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Meglepetések. 
Közgazdasági életünk mai hely-

zetében nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
a meglepetések korszakát éljük. Bi-
zonytalanságban termelünk, fogyasz-
tunk és mindennap ujabb meg ujabb 
meglepetésekben részesülünk. Csodá-
latos, hogy az ilyen meglepetések, bár 
gyakran más más társadalmi osztályok-
nak vannak szánva, elsősorban az 
ipart és kereskedelmet érintik. Ilyen 
meglepetésben részesítette a kormány 
újévi ajándékképpen az ország tiszt-
viselő karát, az úgynevezett áldozati 
adóval. Lássuk csak, mi a célja az 
áldozati adónak ? Milyen kihatással 
lesz az az iparra és kereskedelemre 
közgazdasági szempontból ? 

Nagyon bÖlcs dolog a kormány ré-
széről, hogy az ország tisztviselői karát 
belevonja az áldozati munkába, amely-
ben, ha más cimen is, az ország ipa-
ros és kereskedő osztálya évek óta 
anyagi erejének tulíeszitésével vett 
részt. Azonban több, mint kétséges, 
hogy az áldozati adó, amely a tiszt-
viselők fogyasztó  és vásárló képessé-
gét a végsőkig csökkenti, ujabb hitelek 
igénybevételére kényszeríti, iparra és 
kereskedelemre ujabb csapást mér, 
beváltja e a kormánynak azokat a re-
ményeit, hogy költségvetését norma-
lizálja, mérlegét megjavítja! 

Gj»i,KoriaiÍ szempontból vizsgálva 
a kormány intézkedését, arra a meg-
győződésre jutunk, hogy a kormány, 
ahelyett, hogy hatásos eszközökkel 
javítaná az ország gazdasági életét, 
szociális érzék nélküli intézkedéssel 
kísérletezik, amely nemhogy segítene 
az általános gazdasági helyzeten, ha-
nem ujabb nyomort, szenvedést, 
anyagi összeomlást idéz elő, ugy a 
tisztviselők, mint az ipar és kereske-
delem körében. A kormány gazdaság-
politikai kísérletezéseiből, kapkodásából 
ítélve azt látjuk, hogy még mindig 
nem találta meg, vagy nem akarja 
megtalálni az igazi kiveẑ ető utat gaz-
dasági válságunkból. A kormány hí-
vatott a gazdaközönség forgalmát,  vá-
sárló képességét minden kigondolható 
eszközzel javítani. Nem tartjuk tehát 
elfogadható  politikának, hogy egyik 
társadalmi osztály megélhetését mes-
terséges uton a másik i'óvására meg-
bénítsa és viszonyait súlyosbítsa. A 
kivezető utat meg lehet találni, csak 
jóakarat, komoly szándék kell hozzá 
és gerinces gazdasági politika. 

Le kell szállítani az elviselhetetlen 
magas adókat, bankkamatokat. Hosszú-
lejáratú kölcsönt kell a termelő osz-
tályok és a kereskedelem részére biz-
tosítani. Okos, céltudatos pénzügyi 
politikával konvertálni kell a gazda-
közönség, ipar és kereskedelem adós-
ságait, hogy időhöz, levegőhöz juthas-
sanak. Végül szigorú ellenőrzést kell 
gyakorolni a közpénzek kezelésére, 
hogy azok ne szivároghassanak ille-
téktelenek zsebeibe. Ezek volnának 
azok a radikális eszközök, amelyek̂  
áldozati adó nélkül is nyugodtabb jö-
vőt tudnának biztosítani, formálni  szá-
munkra. Nagy Jinos. 

Az adóvallomások 

január 31-ikéig feltétlenül  beadandók. 
A pénzügyi hivatalos közegek és k. 
elöljárók kötelesek az irni nem tudó 
felek  kérésére díjtalanul kitölteni a be-
vallási iveket a felek  bemondása sze-
rint. A Magyar Párt népirodája szin-
tén díjtalanul áll bárkinek rendelke-
z ésére, aki vallomását elkészíteni nem 
t udja. 

A mezőgazdasági kamarai választás eredménye. 
A december 10 én lezajlott mező-

gazdasági kamarai választás végle-
ges eredménye a következő. Leadatott 
összesen 6432 érvényes szavazat Eb-
ből a Gazd. Egylet listájának jelöltjei 
kaptak 49S9 szavazatot, az ellenllst̂  
1443-at. Az előbbi lista tehát teljes 
többséggel győzött. Százalékokban ki-
fejezve  a Gazdasági Egylet lístáia a 
szavazatok 78Vo-át nyerte el, az 
ellenlista 22Vo-ot. Az előbbi listán 
egyénenként átlag minden jelölt 208 
szavazatot kapott, az ellenüstán átlag 
62-öt. Az elért legtöbb szavazat 218 
(a gazd. egyl. listán), — legkevesebb 
öl (az ellenlistán).! 

A Gazd. Egylet listája által kapott 
4989 szavazat a huszonnégy jelölt kö-
zött a következőképpen oszlik meg (a 
zárjelben levő szám az egyénileg ka-
pott szavazatok összegét jelzi): 1. Sz. 
Szakáts Péter (217). 2. Sebesi János 
(218). 3. Dániel Ferenc br. (214). 4. 
Bartha Izsák (211). 5. Somodi Ferenc 
(212). 6. Balássy Sándor (210). 7, Ug-
rón János (.214). 8. Dénes Mózes (213). 
9, Szabó Lajos (213). 10. Lázár Ger-
gely (205). U. Kis Kálmán (213). 12. 
Simon Ferenc (207). 13 Pálfi  Áron 
(205). 14. Keresztes Sándor (207). 15. 
Nagy Dénes (205). 16. Orbán Endre 
(199). 17. Szakáts Mózes (211). 18. 
•Káh.-oky Fwreifc  •<i?>3). 19. ' LuKhCá 
Sándor (212). 20. Csiki Domokos (208). 
21. Gvarmathy Lajos (210). 22. De-
bitzky Béla (203). 23. Lázár Imre (191). 
24. Gergely Domokos (193). 

Ez a huszonnégy választott tag 
fogja  alkotni a kamarát a megyetanács 
részéről kínevezendő 8 és a Gazdasági 
Egylet részéről küldendő 6 taggal 
együtt. A választás szabályszerűen, 
törvénysértés -nélkül folyt  le s így fe-
lebbezésre ok nincs. 

A kamarai választással kapcso-
latban megkértük a győztes lista veze-
tőjét, Sz. Szakáts Péter gazdasági egye-
sületi elnököt, nyilatkozzék azokra a 
kérdésekre, amelyek ma ez ügyben 
a gazdaközönséget érdeklik. íme kér-
déseink és a rájuk kapott feleletek: 

Minő  jelentőséget  tulajdonit  elnök 
ur  a 10 iki  fényes  győzelemnek  ? 

Kizárólag ettől a győzelemtől re-
mélhető, hogy a gazdasági egyesüle-
tünk által annyiszor kérelmezett és 
végre, uj törvény alapján, létesített 
megyei mezőgazdasági kamara hiva-
tásának meg fog  felelni  és működé-
sével a vármegye mezőgazdálkodása 
kívánatos lendületet fog  kapni. 

Minden egyéni elfogultság  nélkül, 
mint gazdaságilag is iskolázott és egy 
emberöltő tapasztalataival bíró szak-
embernek, meg kell állapítanom, hogy 
teljes szerencsétlensége lett volna en-
nek a vármegyének, ha a mezőgaz-
dasági kamarája, bármely véletlen 
folytán,  azokból a férfiakból  alakítta-
tott volna meg, akiknek neve az ellen-

\Hstán szerepeli Azok, akik a maguk 
p îtikájának szürke szemüvegén néz-
ve,-elfogultan,  minden gazdasági tudás 
nélkül rontottak neki ennek az egész 
vármegyére nézve életbevágó kérdés-
nek, nem voltak tudatában annak a 
veszélynek, amely a gazdasági életet 
fenyegette  az ő leendő működésűk 
által. Az ellen-lista jelöltjeinek egyéni 
tisztességére nézve egy szavam sincs, 
azonban azt meg kell állapítanom, 
hogy soha semmiben sem bizonyítot-
lűk be a közéiet terén, hogy elhiva-
tással bírnak a kamarai tagsággal járó 
fontos  feladatok  betöltésére, hogy kon-
cepcióval bírnának az egész vármegyét 

átfogó  gazdasági tervek alkotására és 
azoknak kivitelére. 

