi
dijának megállapítása.
Előadó a részletek tárgyalásával kor adandók át. Megrendelések a köz- 4. Az időközi bizottság által megállarámutatott arra, hogy vizeinknek ez a ségi bíróknak küldött összeíró iveken pított földadópóilék megerősítése. 5.
sokfélesége szinte tükörképét nyújtja eszközöltetnek.
Az 1931. évi költségvetés megállapía Székelyföld változatos geologial alatása. 6. Az 1931 évi munkaprogramra
kulatának. Az oldott ásványoknak a
A mezőgazdasági kamkra rövid megállapítása. 7. Esetleges indítványok.
mennyisége a közel szódavízhez hasonló s jóformán csak széndioxid vagy
A Tanítónőképző Bibliaköre 1931
esetleg kénhídrogénnel telitett vizektől
március
22 én d. u. 5 órakor a tornaa teljesen telitettekig, minden típusban
teremben
vallásos ünnepélyt rendez.
képviselve van. Példákkal igazolja,
Március 20
Műsor: 1. Egyházi ének 240. 2. Bibhogy micsoda szoros összeköttetésben
liát olvas Molnár Margit vallástanárnő.
vannak egymással s így egymásnak
BalOQh Arthur szenátor 65 éves.
^ó felismertető jeleket szolgáltatnak, a Márcíu 18.-án töltötte be 65.-ik élet- 3. Wíeniawski: Légende. Hegedűn
vizek tartalma és földalatti utjukban évét Balogh Arthur dr., megyénk sze- előadja: Horváth Sarolta VII. é, 4.
Lampérth G.: Egy messziről jött leérintett kőzetanyag között.
nátora, kisebbségi küzdelmünk egyik
Az előadást az igen sok szakér- legfáradhatatlanabb és legtevékenyebb vélre. Szavalja : Nagy Sarolta II. é. 5.
tőn kívül, a termet zsúfolásig megtöltő vezére. Kérjük a Gondviselést, tartsa Goethe—Schubert: Erikönig : Énekli:
érdeklődő közönség hallgatta végig.
meg az ő egészségét, munkabírását, Tárcza Ida VII. é. 6. A gazdasági
és fajszeretelét — övéinek és nemze- krízis megoldásáról beszél: Biró Sántének örömére és hasznára I Ad multos dor vallastanár. 7. Grieg: Allegro.
X Aki bö és szép gyümölcsterflióst
Zongorán előadja : Seprődi Ilona zeneannosI
akar elérni, gyümölcsfáinak ápolását
tanárnő. 8. Mécs L.: A királyfi három
most a koratavasszal kezdje meg. KiBIról
áthelyezés.
A
dr.
Földes
próbált és legjobban megfelelő gyü- Miklós halálával megüresedett biróí bánata. Szavalja: Jenei Judíth Vll. é.
mölcsfavédŐ szerek használata által állásra, a helybeli járásbírósághoz 8. Egyházi ének 260. — Belépti di|
nincs. Adományok a Bibliakör részére
tízszeresénél Is több és szebb gyümöl- Boeriu Virgil
szamosujvári járásbirót
csöt teremnek a fák. A szép gyümöl- helyezték át. Az u] járásbiró erdélyi köszönettel fogadtatnak.
csöt jól lehet értékesíteni, kevés fárad- származású és tud magyarul.
Kápolna-megaldás- Ismeretes dosággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű
log, n )gy a vármegyei közkórházban
Nevnap-köszöntés. A helybeli Jó- a betegek ápolását ezután irgalmas
és a legjobban bevált gyümölcsfavédő
szerek gyáriárakban használati utasí- tékony Nőegylet tíztagú küldöttsége nővérek látják el, akik pár héttel ezetással a Rózsa íllatszerárban és Szent- kereste fel hétfőn I6.-án, dr. Jodal lőtt meg ís érkeztek ide. Hogy az írGábornét, a Nőegylet elnökét, meleg, golmas nővérek Önfeláldozó munkájuk
péteri Gyulánál kaphatók.
szeretetteljes szavakkal üdvözölve őt mellett lelki ügyeiknek ís eleget tehesnévnapja alkalmából.
senek, egy kis kápolnát rendeztek be,
Újoncok eskütétele. A városunkba amelynek megáldasa csütörtökön délmiudrnféle fiaoiu férfi-,
berukkolt újoncok vasárnap katonai előtt 9 órakor történt meg a vármezenekarral és a marosvásárhelyi gya- gye, a kórház, egyházak és más intézmek- és vidéki k&Iapokban,
logezred zászlajával vonultak fel s a mények képvíselőmek jelenlétében. A
sapkákban, olcsé áron. Férfikatonai esküt a hatóságok és az ér- kápolna megáldását Pál István preláés d5í kalapok javítását
deklődő közönség jelenlétében letették. tus, plébános végezte.
• •
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Állandó nagy raktár

vállalofli
Szíves párito^áüt kér:
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A husvetl határkerülés, az ősi

AL.B£RT
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^^^ fehéroeinüík. pi^ Vállalnnt
VdildlUUli. jamak, kelengyék készítését
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iCrvc&UUlL. nyöket, ágyteritíket
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niltlpft71ink • dívány, ágypáraákat
fflUUUrWUUll. jutányosabb arban.
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HlK V!Íl2C7ÍÁlr' íövid és kötött árukban,
UUi VdKtóílCH. kéíimuok a anyagokban,
mélyen lessallitott arban.

„ R E K I i A M " áruház

1 Odortieiu,

Bul.

Regale Ferdinánd 27,

szokáshoz híven, az idén ís meglesz.
A lovasok Pálffy Istvánnál (Solymosyutca 13 sz.) jelentkezzenek, Ő lesz a
bandérium vezetője. A feltámadásí határkerülésben csak fegyelmezett, felnőtt
emberek vehetnek részt. A rendes öltözködés megkívántatik.' Semmi más
jelvényt viselni nem szabad, csak a
sárga és fehér pápai szín van megengedve. Aki nem érez magában kellő
fegyelmet, az tartózkodjék a menetben
való résztvételtől. Gyülekezés Húsvét
elsőnapián regge V46 órakor a Szentmiklós hegy alatt (Gabonapiac) a Jézusszobornál.
Hirdessen a Székely Közéletben,

mert azt a vármegye minden községében végig olvassák I

1931 március 21.
Az utolsó teaestély. A helybei!

Nőegylet jótékony célú teaestély sorozatát március 25 íkén, szerdán este
fejezi be. Ekkor lesz, a Magyar Párt>
otthon helyiségeiben, a Nőegyletnek e
szezonban utolsó teaestélye.
Vasárnap még egész nap meg-

tekinthető a Vass Albert képkiállítása
a megyeház kistermében. Mulasztást
követ el, aki meg nem nézi a nagyon
szép kiállítást.
A nyugdijak fizetése, amint mindnyájan tudjuk és érezzük is, megint
álland) nehézségekkel jár. Most, Bukarestből kapott távírat szerint, Sebesi
János szenátor egy egymillió — és
egy kétmillió lejes akkreditívet eszközölt ki a pénzügyminisztériumban, hogy
az utalványozást és a nyugdijak folyósítását a pénzügyigazgatóság részére
ez által lehetővé tegye.
Az 1926, 27 es 28 évi kontingensekhez tartozó határőrí szolgálatot
teljesített hadkötelezettek, kik a föld*
retörm alkalmával földhöz nem jutottak és azt most akarnak kapni, jelentkezzenek a rendőrségnél megfelelő információk kapása végett.
A Vörös-Kereszt Egylet helyi ta-

gozata március 30. án d. u. 5 órakor
a vármegyeház kis termében általános
közgyűlést tart, amelyre az Egyesület
tisztviselőit, választmányi tagjait és
rendes tagjait ez uton hívja meg. FeU
kéretnek ugy az Egyesületnek tisztviselői, mint a választmányi és rendes
tagjai, hogy ezen általános közgyűlésen minél számosabban jelenjenek meg
a határozatképesség szempontjából.
A Vörös Kereszt Egylet Elnöksége.
ki Országos Magyar Dalosszövetség

a kisebbségi magyar iskolák növendéikei számára május elején Marosvásárhelyen ifjúsági dalosversenyt rendez,
amelyre mindenik intézet énekkara
nagy becsvággyal készül. A helybeli
róm. kath. főgimnázium ífj. énekkara
is nagy lelkesedéssel készül a versenyre Kiss Elek tanár szakavatott
vezetése mellett, aki a mult évben a
kolozsvári unitárius kollégium növendékeível aratott osztatlan nagy sikert.
A helybeli róm. kath. főgimnázium
énekkara a verseny kötött és szabadon választott darabjaiból f. hó 22 én,
vasárnap este pontosan fél kilenc órai
kezdettel házi hangversenyt rendez a
szülők és a tanügybarátok részére. Az
ifjúsági hangverseny iránt széleskörű
az érdeklődés.
Romániai munkások rokkansegé-

lyező és nyugdijegyletének odorhei
41-ík fiókpénztára évi rendes közgyűlését folyó év áprilishó 5 én vasárnap
délután 3 órakor a róm. kath. fiu
elemi iskola helyiségében fogja megtartani a már közzétett tárgysorozattal.
A Fllharmónlkus Társasag a f.

hó 22-én estére tervezett hangversenyét a halmozott más előadások miatt
későbbi időpontra halasztotta el A
későbbi időpontban megtartandó estélyen a közönség türelmét és várakozását uj szép zenei számokkal fc^a
meghálálni. Ismételten hangsúlyozzuk,
hogy a tagsági igazolványok egy családtaggal ezen estélyre ís érvényesek.
C)ppen ezért kérjük, hogy akik tagsági
igazolványaikat nem váltották volna
ki, szíveskedjenek átvenni. Vezetőség.
Örökre bánni fogja, ha ma este
nem megy el a moziba: Tomcsa konferál es rajzol.
A szombatfalvl Ifluságl egyesület

jól sikerült jótéuonycélu vallásos estélyt rendezett március 15 íkén. Az
estély legkitűnőbb pontjaképpen P.
Boros Domokos nyugodt elmélkedésü
beszédében gyönyörűen fejtegette az
erkölcsös magaviselet, a vallásos érzület áldásait, a testi és lelki élet harÁprilis Möl kezdödöleg 150 lejjel móniáját. Jól sikerült a Pataki diák c.
fizethet elő, erre az esztendőre, a egy felvonásos vígjáték előadása, LájSzékely Közéletre. Fizessen elő a ma- ber Erzsi éneke, Sebestyén Margit
gyarság lapjára és szerezzen más elő- monológja és Dentschmann Jakabné
gyönyörű szavalata, végül a szépen
fizetőt is, mert csak így tud megfe
lelni a lap azoknak a követelmények- rendezett élőkép. Az estélyt vallásos
nek, amelyeket a közönség támaszt ének nyitotta és zárta be. Következő
vallásos estélyét az ifjúsági egylet
vele szemben.
március 1 ére, virágvasárnapjára terX Köszönet nyilvánítás. Ezúton vezi, amelyre valláskülönbség nélkül
mondok hálás köszönetet mindazoknak, mindenki tisztelettel meghivatík.
akik szeretett fiam hosszú betegsége
úgyszintén elhunyta alkalmával őszinte
A székelyudvarhelyi Munkás Testrészvétükkel fájdalmunkon enyhíteni edző Egylet március 15 én tartotta
óhaítottak. Köszönöm barátainak azt meg rendes évi közgyűlését. A megaz önzetlen, önfeláldozó szeretetét, ejtett tisztújítás eredményeképpen tiszmellyel Őt mindenkor körülvették, va- teletbeli elnök lelt Luka Ferenc, elnök
lamint a Ref. dalegylet és biblia körök dr. Lévai Lajos, ügyész dr. Laslo A.,
szeretetét és a temetésen való meg- alelnökök Petrcscu kapitány, Dobay
jelenését. özv. Kristóf Istvánné, János és Kerestély Gyula.