I A kamarai választásnál semmi 
; politikai érdek nem vezetett, hanem 

tisztán és kizárólag a gazdasági érde-
kek lebegtek a szemem előtt. Utólag 
azonban nem zárkozhatom el annak 
kinyilatkoztatásától, hogy gazdaközön-
ségünknek eme mesterkéltség nélküli 
tényes megnyilatkozása és összetar-
tása példaadás lesz politikai magatar-
tására nézve is. Ugy intés azokra 
nézve, akik eddig elhomályosított sze-
mekkel, saját fajuktól  eloldalogva, áb-
rándok után szaladgáltak, hogy hol a 
helyük és mi a feladatuk. 

Remélhető  e, hogy  azok  a hatalmi 
tényezők,  amelyek  a közös  lista  lehe-
tőségét  megakadályozták,  a székely  gaz-
datársadalom  öntudatos  migatartása 
után  jobb  belátásra  fognak  jutni  és 
nem  tagadják  meg  e szegény  vármegye 
gazdasági  felvirágoztatásától  a jóin-
dulatú  támogatást? 

Én ezt nemcsak remélem, hanem 
•'egyenesen elkövetkezendőnek tartom. 
Prefectűnket  én gazdasági ügyeink 
iránt lelkesülő férfiúnak  ismertem meg 
s meg vagyok győződve arról, hogy 
ezen érdeklődésére a kamarai válasz-
tás kimenetele semmi rosszirányú be-
•"olvást nem fog  gvakorfjlni. 

Azt, hogy a kamarában az álta-
lam, lojális okokból, személyesen fel-
kért, illetve felkéretett  három-négy ro-
mán férfiú  nem lehet tag, amire nézve 
nekem a prefect  úrral megegyezésem 
volt, nagyon sajnálom. Ezt a hibát 
azonban én nem a prefect  urnák, ha-
nem balkezes tanácsadóínak tulajdo-
nítom, akik illetéktelen beavatkozá-
sukkal félrevezették  öt. Hiszem, hogy 
utólagosan elismeri, hogy helyesebb 
lett volna elfogadni  a gazdasági egye-
sület öreg elnökének statisztikai ada-
tokkal támogatott, politikamentes, igaz-
ságos ajánlatát. Hja, a szédelgők sok 
jó dolgot elrontanak. 

Minije ik  e elnök  ur  ebben  az 
érdekben  (a  támogatás  megnyerésében) 
lépéseket  tenni? 

Ugy vélem, hogy ez önként adó-
dik s külön evégett lépések tételének 
szüksége nem merülhet fel.  A köz-
ügyek terén vezető férfiaknak  nem 
lehet >haragszom rád<- ot játszani 
azért, mert valamely terv nem sikerül. 

Minő  reményeket  fiiz  általában  a 
mezőgazdasági  kamara  működéséhez? 

Több évre szóló munkatervet kell 
alkotni a vármegye minden gazdálko-
dási ágára való figyelemmel  s tekin-
tettel a szakképzésre is. A terv alko-
tásánál figyelembe  veendők az orszá-
gos és világgazdasági viszonyok is. 
Tekintettel arra, hogy a kamara tag-
jai között magas képzettségű szakfér-
fiak  foglalnak  helyet és a kamara ügyei-
nek vitele is Jeles férfiak  kezére lesz 
bízva, én a kamara működésétől a 
legjobb sikert várom és remélem any-
nyival inkább, mert megfelelő  anyagi 
eszközök is állanak rendelkezésére 
céljai kiviteléhez. 

Mikor  alakul  meg  a kamara  ? 
Folyó január hó 27-én (kedden) 

délelőtt 10 órára hivta össze a tör-
vényszéki elnök ur az alakuló gyűlést. 

Mi  lesz  a sorsa  és a rendeltetése 
a választáson  befizetett  47  ezer  lejnek, 
illetve  annak  az  összegnek,  ami  ebből 
megmaradt  ? 

A kamarai törvény értelmében 
minden jelöltnek ezer lejt kell fizetnie 
a kamara javára, mely nem adható 
vissza bármilyen is a választás ered-
ménve. Azonfelül,  szintén a törvény 

rendelkezése szerint, a jelölteknek kel-
lett volna hordozniok a választással 
járó összes hivatali költségeket, nyűg-
tatványokat stb. Minthogy azonban a 
kamarának már alakulása előtt állott 
pénz a rendelkezésére, magára vállalta 
a kamarát helyettesítő időközi bizott-
ság eme költségek hordozását. Ezek 
most már a befizetett  47 ezer lejből 
nyernek fedezetet  s a maradvány a 
kamara bevételeinek részét képezi s 
a költségvetése szerint nyer felhasz-
nálást. 

Minő  munkaprogramm  lebeg  el-
nök  ur  szeme  előtt  a gazdatársadalom 
érdekében,  s mit  remél  ebből  megva-
lósithatónak  ?  ^ 

A Gazd. Egyesületnek e tekintet-
ben részletes prógrammja van. Ez a 
programm a mezőgazdasági kamara 
alakuló gyűlésén részletesen lesz is-
mertetve, indokolatlan volna tehát erről 
most nyilatkozni. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakóvásárok: január 

21.én Nagybaczon, 23 án Siklód, 25 én 
Bereczk, Csikkozmás, Gyulakuta, Nagy-
enyed, Rozsnyó, Szászkeresztur, 26 án 
Kűrpöd. 

A gazdasági válság újév óta 
talán még jobban szedi áldozatâ  a 
kcteskedt)k és iparosok körében, mmt 
a mult évben. Megdöbbenéssel olvas-
suk, hogy újév első hetében Gyer-
gyószentmíklóson 20 iparengedélyt ad-
tak vissza és — hogy teljes legyen a 
pusztulás — Kercsó Andor vendéglős 
nem bírt lelki erővel, hogy saját 
pusztulását kivárja, önkezével vetett 
véget életének. A pusztulást az itteni 
kereskedő- és iparososztály sem ke-
rülheti el akkô , amidőn a kereske-
dőknek üzlete teljesen pang, az ipa-
rosnak helyben semmi munkája nin-
csen, a vidéki vásárokról pedig ösz-
szetörve és pénz nélkül tér haza, még 
a fuvarbért  sem tudva kikeresni. Mind-
ezek dacára uton-utfélen  figyelmezte-
tés, felhívás  és rendelet mind csak 
arról zeng, hogy adóhátrálékodat fi-
zesd meg, de arról senki sem gon 
doskodik, hogy — tekintettel a nagy 
gazdasági pusztulásra, munka- és ke-
reseti hiányra — a túlhajtott adózta-
tás és adóbehajtások terén is ezzel 
arányban történjék valami, az adók is 
lejebbittessenek, mert az tarthatatlan, 
hogy akkor, mikor az iparos jövede-
lem tekintetében az előbbi kereseté-
nek még felét  sem bírja elérni, az 
adóját ezzel szemben vagy emeljék, 
vagy pedig a régi alapon meghagyják. 

Az állam maga (éppen ugy, mint a 
kereskedő és iparos is) minden téren 
csak azt tudta megállapítani, hogy a 
bevételek a maga részéről sem bírják 
meg azt a kiadást, amelyet a fizeté-
sek követelnek, minélfogva  igyekszik 
minden téren leépíteni, de ez a leépí-
tés a sok adóztatástól agyonkinzott 
polgárság adójának a kivetésénél Is 
meg kell, hogy történjék, mert külön-
ben az elkeseredett iparosság kény-
telen lesz, hogy egy nagy gyűlés ke-
retében határozatilag mondja ki, hogy 
az elviselhetetlen adóztatások miatt 
egy meghatározott napon az összes 
iparengedélyeket kénytelenek lesznek 
visszaadni. És csoda lesz-e, ha a jelen-
legi adóztatási rendszertől roskadozó, 
adózó polgárság nap nap után-tömö-
rülést keresve, végül égig törő jajban 
fejezi  ki elkeseredettségét ? Ez a han 
gulat szülte meg a kisiparosok orszá 
gos vezetőségében azt az elhatáro-
zást, hogy a nagy kongresszus most 
már elkerülhetetlenül meg kell, hogy 
tartassék, még pedig Bukarestben febr. 
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hó első felében,  mely kongresszuson 
Erdély és a Bánság kisiparosaínak 
érdekképviseletei részt fognak  venni. 
A kongresszuson meg fogják  beszélni 
a kisiparosok sérelmeit és kívánságait 
és az^at a módozatokat, melyekkel 
a jelenlegi gazdasági helyzet által oko-
zott válságon segiteni lehet. És külö-
nös figyelmet  érdtíftel,  hogy már most 
elhatározták, hogy népes küldöttséget 
fognak  vezetni a királyhoz, akihez 
terjedelmes memorandumban fogják 
felterjeszteni  panaszukat. .< 

A marosvásárhelyi épitő meste-
rek beadvánnyal fordultak  a városi ta-
nácshoz, melyben kérik, hogy a tanács 
tiltsa meg a tisztviselők magánmun-
káját olyan vállalkozási munkálatok-
ban, amelyekben 6k maguk döntenek 
a város részéről. Ezt az ügyet ipar-
testületünk legközelebbi előljárósági 
gyűlésén ugyancsak tárgyalni fogják. 