<

U

1931 március 21.
D P e l t ü n ő

SZÉKELY

o l c s ó

á r a l c

1 méter Crep de chin
színes mosó Bemberg selymek
mosó angol zefirek
fehérnemű és ágjmemü vásznak

H I I ^ S C I Í
140—180—190 lej
60 <
30—35 «
22—26 —30 c

3. oiűal.

KÖZÉLET

I ^ T J I D O L I F
NÖi kabát kelmék
férfi öltönyszövetek
mosódelinek
selyem női nadrágok

d i v a t C L Z s l e t é l D e n 180 lejtől
150 <
30—35 <
70 «

Harisnyákban, nyankandőkben és zsabkendőkban olcsó áraki
Magas a vám. A székelykeresztur környéki gazdák panaszkodnak,
hogy Kereszturon a vásárokra hajtott
állatok után oly magas vámokat szednek a bérlők, hogy akárhány gazda,
ha 5—6 alkalommal kell állatját vására hajtania, az elért vételár tekintélyes százalékát elveszti a vám fizetésekkel. Ma amikor mindennek ára
nap nap után esik, a keresztúri községi tanács is módját tudná talán ejteni
annak, hogy kisebb vámtételek megállapításával a gazdák igazán jogos panaszai megszűnjenek.
X T Méhész Tártaki Az Erdélyi

Méhész Egyesület mézvizsgálata a
havasi mézet az elsők közé sorolta.
Nem volna-e jó, hogy mi, kis méhészek,
összeállva, mélKinket a havasra kiszállítsuk és ott, egy szakembert alkalmazva, csemege mézet termeljünk. Az
eszmét helyeslők szíves értesítését kérném, hogy a kivitelt megbeszélhessük.
Zetea, Páll Albert ny. tanító.
Meslhlr*k* Siombat este. vasárnap d.
o. fél 6 es este fii 9 bétfő este Sally vagy
Cilly elejétől végig természetes szioes éneklÓ
baogos fiim Amit es a film oyujt. agy ssio'
játsxás, mint ének és tiocban. az feledhetetlen,
E film minden képzeletet feiüt mai mioden
várakosást betetéz a dalok legnagyobb részét
Jeronaci iita, Amerika leghíresebb komponistája. Világszenzáció—Vilagslage'*. Jön Redskin
vagy Indián szerelem teljesen síines hangos
film Jön Emil Janntngs első hangos filmje.
At én Ham.
Öngyilkosság a vas u1i síneken.

Csütörtökön reggel a bikafalví pályaőr,
a vonat felülvizsgálása közben, egy
lefejezett női holttestet talált a bikafnlvi állomáson felül levő Sükei patak
hidjánál, a vasúti töltésen. A hulla a
test alá vont kezekkel, hasmánt feküdt
a töltésen, a törzstől teljesen, leszelt
fő pedig kissé távolabb. A csendőröknek tett jelentés folytán, "^aznap dél
után, kiszállott a helyszínére dr.
Dienesch hatósági orvos, aki a hullát
megvizsgálta és a helyszínén megjelent csendőrséggel egyértelmüleg meg
állapította, hogy öngyilkosság esete
forog fenn. Az ismeretlen nŐ személyazonosságát megállapítani nem sikerült,
gyanú van arra. hogy Keményfalvi
lehetett. 30—35 év körüli nő volt,
szürke, foltozott szőttes blúzt és szürke
csikós, szőttes szoknyát, fekete alsószoknyát viselt, széies aljzsinórral.
Tiszta fehér ing volt rajta s azon romános himzés. Bár az orvos a temetésre az engedélyt megadta, az még
nem történt meg s a hullát a községházára szállították, időt és alkalmat
akarván nyújtani arra, hogy valamilyen hozzátartozó vagy ismerős jelentkezzék.
A március 16 án Bögözben megtartott ailatvasár eredmenye. Felhaj-

tottak 1043 állatot, ebből eladtak
342-t és pedig 169 tehén, 71 borjú,
73 ökör, 22 ló, 6 bivaly és 1 bika
(levágásra). A felhajtott állatoknak
tehát 33 százalékát sikerült eladni.
Teherautósok taxája. A prefectura
közli, hogy azok az iparosok és kereskedők, akik teherautójukat csak saját árujok szállítására használják, másfél tonnás kocsi után 600., 3 tonnás
után 1000 — és ezen felül 2000 lej
állami taxát kell, hogyfizessenek havonta. A többi tulajdonosok taxája
változatlan. A dijak kifizetését igazoló
nyugta minden hó 1. ig bemutatandó
az államép. hivatalnak. Ha a gép
használaton kívül van, erre az időre
nem kell taxátfizetni, ha a használat
felfüggesztése bejelentetett. Földmivelők, akik saját terményüket szállítják,
mentesek a fi^tés alól.
Piaci árak. Buza : 65—70, rozs:
50—55, árpa: 50—55, zab: 32—38,
tengeri: 48—50, burgonya: 22—26
lej vékánként.
y—4.