Az tpartestUlet elnöksége. 

Országosan körözött szélliájiiost 
fogtak  el az udvarhelyiek. 

Mult szombaton este 7 óra felé 
«gy ur nyitott be az Orbán-testvérek 
bethlen-utcai trafikjába  s ott nagyobb 
összegű váltókat, bélyegeket és dohány-
nemüeket vásárolt. Midőn azonban 
fizetésre  került volna a sor, kérte, 
hogy a vásárolt holmikat tegyék csak 
félre,  ő a 29,314 lejt kitevő vételárat 
rövid idő múlva magával hozza s 
akkor azokat elviszi. Előzőleg azonban 
a bélyegeket és váltókat, amelyeknek 
értéke 26,000 lejre rúgott, már azok 
kiszolgáltatásakor egy borítékba tette 
s azt leragasztva hagyta ott az üzlet-
ben. Orbán Balázs tulajdonosnak gya-
nús kezdett lenni, hogy az eltávozott 
ur igen sokáig késik a visszajövetellel 
s az otthagyott borítékot felbontotta. 
Nagy megütközéssel látta, hogy a 
borítékban csupa — újságpapír van. 
Rögtön tisztában volt aval, hogy szél-
hámossal van dolga s a rendőrségre 
sietve segítséget kért annak üldözésére. 
A rendőrségen egyik tulbuzgó tiszt-
viselő előbb jegyzőkönyvet akart fel-
venni az esetről, miután azonban oU 
is meggyőződtek, hogy nem ez a leg-
sürgősebb teendő, D. Vasilie és Z. Suciu 
rendőrtisztekkel, valamint Porsche rend-
őrrel autóba ülve, a szélhámos üldö-
zésére indultak Segesvár felé.  A fel-
tevés ugyanis az volt, hogy a szél-
hámos az esti vonattal ugrott meg a 
városból. Az üldöző társasággal ment 
az autón Orbán Endre is, a trafikos 
bátyja. Kereszturon, bár a vonat on-
nan már elment, meg kellett állaniok, 
hogy az egyik tisztviselőt, aki az uton 
rosszul lett, leíegyék. Onnan Seges-
várra rohanlak s éppen kellő pillanat-
ban érkeztek az állomásra, mert a 
vonat is akkor futott  be oda. A tár-
saság a perronon várta az utasok ki-
szállását, Orbán Endre azonban, élve 
a gyanúperrel, a vonat túlsó oldalára 
kerüli s a szélhámos csakugyan azon 
az oldalon szállott le — az Orbán 
Endre karjai közé. A hatalmas erejű 
Orbán, mint vaskapcsokkal tartotta 
átölelve a tolvajt mindaddig, amig a 
rendőrség emberei megbilincselték azt. 

A tolvajt, akit Udvarhelyre szál-
litottak s aki jelenleg az ügyészség 
fogházában  van, Klein Andornak hív-
ják, biharmegyei illetőségű. Állítása 
szerint hónapok óta küzd a munka-
nélküliség nyomorával s ez vitte rá, 
hogy idejőve, ahol nem ismerik, bűn-
tény utján szerezzen pénzt. Az ellopott 
értékjegyeket hiány nélkül megtalálták 
nála. A kolozsvári rendőrségtől érke-
zett hivatalos megkeresés szerint több 
hasonló bűn terheli a lelkét. Állítólag, 
országosan körözött csaló, akinek kéz-
rekeritésére 20,000 lej jutalom van 
kitűzve. 

Kisiparösol, miit laásersiszállll. 
A kormány gazdasági bizottságá-

nak legutóbbi Ülésén Manoilescu mi-
niszter előterjesztésére, melyben a ro-
mániai cipészek országos szervezeté-
nek memorándumát ismertette, — a 
gazdasági bízottság elhatározta, hogy 
a hadsereg bakancs-szükségletének 15 
százalékát a jövőben a cipész-kisipa-
lüsoktól fogják  beszerezni. Célszerű 
lenne jóelőre közbenjárni, hogy e 15 
százalékból városunknak is jusson 
valami — és pedig a mi cipész-iparo-
saink számának és ezen helyi iparunk 
kiváló fejlettségének  megfelelő  rész. 

Nyugdijjogosultak figyelmébe. 
A megyei Magyar Párt elnöksége 

ezúton közli az 1919. évben várme-
gyénkben esküt nem tett közalkalma-
zottakkal, akiknek nyugdíjügye még 
nem rendeztetett, hogy eziránt közvet-
lenül dr. Sebesi János szenátorhoz 
fordulhatnak.  A volt sóőrök, vagy az 
elhalt sóőrök özvegyei az Administ-
ratia Financiarától előbb kérjenek szol-
gálati bizonyítványt (ha eddig nem 
kértek volna), mely a szolgálat kezde-
tétől végéig részletezett legyen és a 
szolgálat megszűnésének okát és az 
utolsó fizetést,  nemkülönben az indem-
nízâ ie speciale-t ís tartalmazza. Aki 
nem szolgált 10 évig, igazoltassa azt 
is, hogy végleges minőségben volt kí-
nevezve. A volt csendőrök további 
értesítésig várjanak, mert nyugdíjügyeik 
egyelőre nem intéztetnek el, 

A volt vasutasok a Cassa auto-
noma C. F. R.-tőI, a volt postások a 
Cassa autonoma P. T. T.-től (a Bucu-
re$tiben székelő vezérigazgatóságtól) 
szerezzenek be részletes szolgálati bi-
zonyítványt, mely a szolgálat ide-
jét, annak kezdetétől végéig, továbbá 
a kapott fizetéseket  és háborús pótlé-
kot a szolgálat megszűntének okával 
(eskü le nem tétele) együtt tartalmazza. 

Szövetkezeti élet. 

Élénk érdeklődés mellett tartották 
meg az udvarhelymegyei hitelszövet-
kezetek kiküldöttei kerületi értekezle-
tüket január 15-ikén, városunkban. 

Elekes Béla hitelszövetkezeti fő-
ellenőr megnyitójában a szövetkezetek 
jelentőségét és az értekezlet célját is-
mertette. Elekes Dénes dr. kimerítő, 
értékes előadást tartott a szövetkezeti 
törvényről. Az előadás iránt való ér-
deklődést bizonyítja, hogy ahhoz töb-
ben szólottak hozzá. Adminisztratív 
ügyek részletesen tárgyaltattak. Majd 
a szövetkezet gazdasági és kulturális 
működésének szükségességéről folyt 
kimeritő és igen tartalmas vita, amely-
nek eredményeképpen az értekezlet 
kimondotta, hogy I. Gazdasági szak-
csoportot alakit (gép, vetőmag, mű-
trágya beszerzés, szakoktatás). 2. Kul-
turális szakcsoportot alakit (népkönyv-
tár, olvasókör stb.). 3. Intenzivebb jó-
tékonycélu működés vétessék prog-
rammba. 4. A szövetkezetek saját 
költségükön fognak  taníttatni három 
középiskolai tanulót és pedig egyet a 
katholíkus , egyet az unitárius gimná-
ziumban, egyet pedig a református 
tanitónőképzüben. 5. A szövetkezeti 
emberek részére temetkezési egyletet 
alakítanak. 

Elhatározta végül az értekezlet, 
hogy évente legalább egyszer, de a 
szükséghez képest többször is fognak 
hasonló értekezletet tartani, hogy a 
gondolatok és ismeretek kicserélése 
által is szolgálják a tanulást és a ha-
ladást s hogy egyöntetű eljárással 
munkálkodhassanak a szövetkezeti köz-
pont erősítésén, amely utóbbi cél ér-
dekében azt ís elhatározták, hogy a 
jövőben a székelyföldi  szövetkezetek 
is hatékonyabban fognak  részt venni 
a központ működésében. — Az érte-
kezleten mintegy hetvenen vettek részt. 

» 
Külön ís ki kell emelnünk Elekes 

Béla  központi ellenőrnek és dr.  Elekes 
Dénesnek  a szövetkezetek érdekében 
éveken át, szívós kitartással folytatott 
munkásságál, amelynek eredménye-
képpen megyénkben 43 ujabb szövet-
kezet alakult s amelynek a csütörtöki 
értekezlet nagy sikere is tulajdonitható. 
Magunk részéről, ugyancsak méltá-
nyolva a szövetkezetekhez fűződő  nagy 
gazdasági és erkölcsi érdekeket: kész-
séggel ajánljuk fel  lapunk hasábjait 
azok részére, akik tollal ís akarják 
szolgálni a szövetkezeti ügyet s ecél-
ból jelen tudósításunk cime alatt ezen-
nel állandó rovatot nyitunk. 

Szövetkezésben az erő! 

r4agyszabá3u hangverseny és kul-
turestély. A székelyudvarhelyí Refor-
mátus Dalkör március elején szorgal-
mas előkészületek után nagyobbsza-
básu hangversenyt rendez, amelyen 
M. Lévay Ilonka országoshírű opera-
énekesnő is fellép.  Ezen kívül gazdag 
és változatos műsor ̂ egésziti ki a pro-
grammot. 
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AiDeril[álian is nebéz a m i M í i 
A gazdasági viszonyok nehézsé-

geit mindnyájunknak éreznünk kell. 
Válságos, gondterhes napokat él itt 
gazda, iparos, kereskedő s másféle 
foglalkozású  egyaránt. De hát még 
akinek jelenleg foglalkozása  sincs, 
mert nincs, amivel foglalkozzék,  nem 
kap munkát, s emiatt keresete sincs I 
Ezeknek, s ezek családjainak keser-
ves még a sorsa igazán és megdöb-
bentő elgondolni is, hogy a munka-
nélküliek szátna világszerte még nö-
vekedik. 

Valamikor Amerika volt az el-
képzelt jó világ, a bőséges munka és 
bőséges kereseti lehetőségek hazája, 
amely Európából ís a jobb megélhe-
tést, megvagyonosodást keresők ez-
reit, százezreit vonzotta ki. Azonban 
jóideje ott is megváltozott minden. 
Onnan is mindegyre jönnek a hírek a 
nagy bukásokról, nagy bankok, nagy 
vagyonok összeomlásáról. Ezeknek az 
állapotoknak a tükrét mutatja meg 
nekünk kicsiben egy ottani levél, 
amely egy régi, értelmes, derék elő-
fizetőnktől  : Beke Bélától érkezett hoz-
zánk, akinek odakünn éveken át ál-
landó lakóhelye, jó keresete volt, amit 
kipróbált szorgalma, munkája folytán 
joggal tekinthetett a jövőre is bizto-
sítottnak. Es ez az előfizetőnk  most 
azt írja, hogy eddigi helyükről elköl-
töznek, most »annyíra rossz a hely-
zet itt Amerikában, hogy azt kimon-
dani nem is lehet ... féléve,  hogy 
nem dolgozik ... muszáj más helyen 
munka után nézni.« Ezek a levél sza-
vai, melyek szerint tehát az évek óta 
künn élő, tapasztalt, ismert munkás-
nak is fel  kell szednie a sátorfáját,  s 

.hátán a bizonytalanság gondjával uj 
munkát kell keresnie. De számára is 
még ezutáni kérdés, hogy vájjon ta-
lál is-e valahol munkát mostanában ? I 
Mennyire bizonytalanabb, kilátástala-
nabb lenne tehát a helyzete annak, 
aki járatlanul csak ezután menne ki 
oda, akinek ezutin kellene munkát 
keresnie. Bár itthon ís nehéz az élet, 
azért lehetőleg senki még csak ne is 
gondoljon arra, hogy most jó volna 
Amerikába menni munkakeresetre. 

Lapunk, technikai okokból, ezután 
minden héten pénteken délután jele-
nik meg. 

Halálozás. Báncs  Albert  folyó  hó 
10-én Budapesten, rövid betegség után, 
hirtelen elhunyt. Az elhunytban Péter 
Lajos és családja szeretett gyermekét, 
Báncs Lajos helybeli lakos pedig sze-
rető testvérét gyászolja. 

Kiss  Éviké  Homoródkeményfal-
ván, f.  hó 15-ikén, 4-ik évében elhunyt. 
Kiss Jenő unitár, lelkészék kedves kis 
leánykájukat siratják a korán elköltő-
zöttben. 

Összehívták a mezőgazdasági ka-
marát. A mezőgazdasági kamarák szer-
vezetére vonatkozó törvény 17. szaka-
szának 12-ík bekezdésében foglalt  in-
tézkedések értelmében a törvényszéki 
elnök január 27 én d. e. 10 órára a 
vármegyeházába a mezőgazdasági ka-
marai megválasztott és jogszerintí ta-
gokat megalakulásra, a jogcímek és a 
mandátumok igazolására, továbbá az 
elnök és alelnök megválasztására ösz-
szehivta. A vonatkozó hivatalos hir-
detmény éppen mai számunkban jele-
nik meg. 

A népszámlálás városunkban 8393 
embert talált, a katonatisztekkel és 
ezek családtagjaival együtt, de a kato-
naság és diákság nélkül. 

Vármegyei dalosverseny. A szé-
kelyudvarhelyi református  dalkörnek, 
vármegyei dalosverseny rendezé.se tár-
gyában kibocsátott felhívása  élénk 
visszhangot keltett egész vármegyénk-
ben. Nemcsak felkeltette  az érdeklődést 
a dalkultura iránt, amire egyéb dol-
gaink mellett, nem sok gondot fordí-
tottunk, hanem fel  ís indította a lelke-
ket ujabb dalkörök szervezésére és a 
dalosversenyen való részvételre. Már 
eddig ís több benevezés történt az uj 
és a régi dalkörök részéről. A kezdet 
nehézségeitől egyetlen dalkör se ret-
tenjen vissza, vegyen részt a verse-
nyen mindenik, mert nemcsak várme-
gyei, hanem egyben nemzeti ügyet ís 
szolgál ezáltal. 

A vármegyei mezőgazdasági ka-
mara igazgatójává — királyi dekré-
tummal — Rendek Géza gazdasági 
tanácsost nevezték ki. 

Az álarcos bátra, mely holnap, szom-
baton este lesz Szî bó Károlynál, vá-
rosunkban mindenfelé  nagy a készü-
lődés. Ez érthető is és igy is kell, hogy 
legyen, hiszen egy kedélyes mulatság 
mellett, minden jelenlevő egyúttal a ren-
dező Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
segíti elő közérdekű, önfeláldozó,  em-
berbaráti törekvéseit. 

A vármegyei költségvetésről. Nagy-
nehezen ellehetett érni, hogy az ínteri-
már bizottság által 4 és fél  millió lejes 
hiánnyal elkészített költségvetést, egyen-
súlyba hozzák, dacára, hogy a vár-
megyei tanács a mult évre nem sza-
vazott meg vármegyei pótadót és az 
nem ís lesz kivetve. Réti ur lapjában 
több Ízben hirdette, hogy a várme-
gyei tanácsnak pótadót kell kiróvatni 
és a feletti  mérgében, hogy m jg sem 
kellett, adjutánsával, Gáspár József-
fel  a kolozsvári felülvizsgáló  bízott-
ság határozatát megfelebbeztette.  Ez-
zel senkin boszut nem állott, csak a 
szegény vármegyei tisztviselőkön, kik 
e miatt a novemberi, decemberi és 
január havi fizetéseiket  mai napig sem 
kaphatták meg. Ezt nevezik a közér-
dek önzetlen szolgálatának. 

A városi világítási bajok miatt 
sokat és régóta bosszankodókkal végre 
jó hirt közölhetünk. A Ganz-cég által 
hozatott és a telepen felállított,  har-
madik villamosság-fejlesztő  gép hétfőn 
megkezdi működését. Ezután rendesen 
lesz nappali áram is, amelynek szol-
gáltatása csak déli 12—2 óráig szü-
netel. 

Megváltozott a füszerkereskedök 
zárórája. Az iparfelügyelőség  rendelete 
szerint a füszerkereskedök  is este 7 
órakor kötelesek bezárni, szombaton 
és törvényes munkaszünet előtti este 
pedig 8 órakor. Kérjük a nagyérdemű 
közönséget, hogy bevásárlásait este 7 
óra előtt eszközölni szíveskedjék. Teljes 
iisztélette\:  a helybeli  kereskedő  iársnlat. 