Tavaszi vetőmag
árpa kapható:
Szőllösi Samunál.

Myllttér

^ roTat közleményeiért a ts«-icewt6 nem vállal
fflűlAsséget
Nyilatkozat.

Figyelem I
Itt as alkalom a rosss g^ac
dasag^ v l t s o n y o k miatt,
hog^y haavétra
maradjon
•enkl ruha néUfll, Jó anyagból kftBBitett rahak 10001*J.
Tegyon próbavatarlátt.

face 3170 Lh c<>p doliáada de legnlft
dela 28 Matu 1928
spesele páoft
acQii ataverite dn 410 Lei.
Grístur la 28 Febr. 1931.
V. Hrlxea port&rel.

Dela Judec&torie rura^á dia Gristar.
A »Hargita« cimű helyi újság
Nr G. 603-1931.
fotyó hó 12 én megjelent számában,
a Közönség köréből rovatban. ReforP u b l i o a t i i m e de l i c i t a t i e .
mátus aláírással egy közlemény jelent
meg, melynek rosszindulatú szavai,
SabHeawatul portfirel delPKat pe
G O L D IZIDOR.
mint megállapítást nyert, a mi asztal
láogá Judecá':orie rura A dio Griotur
társaságunkra vonatkoztak. A felhápriQ aceasta pubiicá, cá to baza dectborítóan durva inzultust a leghatároziUD^ Jad'Ci'oriei lum ft dm Gnstur,
zottabban visszautasítjuk s a közle- Puitáreiu JudfCá'oriFi de Ocul dio sub No. G 503-1931 ÍÜ favoarea
mény Írója, Dr. Lévay Lajos, helyi
armáritei Gomuqa Sá á^uri prio prtCriHtur.
ref. tanítóképzőintézeti tanár, ellen a
marul VureB8 M.hai ft dm Sáfi^uri
támadás megtorlása céljából bűnvádi No. G. 4609-1930.
repr. prio Péterfy Albert Dr. Ga ffy
eljárást indítottunk.
Zoiiáo advocati díu Cr>8tur peotni
Publica^iune de licitatie. iDCaH><arAa creaDtei de 6263 Lei $1 acc
Polgári aszialtársaság.
sefízeazft termen de liciiati*' pe ziaa
Subacmatitui ponftrel prio ace
de 4 Aprilie 1931 ora 16 p. m la
Ktadötui^donos: a SönyTnyomda B.-T
EBtii
pubhcá
c
&
lo
bazi
deciziuoii
Odorbeia -Ssélcely udvar belyNr 4609-1930
Nr. G. 3914—1928 fata tocu oi ÍQ comuaa bá á§uri uode
a judtcácoriei dm C'^u ur
favoral se vor viode prio licitajmo^ pubiicá
itBag KfiHBlíSacnli bor házhoz rt>ciamaDiu ui Or. F«zakae) Nic. adv judiciará: mobile de ca»á, cari, oíi,
etc. ía valoare de 3150 Lei. lo caz
10 CrNtar repr. prm advocat
22 lel = = dom
de otívoie
Bob preful de estlmare.
Dr. FdZiika^ Mik>ó« din Gritmr peo
Szahó Károly VcndigUHhca.
tra locaKarea cvea&tf^i de 4l70 Lsi
PreteDziuaea de incassat face
c p ttcceoorfi se nxe<4eá termea d^ 6263 L»l capital, dobáadt de aceatuia
M é l i e k e t kasban vesz .ictiatie pe ziua da 31 Mafiie 1931legalá dela 1 lao 1930 tar spesele
Schneider R. S^entkeresztbánya ora 16 d. m la fata locuiui fo cooo. páoá acum Btavente de I8öö Lei.
unde 80 vor vindv prm licttafiuue
Gkiatur, la 7 M«rtie 1931.
^mmt^u. p, Viahita. aMMaai G'ic
pabiicá jadiciará mobilHie : mobile de
T . Hrlsea portirel.
PaiHC'Ot) boraimat mo^t mnr n^-a CdBo Ili valoa-e de 6Ö00+40U0 Lei.
I4 caz de aevoie
Hub prir|al de Portáreiul a Judecáioriei diO Gritttur.
csik a Prmcípvstt Eniítaveta (Barhifo
uiCüi) Kisr&ktarbaD, ban»*m Forró Géza oHtimare.
No. 295—1931
ds L bovits Oeza ur keresiiedésébea
Preteoziauea care e de íDcaasat face
iB árusítom
Publicatíuna de licítatie.
— Lei capital, dobáozile cu 10°/o
Mxidkdt Uzlp^bea kapható*
Bocotmd dela 14 D.-c 1928 iar speBeie
Sut^Brrnaatul portárel pría aceastt
Som és maskottlj dr. Adorjfto albapái'á acQB Htabiliie de 2700 Lei.
pubi cá cá ÍQ baza deciziuoii Nr.
iuliai terméiéMl.
luuucát mobi'ele cari ajuog la 2220-1930 §i Nr. G. 295—1931 a
Ho8»uaaxói Kqq Aotal terméiébfil
licuatie ar fi foat ezecvate
dA altii judrcátonei dia Gristur io favorui
Vámosad var helyi dr. Palff;
„
Ssókefklri baró Horr&tfa Artbor „
ttceMtia ar fi cátitigal drt-piul de reciamaotu ai Borbély Lajos Borar
A bor ara as üvegek Hicuerélése acopenre licii»tia prezeotá eate ordo- dom. io PorumOeai Mari repr. pria
OBelltCt lUercDkéot 84 ieu
natá $i ÍQ favorui acestora to senzul bdvocatui Dr. Fazakas MIM ÓS din
S z ö l l ö s i Samu. art. LX. 1908. § 20.
G'isrur peotru iocaaarea creenjei de
GriHtur, la 6 Martié 1931.
1187 Lei