Fiilérestély. A Polgári Önképző 
Egylet jan. 13 iki fiílérestélye  a leg-
szebb siker mellett folyt  le. Bartók 
Lajos ifjúsági  rb. elnök vezetése alatt, 
mint az estély rendezői; Mohr János, 
Tibád Ferenc, Péter Annus és Molnár 
Gizi teljes odaadással fáradoztak,  hogy 
a műsor mindenik része tetszést ér-
demeljen. Az ifjúsági  zenekar meg-
nyitója után és a további műsorszá-
mok között ís Tomcsa Sándor kon-
ferált,  sok derültséget keltve, majd 
Pluhár Gábor tartott egy víg hangu-
latu farsangi  előadást és felolvasást, 
mely után Eichner Emílné énekelt, 
kellemes hangjával megnyerve a kö-
zönség tetszését. Táncduetteket lej-
tettek László Béla és László Kató; 
Eichner Emil hatással szavalta Endrődi 
Sándornak : Az ember c. költeményét. 
Az ifjúsági  zenekar gyönyörködtető 
zeneszáma következett ezután, majd 
folytatólag  ifj.  Szabó Ödön kupiézott. 
Végül Nóti Károly A holdkóros c. 
egyfelvonásosát  adták elő: Birtalan 
Annus, Molnár Gizi, Altér Salamon, 
Miklós József  és Beldovíts Ödön, kik-
nek elismerést érdemlő szép sikerében 
osztozik Kovács Gerő rendező ís. — 
A jövő keddi, jan. 20-íkí ugyancsak 
a Barkóczy élteremben tartandó ujabbi 
fiilérestély  is az előbbiéhez hasonló 
sikert igér a következő műsorral : 
Nyitány a Salamon zenekara áltaL 
Felolvas Benkő József  ref.  igazg. Sza-
val Veress Béla rk. főgimn.  tanár. 
Énekel Szász Rózsika. Monológot ad 
elő Dózsa Jolán. »KuUurest falun,c  be-
mutatja a kecseti ifjúság.  Kuplézík 
Bentsik Ilona. »Idegorvosnál«, tríalóg, 
előadják: Mohr János, Orbán Balázs 
és Veress Dénes. Konferál  Pattantyús 
Árpád. Rendezők: Bartók Lajos ifj. 
elnök, Bucsi Ilonka, Birtalan Jucika, 
Szentes József  és Veress Dénes. Az 
estély kezdete pontosan 8 órakor. 

FarcádI Sándor, a régebbi :idő-
ben lapunkban ís szerepelt, Brassóban 
élő, eredeti tehetségű, neves, székely 
költő uj verskötetet készül kiadni, 
melynek ára 100 leu lesz. Városunk-
ban Papp Dénes ny, vármegyei iroda-
igazgatónál is megrendelhető. 

A gyufa árát, egy bukaresti lap 
legújabb értesülése szerint, február 
l-től kezdődőleg 4 lejre emelik. Arról 
nincs értesülésünk, kogy február  l-től 
kezdődőleg több gyufaszál  lesz e egy 
skatulyában, mint eddig ? 
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Valamikor. 
Valamikor,  ttem  is rigen,  egy  májusi  este. 
Kérdeztem  a violdiál:  a hertadás  fáye  ? 
A széf  virág  nem  felelt  rá.  Minek  is  kérdezni  9 
Hiszen  úgyis  azt  mondaná:  meg  fogod  érezni. 

Este. 
Este.  amig  tova  úszott  a hold  fenni  az  égen, 
BUünódve  álidogálíam  a virágos  iertben: 
Mesélj  lukem  holdogságrol,  csöndes  esti  szellő. 
Mond,  reményem  teljesültét  hozzam  a jövő  ? 

Suttogott  az  esti  szellő  s kezdtem  álmos  lenni. 
Azt  suttogta:  ne  tűnődj  már,  jó  éjt,  menj  aludni. 
Akármü  hoz  a jövendő,  nyugodj  meg  a sorsban, 
A boldogság  csak  szép  álom,  mely  eltűnik  nyomban. 
UomoródszentmártoH. 

Molnár. Dénoafíé  Széki Juliánná, 

E versek stenője egysseiü falusi  síékely 
*sscooy. aki ssive érséseit iiyen kösvetleo, 
kedvei hangú dalokban igyekssik kifejezői. 

Benedek Elek Napközi Otthon lé-
tesítéséről tárgyallak és ennek elő-
munkálatairól számoltak be a mult 
napokban Kolozsváron, az Erdélyrészi 
'Ref.  Egyházkerületi Nőszövetség több-
napos konferecíájának  egyik napján. 
A nagy székely író nevét viselendő 
intézmény munkások gyermekeinek 
elhelyezésére létesülne. E nemes célra 
egy a konferencia  alkalmával rende-
zett műsoros teaestélyen az egybe-
gyűltek önként 6000 leut adtak össze, 
miután ugyanennek az intézménynek a 
javára „Elek nagyapó< fia,  Benedek 
Marcel dr. és több írótársa már 30000 
leut gyűjöttek, illetve adakoztak. 

Meghalt Nistor János segédtan-
felügyelő f.  hó 12-íkén, városunkban, 
szívszélhűdés folytán,  48 éves korában. 
Városunkban mintegy 10 éve volt al-
kalmazva, — az utóbbi 6 év óta, mint 
segédtanfelügyelő,  s ebben a minőségé-
ben feltűnést  nem keltő,türelmes egyéni-
ségként ismerték. Nagy részvéttel te-
mették. 

Vadászati tllalo m. A nyulvadá-
szat január 15-Jkével megszűnt, e 
naptól fogva  szigorú tilalom védi a 
nyulakat. Azt hisszük, nem csalódunk, 
ha a szezon alatt vármegyénkben el-
ejtett tapsifülesek  számát 2000 re be-
csüljtlk. Illő, hogy a megrnaradottak 
most már kíméletben részesüljenek. 

A közönség köréből. >Jól kezdődött 
a farsang«  címen a Hargita f.  évi 3 ik 
számában közölt azon híradás, hogy 
Bethlenfalván  szombaton tartották az 
első farsangi  bált s ennek vége vere-
kedés lett, s ezt a csendőrség közbe-
lépése akadályozta volna meg, teljesen 
légből kapott valótlanság. Bethlenfal-
ván szombaton nem is volt bál, s így 
verekedés és csendőri beavatkozás sem 
volt. Sajnálatos dolognak tartja a beth-
lenfalvi  ifjúság,  hogy a »Hargitac ilyen 
rágalmaknak is teret enged hasábjain. 
Székelybethlenfalván,  1931 január 16. 
Teljes tisztelettel: Hajdo István, Pál 
István. 

A helybeli filharmonikusok hang-
versenye. A székelyudvarhelyi Filhar-
monikus Társaság ezévi hangversenyét 
21-én, szerdán este fél  9 órai kezdet-
tel a róm. kath. főgimnázium  torna-
csarnokában tartja meg. Műsor: 1. 
Kéhler Béla: Magyar koncert. Nyitány. 
Zenekari szám. 2. Beriot IX. hegedű-
verseny. Hegedű: Peltzer Vilmos dr., 
zongora: Ferenczy Annuska. 3. Vo-
nós-négyes: Peltzer Vilmos dr., Duka 
Andor, Filó Ferenc dr. és Ungváry 
János. 4 A nagybácsi, vígjáték egy 
felvonásban.  Szereplők : Szabó Emma, 
Lőrinczy Jucika, Fazakas Gabi, Vass 
Jucika, Köpeczy Jenő, Szabó Gábor, 
Ungvári János, Gál Imre. Rendező: 
Szőcs Tibor. 5. Gounod: Faust-fantá-
zia. Zenekari szám. — Minthogy a 
Filharmonikus Társaságnak, ujjáala -
kulása óta ez az első hangversenye, 
minden igyekezete odairányul, hogy 
fégi  jó hírnevéhez méltó műélvezetet 
nyújtson, remélve, hogy a közönség 
is abban a meleg pártfogásban  fogja 
részesiteni, amelyben a múltban is 
részesítette. A Filharmonikus Társaság 
pártoló tagjai a pártoló tagsági igazol-
vány felmutatása  mellett, egy család-
taggal teljesen ingyen, mások pedig 
tetszés szerinti összeg befizetése  mel-
lett jelenhetnek meg a hangversenyen. 
A vezetőség tisztelettel kéri, hogy akik 
pártoló tagsági igazolványaikat nem 
váltották volna ki, a hangverseny meg-
tartása előtt szíveskedjenek átvenni a 
széthordótól. A pártoló tagok részére 
fenntartott  helyek lesznek. 

Egyházi estély. A református  egy-
ház dalköre január hó 18 án, vasár-
nap d. u. 5 órakor, a kollégium tor-
natermében egyházi estélyt rendez, a 
következő változatos műsorral. 1. A 
gyülekezet éneke: Nagy vagy Te Isten. 
280. sz ének 1 vers. 2. Bibliát olvas: 
Nagy Zoltán s. pap. 3. Énekel: a ref. 
dalkör. 4. Szaval: Rájk Berta. 5. A 
kölcsönkért énekesek. Elbeszélés: Vajda 
Ferenc. 6. Énekel: Nagy Dénes. 7. 
Szaval: Lévay Lajos dr. 8. Énekel: 
a református  vegyeskar. 9. A gyüle-
kezet éneke : Hollgass meg, Izrael pász-
tora. 240 sz. ének 1. vers.— Ezen es-
télyre a belépés ingyenes. Kegyes ado-
mányok : az adóra, lütés és világításra 
köszönettel fogadtatnak.  Az érdeklődő 
közönséget tisztelettel meghívja a ren-
dezőség. 

Veszedelmes vadászat. A céllö-
völde körül a katonák lesbe ülnek és 
szolgálati fegyverükkel  nyúlra, rókára 
lövöldöznek. Egyik katonának síke-
lült ily módon egy nyulat, egy má-
siknak egy rókát elejtenie. Nemcsak 
vadászati szempontból volna kívána-
tos, hogy az ilyen visszaélések szi-
gorúan megakadályoztassanak, hanem 
életbiztonság okából is. A katonafegy-
ver golyója kilóméterekre megy és Öl 
s a város közvetlen közelében, a ma-
gas hegyoldalról, az éjjeli bizonyta-
lan világításban kilőtt golyó könnyen 
betévedhet a városba is. Ki lesz fele-
lős, ha emberéletben tesz kárt? A 
vadásztársaság átiratban kereste meg 
a katonai hatóságot a tiltott és köny-
nyelmü vadászat megakadályozása 
végett. 

X MOllhlr*ka Sxombat és vasárnap 
egy sseozációs filmujdonság  less. Bővebbet 
a röpcédulák. Szeida és csütörtök este Raspu-
tin, a ssent ördög. Nagy orosz nim. As eddig 
bemutatott oross fílmeknél  sokkal nagyobb. 
Ex a film  Rasputin életét, sserelmét és kaland-
jait mutatja be az orosz cári udvarban. Ho^y 
e filmet  mindenki megnézhesse, a belyárak ^ 
15—10 leu. Január 24—25—26 án jöa a 
Nyugati front  1918, szenzációs hangos fílm. 
Az óriási siker szárnyán érkezik hozzánk ez a 
fílm,  amely as erdélyi premierjén 100*/,-ig be-
igazolta a hozzá fűzött  nagy várakozásokat 
Idegixgatóan. megrázóan vetiti elénk ez a te-
mek mü a háiiotunak minden borsalmát. Csaták, 
rohamok, srapnellek, gránátok, gépfegyverek; 
sebesültek szivtépő jajgatása. Ebbéo a rette-
netes keretben oégy katona bajtárs könnyekig 
me îató törtáaet*. E*t • flhnet  aem cM ItifnI 
és hallani, hanem átélni kell. Vitágsztniádó. 

A város erdejében folyó  gazdál-
kodásról közölt multhetí hírünkkel kap-
csolatban az alábbi sorokat kaptuk, 
melyek közlését az igazság ér4ekében 
és az aláíró személyére való tekintet-
tel indokoltnak találtuk: Nagyrabe-
csült Szerkesztő Ur I A f.  hó 10-én 
kelt becses lapjában megjelent egy kis 
hír, amely szerint, állítólag, a városi 
elöljáróság a Szarkakő mögötti erdőt 
letaroltatja és a fát  máris egy hely-
beli fakereskedőnek  eladta volna. Ez-
zel szemben a tényállás a következő: 
A Szarkakő mögötti fiatal  gyertyán- és 
bükkfaerdőben  történt ezelőtt 2 évvel az 
erdő fejlődésének  érdekében szükséges 
és előírt (szakközeg által kijelölt) ritkítás, 
amely 10 öl ágfát  eredményezett. Ezt 
onnan a városi fuvarokkal  elhozatni, 
mint arról a helyszínén személyesen 
meggyőződtem, — mivel hozzáférni 
majdnem lehetetlen — felette  drága 
volna. Ezért javasoltam, fuvaroztassák 
ez a fa  harmadában, magánosokkal 
a vágóhidra, ahol, tudvalevőleg, tüze-
lőanyagra állandóan szükség van. Cser-
ílletve tölgyfadöntés  is történik jelen-
leg, de nem a Szarkakő alatt, hanem 
a Nagyoldalban. Ez is szakértői kije-
lölés után, jóváhagyott tanácsi hatá-
rozat alapján. Döntésre kerül 150 drb. 
tölgyfa,  amelyre hidak és partvédmű-
vek létesítésére és fenntartására  van 
szüksége a városnak. E munkát az 
elöljáróság saját állandó munkásajval 
végezteti és az ágakat saját szekere-
ivel fuvaroztatja  szintén a vágóhídhoz. 
A törzsek, rönkök, megfelelő  vágatá-
Sára, — pallódeszka, gerenda és pilóta 
— versenytárgyalás lesz kiírva és azt 
a legolcsóbb ajánlatot tevő fűrészvál-
lalat fogja  eszközölni. Lehet, hogy 
éppen ez iránt érdeklődött valamelyik 
szakmabeli vállalat képviselője a hely-
színén. Kérve, hogy jelen sorainmak 
becses lapjában helyt adni méltóztas-
sék, maradtam, kiváló tisztelettel: a 
városi műszaki hivatal vezetője: Hann 
Ferdinánd  ny. műszaki tanácsos. 

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. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik feledhetetlen  jó anyánk, özv. 
Tamás Ferencné elhunyta alkalmával 
részvétnyílatkozataikkal felkerestek, 
vagy temetésén részt vettek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. A gyászoló 
család. 

Az özvegy papné borzalmas halál-
esete. Ujszékely község lakossága f. 
hó 13-ikán, kedden, a községben tör-
tént rémes esetre virradt. Agyában 
véresen és holtan találták özv. Bodor 
Istvánná Bedő Zsuzsánnát, akinek 
férje  egykor ref.  lelkész volt a köz-
ségben. A 70 éven felüli,  magányosan 
^t, özvegy papnén több késszurás 
volt, s a nyaka is át volt vágva. Va-
gyonos asszonynak ismerték, akinek 
több kölcsön adott pénzről szóló kö 
telezvénye is volt, melyek, egy kivé-
telével, eltűntek. Ez és má3 körül-
mények, szinte bizonyossá teszik, hogy 
Bodorné gyilkosságnak lett az áldo-
zata, bár volt gyanú arra nézve is, 
hogy esetleg öngyilkosságot követett 
el. A vizsgálatot az illetékes hatóságok 
erélyesen folytatják. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és Iparkamara közleménye. A keres-
kedelmi és iparkamara tudomására 
hozza a kerületébe tartozó gyümölcs-
exportöröknek, hogy jövőre a gyümölcs 
(nyers és szárított) export kizárólag a 
Monitorul Oílcíal 1930 évi november 
3 iki 243. számában közzétett gyü-
mölcs- e xport- szabályzat rendelkezései 
szerint eszközölhető. Minden felvilá-
gosítás, valamint a minden szállítmány-
hoz szükségelt rakodási nyilatkozat 
nyomtatványa és az erre alkalmazandó 
speciális bélyeg a hivatalos órák alatt 
a kamara titkári hivatalában kapható. 
A Nemzeti Export Intézet (Instítutul 
National de Export) marosmegyei el-
lenőre : Dolejan B. megyei agrár*ta-
nácsos. 

DIénes Jenő u| regényének meg-
rendelésére vonatkozó előfizetési  fel-
hívást küldött hozzánk is az általáno-
san ismert, Minerva kolozsvári jeles 
könyvkiadó-cég. A Magduska mesés-
könyve, a Nagyenyedi diákélet cimü 
népszerű és előnyösen méltatott köte-
tek szerzője, a folyóiratok  és lapok 
hasábjairól is jól ismert, kedves lollu 
Diénes Jenő ezúttal nagyobb társa-
dalmi regényt irt, melynek sokat ígérő 
címe : Délibábos asszony. A könyvet 
Daday Gerő festőművész  12 egész 
oldalas illusztrációja teszi formailag  is 
vonzóvá, a nyomdai szempontból is 
fínom,  szép kiállítás mellett. Ára egész 
vászon diszkötésű, számozott, szignált 
példányban 280, fűzött,  szignált pél-
dányban 180 leu. Előjegyezni a könyvre 
szerkesztőségünkben is lehet. 