acceRorii tsefinnazá term<^n
Puaáreiui Judfcá oriei de Ocot dm
T
.
Hrlsea
port&rel.
de
licitatie
Pd
3 Aprilie 1931 ora lá*'^
Cnstur.
d. m. la
locaiui lu com. Griatar
Nr. G. 166—1931.
uude se vör viode pns iicitotiune pabÁrverési hirdetmény. licá jadiciará nob leie: áub'echtiatrate
Publícatíune de licitatie.
eub No. 3763
5001--1930
A Szebeny Antal csődtömegéhez bicicteta
m«$ioe
a
(í
io
valoare
de 27500
SuOseoiuatui portárel priti acedS á tartozó ingóságok 1931 március hó
pubiicá, cá ím basa decitiui n No. 30 án» (héitőn) d. e. II órakor Székely, Lel. lu caz de oevoie §i sob pvetal
3515-i9iJü §i Nr G 116-1931 a udvarhelyen (Odorheiu) Piac tér (Pia^a de eBtimare.
Judecflioriei d;n Cnotar in favoral Regina Maria) 6 sz. alatt lévő üzletPreteaziuoea care e de ioCAsat tace
rcciaiuaDiu'ui bof a mi CnebfAlvi Vtctor helyiségben bírói árverés utján kész- 1187 Lei c«p. dobáozile cu —% BOdoa. lu Gr Btur repr. priu advucat pénzfizetés mellett eladatnak és pedig cotmd dio — iar spesele páoá acun
Dr. Fazekas Mik ós ata Gn^tur peatru a bőrkereskedés és raktár egész áru- atabilite de 320 Lei.
iocaasarea crcHof"*! dia 1220 Lei
lütruc t mobilele cari ajuog la
készlete 123.000 Lei, valammt az üzacceHori sefixeayá ^eraRu de lic)'a( e letberendezés 12.600 Lei kikiáltási ár licítatie ar fi fost Hpchestrate^í de altií
pe ziua de íl Áprilie 1931 ora 16mellett.
d.
act^tia $i ar fi cá^tigat dreptal de
m. la fb(a locu ui ta coiauoa Porum
Ezt követőleg árverés alá kerül- acopenre licita^ie prezeutá este ordobeoi Mart- uudo t»e vor viode prm li
iu favorui acestora tn Beozol
rrek a Malom-utca (Siefan cel mare) uatS
ciupuui puoticá jtidiciará mobiléi: 2 sz. a. levő házi ingóságok 4000 Lei ifgii LX 1881 § 192.
vite §1 cáru^i I4 valoare de 41000 kikiáltási áron.
Gristur, la 7 Martié 1931.
Lei. I. caz de neTOie
sub prttui
Az árverésen resztvevők kötelesek
V. Hrliea porfáí-el.
de estiaare.
a kikiáltási ár 10<^/o át bánatpénzként
Preteoziuaea care e de ibc&saac f ce letenni és a vételárat 3 nap alatt ke1220 Lei Capital, dobáozile ca löVo zemhez megfizetni.
bocutiod dib 9 Sept- 1930 i&r epeeeie
Közelebbi felvilágosítást Árpád- l \ Mefhivókat, fyinUpokat. vala- I I
páüá acuo stabiiite de 699 Lai.
utcai irodámban adok.
I J mint miaden, a nyomdai termékek M
lutrucát mobilele cari ajaog la
Or. Fíió Ferenc
U kSrében elUordnló más nyemUt- I f
lie'tatie ar fí fost cxec«ate §i da altii
csődtömeggondnok. V Tinyokat csinos és Ízléses kivi- V
$i acericía $1 ar fi cá?ngat dreptul de
|> I }
telben készit a
t< |
acoperire iici»tia prexebtá este ordo
Dela Judecácori'i rura & d a Gnaiar.
saiá
!o favorui oceBtei ín seazul
Nr. G. 4873-1930
art. LX. 1881. art. 1Ü2.
Criaiur, ia 7 Manie 1931.
P u b l i c a ú u n e d e l i c i t a i ie.
V. Hrizea portáról
SubNemoatal por<ár<>l del'Knc pe
mfiintézete.
>ángá judccátone ruraá diQ Griottír
Szavatolt tiszta csemege- prm aceaeta pubiicá lu baza deci
Irötser- és ]papirkezmoii jadfcátone >ura á diu Gr>t«ru''
méz
retkedésében nűndea*
sub No. C. 4873-1930 i- favoru.
nemfl irodai ssfikség*
5 kiló vóielnel . 45 leu
urmáritoruiui Kovác- Aroo Árp&d dio
letét mindenki olcsóa
G istur repr. prio Póit^rfy A bért $
kilónként kimérve 50 leu
t t besserezhetL * t
Dr. Gáiff; Zo lao adv^c^ti d-i> C^ ->rut
fuCiaarea cre-<Dte> d 3170 Lai
Márk Ferenc üzletében. peoiru
„SZÉKELY KÖZÉLET"
accesoril aofíxei^á ffcuieu
10
sterkesztősége
tat>e pe £<ua dn 28 Martié \931 ora
A jobb minőségű italok 14
és kiadohiTatala.
p. m. Ja fiija >ucuiu> lu c>'(uuua
mégis Szöllösi Princípesa Elisa- Gnatur uode c<} vor v>Ld'' pnu ne ta
0UDe put^licá jad c>ará 1 >áud baue

K

Könyvnyomda
Részv.-Társaság

beta (Bethlen-utcai) kísraktárá- íle Deagrá íu vato^n^ do 1000 Le . lu
ban, valamint lebovits Géza CttZ de iiovoie
-<ub pie^ui d*^ esu
Prinful Mirceai üzletében a leg- m-ire.
PreteDziuuea care « de lucdMHai
olcsóbbak.

Italmérési üzletembe

kimérő', esetleg társat sürgősen keresek, megfelelő anyagi garancia mellett.
Cím a kiadóhivatalban.

S Z É K E L Y KOZELET

4. Oldal.

j í L U c a l m i
v é t e
Kitűnő minőségű spárga futószőnyegek . . . 50 leutót
Viaszos vásznak minden színben és szélességben 80 «
18
Ingzeflrek
r ö v i d á r x x k

d u s

l

e

iVoi március ^i.

k
L Ö E X j - n
Férfi ruha-zeigok
Női ruhaszövetek
Sodrott szálú gyapjú férflszövetek

v á l a s z t ó k b a n ,

é

l

r e n d k i v e L l

30 leulól
60 «
190
o l c s o n !

IiDObilele ce vor fi licitate Dti Tor
fi váodute cu pret nai aic dec&t cel
Ha elegáns és szép c i p ő t
de str'gsre.
doresc se licitese sast
Árverési hirdetmény* datoriCeise cari
keresse fel
d^positeze la dolegatul jude
Lövéte község a községi korcs- cátoreBC lO^o dio prefal áp atrigare
mát I93I ápr. 3 tói 1932 dec. 31-ig drept garaotie. in Daaerarasn ÍDefecte
terjedő időre nyilvános árverésen bér- de caut'o socotite dup& cnranl fixát
art. § 42 legea LX 1881 sau efi prebeadja.
dea acelnia^i delegat cbitao^a cooBtaKíkiáltáslár 20000 Lei.
táod dfpuDerea, jadecfitorp§te prealaIdeiglenes garancia 2000 Lei.
cipö-üzletét,
ká semoeze coodiAz árverés az államszámviteli tör- bilfl a garaotiei
vény 81—100 § ban foglalt intézkedé- tiaoile de llcitatie (§ 147, 150. 170
ahol a legkényesebb igényeket is kisek szerint, 1931 ápr. 2-án d. u, 2 óra- legea LX 1881, § 21 legea XLl 1908.)
Dttcá niaem ou ofere nai mait
kor Lövéte község községházánál fog
elégítő dús választék áll rendelkezésre.
cel care a oferit pentru imobil na premegtartatni.
Részletes feltételek a községi jegy- mai arcát decát cel de Btrigare esU
Ugyanott mérték utáni megrendelések
dator Bá íDtregeafCá Imediat garaotia
zői irodában megtudhatók.
fixata cootorm proceotalai prefulai de
Lueta 1931 március 16.
vétel-kötelezettség nélkül készülnek.
Elöljáróság. strigare la aceia§ parte proceatuala a
pretalai ce a oferit. (art 25. XIL 1908).
Judecatorla ruralfi Cristar sectta ct.
Crietor, la 8 lanuarie 1931.
Dr Szabó m'. p. jadecátor.
No. 32/1931 cf
Satui Aldea.
Pentra coDÍormltate:
Extráét din publicatiune de
Csiky Impiegftt.
No: 146—1931.
A cHttar-uákelykeretstari OosegélTiő

Lövéte község Elöljárósága.
237—1931.

ttl I
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Dobrai Károly
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licitatíe