X Aki bő és szép gyümölcstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a lombhulláskor kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyü-
mölcsfavédő  szerek használata által 
tízszeresénél is több és szebb gyümöl-
csöt teremnek a fák.  A szép gyümöl-
csöt jól lehet értékesíteni, kevés fárad-
sággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű 
és a legjobban bevált gyümölcsfavédő 
szerek gyáriárakban használati utasí-
tással a Rózsa illatszerárban és Szent-
péteri Gyulánál kaphatók. 

Piaci árak. A buza : 65—72, rozs: 
50—55, árpa : 50—55, tengeri: 45—48, 
zab: 28—32, burgonya: 16—18 leu 
vékánként. v—^ 

Szerkesztői üzenet. 
S. L. (Bethlenfalva)  Kedves rigmusait — 

ba terünk engedi — már a jöv6 számunkban 
közöljük. 

Kfadötul̂ donos:  a Könyvnyomda S.-T 
OdorhelQ—Saékely QdTarhdly. 

PdiacKOB borbimat oioát mar ubm 
caiik a PrifiCip«Hft  Elisaveta (Batbleo-
Qicai) kiaraktarbau. baoaiu Forró Géza 
éti Lebovits Qéza ur keresbedésébeo 
U árusítom. 

Miodkét Qzletbea kapható * 
Som és muskotály dr. Adorján alba-

ialiai terméiébfil. 
Hoeizuassói Koa Antal terméiéblJl. 
Vámosudrarbeiyi dr. Palffy  „ 
SsfikefalTi  bliró Horváth Arthar „ 
A bor ára az üvegek kicseréléBe 

aellett iiterenbéDt 34 leu. 
SzSIlösi Samu. 

A sz.-udvarhely—szombatfalvl felső 
határrész, Karóly-düld alatti rétiszán-
töföld, 2059 • öl terjedelemben, 
örökáron eladó. Értekezni lehet e lap 

kiadóhivatalában, 

Dela Biroul Central Electoral al Jude(ului 
Odorheiu. 

1931. Pref.  XXVI, B. 32—106. 

Publicatie. 
Noi, Virgil Bilciurescu. Pfim-Prê edintele 

Tribunaldui Odorheiu î Prê adiate al Birouloi 
Electoral judê ean pentru alegerea membrilor 
Camerei de agriculturá Odorheiu. care s*a efec-
tuat in siua de 10 lanuahe 1931, facem  cunos-
cut cá rezultatul acestei alegerí. pe basa acte-
lor primite de la Biroul de votare este urmá-
torul: 

L Candidafli  cu semnul destinctiv ales 
trei linii egale intretáiate fi  formáod 
intre ele 6 unghiuri ascutite egale an 
intrunit urmitoarele voturi: 

1. Szakáts Péter a intrunit 217 voturi, 2. 
Sebesi János a intrunit 218 voturi. 3. Dániel 
Ferencz br. intrunit 214 voturi. 4. Bartha Issák 
intrunit 211 votuuri. 5. Somodt Ferencz intru-
nit 212 votorí. 6, Balássy Sándor intrunit 210 
voturi. 7. Ugrón János intrunit 214 voturi. 8. 
Dénes Mózes intrunit 213 voturi. 9 Szabó La< 
jos intrunit 213 voturi. 10. Lázár Gergely int-
runit 205 voturi. 11 Kiss Kálmán intrunit 213 
voturi 12. Simon Ferencz intrunit 207 voturi. 
13. Pálfiy  Aron intrunit 205 voturi. 14. Keress< 
tes Sándor intrunit 207 voturi. 15 Nagy Dénes 
intrunit 205 voturi 16. Orbán Endte intrunit 
190 voturi. 17. Szakáts Mózes intrunit 211 
voturi. 18. Kálnoky Ferencz intrunit 198 vo-
turi. 19. Lukács Sándot intrunit 212 voturi. 
20. Csíki Domokos intrunit 208 voturi. 21. 
Gyarmathy Lajos intrunit 210 voturi. 22. De-
bitzky Béia intrunit 0̂3 veturi. 23. Lázár Imre 
intrunit 191 veturi 24. Gergely Domokos int-
runit 193 voturi 9t pe baza art. 17 al, 8 din 
legea pentru Cametile agricole, ca unii ce au 
intrunit majoritatea relativá an fost  prclama(i 
ale î. 

n. Candid{t(Ii cu semnul distinctiv 
triunghiul au intrunit.urm&toarele vo-
turi: 

1. Apolsan Nicolea a intrunit 63 voturi. 2. 
Bokor Carol intrunit 67 voturi 3. Balázs losif 
intrunit 70 voturi. 4. Barabás Moise intrunit 
74 voturi. 5. Barabás Aron Intrunit 69 voturi. 
6. Barabás Ludovíc intrunit 63 voturi. 7. Bor-
báth Szőcs Lajos intrunit 59 voturi 8. Boga 
Sándor intrunit 61 voturi 9. Burszán Alexandru 
intrunit 62 voturi. 10. Gergely losif  intrunit 
66 voturi. 11. Kiss Aron intrunit 72 voturi. 12. 
Nagy Domokos intrunit 83 voturi. 13. Papp 
Móise intrunit €6 voturi. 14. Pop §tefan  intru-
nit 62 voturi. 15 Sándor loan intrunit 60 vo-
tuti 16 Simion Nicolae intrunit SS voturi 17. 
Radu Mihail intrunit 52 voturi. 18 Maicu Ni-
colae intrunit 51 vottiri. 19. Gagyi Ladislaa 
intrunit 59 voturi. 20 Kálmán János intrunit 
62 voturi. 21. Fülöp Bálint intrunit 57 voturi. 
22. Szóké Carol intrunit 59 voturL 23. Cseke 
Alexandru intrunit 51 voturi. 

Pe bata art 17 alin 12 din legea pentru 
OTganizarea Camerilor de agriculturá tofi  memb-
rii alefi  precum fí  cei drept se convocl de noi 
la sediul Camerei de agriculturá din Odorheiu 
in sala Prefectnrii  a Judetului—Odorhei pentru 
siua de 27 lanuarie 1931 orele 10 dimineati, 
pentru a proceda la verilícarea títlurilor lor, va* 
Udarea mandatelor, cánd o datA cu constituirea 
Camerei se va proceda fi  la alegerea prefedin-
telul fi  a vice* prefedintelui. 

La Odorheiu, in siua de 11 lanuaria 1931. 

A 

Prim-Pref  edinte: 
A. BUciaresca. 

Grefíer: 
A. Pattantyns, 

FelhÍTom a rohavásárló kosőnaég 
figyelmét  téli ruha beazerxésére I 

Bőrkabátok hosssu és rövid, Noppa bŐr-
b61 a követkesó olcsó árban kaphatók: 
bSrOs kabát volt 2000 L , most 1600 L. 
vattás „ „ 900 „ „ 650 

OltóDjök mélyeo lessállitott árban 
kaphatlak. N0i. férfi,  fiu  és lányka ka 
b&tok. R%btároQ lev^ Zimtrermaon-féle 
8tövetek- és skót ssóvetekbói mérték 
utáo kéasitek Oltóoyöket olcsó árban, 
fetelÓBség  mellett 

G O I D I Z I D O R . 

Figye lcn! 
i m Kisebb, nagyobb ház, fül-
dtK cladöt bSzaK 
b(rbc l(aphat6K. VtVSK KIIzVc-
\\m  nem mntl  írUKczni 
U M : XOCĈ T)( KSzVetitií iro-
dáiibaa. Odorbeia Str. 

Vftda  |Co. 9 

Kiadó 
3 szoba, konyha és 2 utcai szuterén helyiség 
Str. Prlnotpesa Maria (Szent tmre-utoa) 14 sz. 
alatt Értekezni lehet dr. 6ÖNCZY és dr. 

MOLNÁR Qgyvédek Irodájában. 

1 ̂  Szentlélek en (Bisericani) a 
U a O O néhai Hajdó Márton-féle 
ház, egy tégla és egy faház,  szép 
gyümölcsös, csűr és minden mellék-
helyiségekkel, akár üzlethelyiségnek, 
akár két gazdának is megfelelő  terület. 
Február hó 1-én lesz a nyilvános ár-
verés, addig lehet érdeklődni: Hajdó 
Béla  és Hajdó  Rózánál  Szentléleken. 

/ 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1931 január 17. 