Népbank I8ÖI éri ápriiit hó 7 én délatán 3

órakor botvét hannad iapj&o Urtja
Portárel pe láo^á Jadecátorie de Ocol
Publicatiune.
lo cerere de execotare fScata de
Cristar.
arsáritoara Baoca Poporalai S. A.
rendes közgyűlést
Se aduce la cuno^tínta publícá,
dio Sigbi^oara cestra armáritalai No. 55-1931.
melyre
a tagokat tiutelettel meghiTja
cá prím^ria satuiul Aldea dá in arenOoabOB Andrei. Jadecátoria a ordonat P u b l l o a t i n n e d e l i e i t a ^ l e . dá cárciuma satului prin llcitatie pubfiB
Ucitstiaoea execQt^OBS^d i" ce prive^te
TArffyaoroMt:
lícá
pe
timp
de
IV*
ani
consecutivi
Subsemnata) portárel jadecátoresc
imobilele eltaate to comana Turdeai
1. Al igasgatóiig jeleotéee ai 1980 éri
dela data de 1 Aprilie 1931.
circamscrípfia jadecfttorla Cristar ca- adac U cano^tiota pubücá to seoza)
tlilet erfdménjrSI
Pretul de strigare este de Lei
priose ÍB CÍ. a comooei Tardeni Nral legil arliclal LX. din 1881 § 102 res3. FditlgyeiG bisottiig jelentése.
protocolalai cf. Nr. 555 Nr. top. 1171, pective XLI. dio 1908 § 19 camcá 10000, vádiul 10®/« din pretul totál.
8 ZárttAmad&s tárgyaliw, felmentéi
megad&M.
aritor, ca pret de strigare de 225 Lei, pe basa deciBÍalui No. C. 4391-1930 Supraofertele nu se primesc.
4. Vilatttáaok: 13 Igasgatótágl Ug; 3LícitatiA se va t'^^
data de
555 Nr. top. 1679/1, arfitor ca pref 91 G. 55—1931 emise de Jadecátorie
3 pot Felflgyelfi bitotta&gí tag.
de strigare de 150 Lei, 555 Nr. top. de Ocol din comana Cristar 10 favorul 25 Martié 1931 ora 11 la localul rendet,
6 JóTábigyott alapasabálj iimertetése
reclamaotalai
Dr.
Viola
Sándor
ad?o1693/1, arátor, ca pret ^^ strigare de
primáríeí.
él kapoielatotan JaTailat^neháoy paragrafai
300 Lei, 555 Nr. top. 2602/8, pd^ane, cat dio CriBtar si repr. pria Dr. Viola
Condítiunile, respective caietul de modÓBitiaira.
6. AUpuabály uerioti InditTioyok tirca pret
strigare de 15 Lei, 555 Sándor advocat peatra iocssisrea ere- sarcini se poate vedea la notariatul
scces. se Aldea fntre orele de servícíu
Nr. top. 2945/1, pásaae, ca pret de antei de 3000 Lei cap.
la gyaláia.
Criitur tteékelykeretttar, 1931 mtrcini IS
atrigare de 75 Lei, 555 Nr. top. 2602/7 fixeasá terfflpo de licitatíe pe »iaa de primárie.
1
Jprilie
1931
ora
14
fn
comaoa
plsuoe ca pr^t de strigare de 375
Aldea, la 6 Martié 1931.
'Kiadó
Let, 555 Nr. top. 248/2. grádlná ca Cristar la fata iocalai aode se vor
Notar:
Primar:
3 izoba, k«i>he é$ 2 utoai azeteréi helyl»é«
viode
pria
licitatioae
pablicá
jndiciará
pret de strigare de 1500 Lei, 555 Nr.
luUu Kádár
Gerge ly Lajos Str. PrÍnoipe«t Maria (Szeot Inre-utoa) 14 u^
top. 2089/2, arfitor, ca pret
atri- 1 cal ao automobil ca mirca »6enz"
alatt. ÉrtekezRl lehet dr. GÖNCZY éi drw
in
Taloare
totalá
17
000
Lei
si
totl
gare de 225 Lei. 555 Nr. top. 2489/2,
Satui Comaneéti.
MOLNÁR igyvédek Iretiilábap.
cari
aa
voie
de
a
campára
aant
ca pret
strigare de 15 Lei, 555
Jadecátoria Oduihem a dectia cl.
Nr. top. 2782/3, faoa(. ca pret ^^ invitati pnn acest edict cu ob- No. 147-1931.
strigare de 75 Lei, 555 Nr. top. servarea aceea, cá lacrarile flusamioite
No. 4822-1930 cf.
Pubiieat^iune.
2784/1/3, íáost, ca pret ^^ strigare yor fi ^ándate fa senzal légii din LX
1881
§
107
108
celor
cari
dau
mai
de 80 Lei, 555 Nr. top. 2737/2 pá^ase,
Se aduce la cuno^tinta publícá, Extract din publicatiune de iicita'.ie
2740/2 pádare. ca pret de Btrigare de nalt, Jáogá soWirea ío bani gata $i in cS prímáría satului Comane^ti dá ín
Iq caaza de ezecutare pornitá de^
260 Lei, 555 Nr. top. 2736/3, pádare, esz de neceear 9I sab pretal de arendá cárciuma satuiul prin lícítatíe aroiáritori Nemes József
80t<a sa
ca pret
^trig. de 75 Lei, 555 Nr. strigsre.
publícá pe timp de 3 ani consecutivi Dásc. Gutt Aana contra urmáritalai
Pretensiunea care e de incassat face dela data de 1 Maiu 1931.
top- 718/2/1, arátor, ca pret d®
Cüapai Alexandra la cererea urmárigare de 225 Lei, 555 Nr. top. 787/2, 3000 Lei capital dobáozile ca 13*/o
Pretul de strigare este de Lei torilor Judeiátoria orduná. Licitatiuarátor, 1576/2, arátor, 1577/2, íaott, socotind dia 15 Maia 1930 iar spetele 12000, vádiul 10®/o din pretul totál nea execotiooalá, in bsza art. 144^
ca pret de strigare de 225 Lei, 555 páfiá acum stabílite de 1215 Lei.
146
147 din legea IX. din 1881 iu
Supraofertele nu se primesc.
IntrucAt mobilele cari sjang la
Nr. top. 1578/2, arátor, ca pret de
ce príTt^'e imobilul situat io comana
Lícítatía
se
va
tins^
data
de
Btiigare de 278 Lei, 555 Nr. top. llcitatie ar fi fost sechestrate de altli 25 martié 1931 ora 10 la localul pri- Mageni lo c rcamBcriptia TribaDalalul
ar fi cá$tigat drrptnl de
1258, arátor, ca pret de strigare de Si ece$tia
Judecátoriei Odorheia si aname
máriei.
150 Lei, 555 Nr. top 1259, arátor, acoperire llcitatia prezentá este ordoaeapra
imobilotui caprina In prot. cf.
Condítiunile, respective caietul de No. 1862
in favoral acestora in seatnl
ca pret de strigare de 8 Lei, 555 Nr. oatá
din Mugeai Bub No. de »rd.sarcini se poate vedea la notariatul A-fl No. Top.
top 2087, arálor, cu pret de strigare art. XLL din 1881. §. 20.
4204/33 loc de caeá ca
Aldea íntre orele de servícíu ?i la pri- pretul de strigare
Ciistnr, la 7 Martié 1931.
de 225 Lei, 555 Nr. top. 2487 fáast,
de 2250 Lel pentra
2490 pá§une. ca pret de strigare de
Indescifrabll jadecátor. mSrie.
incaisrea creaot'^i de 29650 Lei cap.
Comane^ti, la 6 Martié 1931.
150 Lei, 555 Nr. top. 2598/46, pádare,
iatereBe de 15 1/2*/* dela 31 Maia
ca pret de strigare de 113 Lei, 555 Dela Jadecátorie raraiá din Cristur.
Notar.
Primar.
1930, 1/3% taxa cambiei »peie de
Nr. top. 3144, arátor, cu pret de stri- Nr. 5002—1930.
luliu Kádár
Gergely Ferencprocea si de execatare de 2820 Lei,
gare de 75 Lel, 555 Nr. top. 2783/1/2,
fixBte páfiá acam, spese de 1071 Lei
Publicatiune de licitatíe.
í&oat co pr^t de etrigare de 45 Lei,
tíxate acuma peotra cererea de liciPrimáría comunei Sánpaul.
565 Nr. top. 2599/14/3, pádure, ca
SabBemaatal portárel delegat pe
tatíe precam fi pentra incaesarea erepret de strigare de 75 Lei, 555 Nr. láogá jadecátorie rnralá din Cristur No, 206—1931
aatei de 138.000 Lei cap. 9Í aco. alai
top. 2598/1, pádure, ca pret de striQeorg, a creaotel de 30,000*
Publicatiune dc concurs. Micskee
gare 225 Lei, 555 Nr. top. 1257/1,
cap.
acc. lai TörOk Déoee.
arátor, ca pret de strigare de 15 Lei, sab Nr.' 6. 5002—1930 !n favoarea
L^citatianaa ne va tine Íq siaa de
In conformítate cu díspozítiunile
d. Nr. 69, Nr. top. 1047, 1048. ará- armáritoruiui „Agronomui" Soc. de art. 78
2 Aprilie anul 1931 ora 10 ta casa codin
regulamentul
legíi
statului
tor, ca pret de strigare de 300 Lei, Asigurare din Bra^T repr. prin Eogen
mnnala a comunei Mugeni.
cf. Nr. 69, Nr. top. 3063, 3303, ará- Kiss advocat dio Bre^ov pentra in- functíonarilor publíci, se publicá vaImobilele, ce vor fi licitate, na
tor, co pret de strigare de 375 Lei, cassarea creaotdi de 3100+3100+ cantá pentru postul de secretar al co- pot fi ^ándute pe an pret
cf. Nr. 69, Nr. top. 2739, 2742, íanat, 2024-202 Lei cap. fi acc. Be fixeazá munei Sánpaul.
Salarul impreunat cu acest post de cát cel de atrigare.
pádure, ca pret de strigare de 90 Lei, termen de licitatíe pe sina de 30
Cei cari doresc
licitese, eoat
cf. Nr. 69 Nr. top. 2104/1, arátor, ca Martié 1931 ora 15 p. m. la fstseste
Io- cel ce se va stabili ín bugetul datori tá depositeze la delegitnl jadepret de strigare de 225 Lei, cf. Nr. calai !a comona CriBtar unde se vor comunei.
10^0 din pretul de strigare
Condítiunile de admísíbílate sunt cátoresc
69, Nr. top. 2104/2. arátor, cu pret Tinde pria licitatione publícá jadicará
drept
garautie
fa naaerar.
de strigare de 225 Lei. cf. Nr. 484, 1 marina de ecris, 1 dulap pt. cárti, cele prescrise de art. 5 din reg. légii
Dacá
nimeni
nu oferá mai malt^
Nr. top. 2782/1, iaaat, 2784/1/1, fáoat, 1 asBá de biroul, 1 divnn, .S scaanii statului functíonarilor publíci ?i sá cu- cei care oferit petra imobll on pre^
co pret de strigare de 263 Lei, cf- Nr. tablonril ete. Ín valoare de 8600 Lei. noascá límba maghíará.
arcát decát cel de etrigare eflt»
Reflectantií la acest post Í9Í vor mai
484, Nr. top. 2737/1, pá^une, 2740/1, In eas de nevoie ^i enb pretal de esdator
intregesBcá imediat garantía
inainta cereríle ínzestrate conform art. fixatáeácosform
pádare, ca pret de Btrigare de 172 Lei, timare.
proceDtalai pretulni de
cf. Nr. 484, Nr. top. 249/8/1, grádisá,
Pretenzinnea de ^ncassat face 7 din regulamentul legíi statului func- strigare la aceiasi parte procentuslá a
248/1, grádioá, ca pret de etrigare de 31004-3100+202+202 Lei cap. inte- tíonarilor publíci la adresa primáriei pretulai ce a oferit (art. 25 XLL 1908)^
1125 Lei. Pentra incasarea creaotei rese de 12% dela 8 Aor. 1929 9Í comunale Sánpaul páná la data de
Odorbeia, la 31 Dec. 1930.
de 70 000 Lel, capital
accesorii.
Bpesele páoá acam stabílite de 4333 10 Aprilie 1931.
Máthó m. p. jadecátor.^
Sanpaul, din 15 Martié 1931.
Licitatiane se va
in siaa de LIBÍ.
Peotra conformítate s
Primar.
Noter.
Cristur, la 11 Martié 1931.
10 luna Aprllle anul 1931 ora 9 la
Zajzon impiegatá.
Pap M. Gábor
Indescífrabíl
caaa comaQalá a comanei Tardeoi.
V. Hrizea portárel.
Könyvnyonda BéssTdAytársaság Odorüein—fisékelyadvarbeiy.