Olcsó farsangi árak HIRSCH RUDOLF divatüzletében 
Nagy választék selymekben, vásznakban, paplanokban ós harisnyákban : 

A jobb minőségű italok 
mégis Szöllösi Princípesa Elisa-
beta (Bethlen-utcai) kisraktárá-
ban, valamint lebovits Géza 
Printul Mirceal üzletében a leg-

olcsóbbak. 

Olcsó bor és pálinka. 
Mivel a nagy bortermés kö-

Tetkeitébea ai uj borok olesék, 
ai éborok árait is leszállitottnk, 

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

Ai arad—be^faljai nj borok 
U és 16 lej. 

PálÍDka, ram és líkSrSk'ssiBtéii 
a Ie|;otosóbb napi áron kaphatók. 

Orbán és Harkovits 
Odorheín, K5kereflst«tér. 

Házeladás. 

Kiadó lakás. 
Kiráty-utca 24 sz. (volt Márk-féle) 
há2, mely 4 szoba, konyha stb.-böl 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takarékpénztárhoz intézendök. 
Egy újonnan épült modern, ké-
nyelmes uri ház, szép telekkel, 
előnyős feltételek mellett eladó. 
Komolyan érdeklődők részére cím 

a kiaoóhlvatalban. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle finom férfi-, gyer-
mek' és vidéki kalapokban, 
fapkákban, olcsó áron. Férfi-
és n5i kalapok javítását 

vállalom 
Scives pártfogást kér: 

A X i B ^ r t 
volt EStvSs ntca. 

^l/UXr-r^ Uj autóbusz-járat. 
A D. é közöOBég ssivet figyelmét  felhiv. 

jak, hogy Zetelaka és Székelyudvarbely kö* 
Bött 

rendes antóbnszjáratot 
DjitOttunk. 

A% & ntóbots iodal Zetelakáről reggel poo> 
tos«n Vt^ órakor, érkezik UdTarbelyre 8 órft* 
kor. ludal Udvarhelyről poQtoaaa d. a. 
órakor, érkezik Zetelakira 3 órakor, Heti éi 
orsfágoi  TázirokoD lodalái UdvarbelyrOi d. a. 
4 órakor Kedden és péctekea az aatóbusi-
,18rat Gyerg)óBreDtniiklós}g közlekedik, h0D> 
DZD a követkerO reggel 5 órakor iodal visaza. 

Az autóbusz utvcoalan recdktvQli időben 
m egreodeiésre elöoyózeu vállai utakat. 

PoDtoz icualAa, bi>;toa gép. biztos aofför. 
Az aulóboss vasaro és ünoepoapokoD ia 

kózlekedik. 
őzivea p&rtfog&st  kér a 

Zetea—Odorheiül Autóbusz r.>t. 
Nr. 4bO-iy3Q ' 

Publica|iun6 de licitatie. 
Subaemuatai deieŝ nt jadocá'orê c 

prin aĉ tisCB pubücá. cá N baza de-
citmiiii Nr. G 480-iy30 a Judecá 
toriéi ocoiU t)i OctauíJ ia fdvorui  rec 
JftiUHDtu.ut  Ê yed L̂ jo** Fereac repr. 
prin Di*. JáDOH Dorfiokô  p ôtra 
.icĉ .surea de 1490 L̂ ti ac-
ceiioru Stí termel) d** 1'citatie 
pt» Eiua de 19 lanwirie  1931  ora 
15  p. itHQ. la fbta  hculu fu  comuna 
ljueta aade P»> virde prin licKa 
|imie pubürfi  judicia'á car coHrn. car 
fD̂c  butol !u valourca de 3500 L i. 
lo caz de uevoie tob pFt̂ ul de 
08 ti maré. 

lutrucá*: vobilele carí ajuog la 
Mcitatie »r fí  főtt  fxecv&ti  de alti 

aceftia  H)-ar fi  cá̂ t̂ gat dreptui de 
acfp«.rire  Lcitatia prezenta este ordo-
nata to frivornl  acesiora íu sensul 
art. LX. 1881. §. 192. 

Oclend la ö Jaouarie 1931 
A. AgyagásI 

delegat judec&.oreEC. 

A Hargita cimfi  lap egyik legutóbbi 
•zámábaD az én nevem alatt, de liidtonif 
bsleegyaiésttin és magkérdttzéscm 
nélkOl köxiétstt házeladáai hirdet-
ményből kifolyóan,  mely szerint Székely-
kereaztnron a piachoz kSzel, ügyvédi irodá* 
nak Í« alkalmaz, 3 szobából és mellékheljri-
aégekből álló ház eladó, as érdeklődőkkel 
eznton kívánom kSzolni, hogy Székely* 
keresztáron Prineipele Carol-ntca 41 szám 
alatt fekvő  és Imecs Márton tulajdonát 
képező ház eladásáról van szó, • hogy az 
eladási feltételek  nálam megtadhatók. 
Jakab lánes nyugalmazott járásbiró. 

Legelö-árverés. 
A bikafalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező 200 hold legelő 1931 
február  hó l én délelőtt 9 órakor sza-
bad kézből elárvereződik. Kikiáltási ár 
1500 leu. Bánatpénz 10%. 

Tóth Áron birt. elnök Bikafalva. 
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Vállalunk: fehéroemüek,  pi> 
jamák, kelengyék készítését. 

Tftprfl7Íinlr'  Művészi stilusban fü ö̂-latCZiUUa. nyökot, ágyteritóket 
Montirozuflk: 
Hns • árukban, 
UUö Vdldöiica. kézimunkaanyagokbao, P 
mélyen leszállitott aibao. 9 
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„REKI iAM" áruház 
Odoihelo, BuL Regele Ferdinánd 27. 

Judecatoria ocolului Cristar sectia ct. 
No. S608/1930 cf 

Extract din pubticatiune de 
licitatie 

Iq cerere de executare fScQtá  de 
urmáritoral P«pp ^«pioi!S cootra ur-
márrtalui Euti AUxuidru, 

Judecatoria a ordonat licitatiuDea 
execut'Ooalá in co prive$te imobilele 
ftitu&te  in cf.  a comuoei Mibailpoi, 
Nrul protocului cf.  138 Mlhaileai ca 
Nr. top. 813/4 fáo8{  in iotregime cu 
pretul de atrigare de 30000 lei pre-
cua jumdtsta psrte din imobilel& 
cupriuse in cf.  No. 90 Mibftileoi  eub 
Nr. top. 64/4 caaa de piatrá cu curte 
cu pretul de strtgare de löOO lei 

Bub Nr. top. 65/1 casa de moaré 
cu prejul de Rtrigare de 600 lei.| 

Pentru iocassarea creaotei de 1000 
lei Cflpital  itecefiorii 

Licitaffune  se va (iee io ziua de 
12 luna Februarie anui 1931 ora 15 la 
casA cooBuoalá a comuaei MihaUeai 

Imobílelb ce vor fí  llcitate nu pot 
fí  Táaduce pe ua prt̂  nai mic de cát 
douá-treini dia pretul de atrigare. 

Gei cari dorê c î á liciteze Bunt 
datori i'á depoziteze la deleĵ atul jude-
cátoresc 10% din pretul de Btrigare 
drept {̂ araâ ie la bumerar sau !q 
rtfecce  de cautie socoMte dupá cursul 
fixát  fu  § 42 legea LX. 1881. sau i& 
predea aceluiâ i delegat cbitaota coa-
btatánd depunerea, jndecátorê Ce, prea-
labilft  a garaotioi §i î emoeze con-
dftiuuilfl  do licitatie (§ 147. 150, 170 
leges LX 1881, § 21 iegea XL 1908.) 

D:tcá nimeDt bu oferá  nai mait, 
cel care a oferlt  pentru imobil un pre( 
otai urc&t de c it cel de sCrigare este 
dator üá intregeascá imediat garaotia 
— fíxate  conform  proceotului pre(utai 
do atrigare — la aceiâ i p r̂te pro-
centuaift  a pretului c<i  a ofúric.  (S 2ö 
XLI. 1908.) 

Cristur ia 12 Nov. 1930, 
Dr. Szabó cn. p. judecátor. 

Pectru confornoitate: 
Csiky 

Legolcsóbb 
hó- és sárcipőket, mindenfajta 
női-, férfi- és gyermelccipőket 

csak 

Ritternénál, 
volt Turuí-cipöüzletben kaphat. 
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Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

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

Bul. Kegele Ferdinánd 73 S2S. 
alatti Tendéglőmet e l a d o m 

Ta{ ;y h l a d o m . 

Továbbá értesitem a tisctelt revff 
kosÖDsé̂ et, bô y htletemben, tUS-
rendft 6bort (leAnykAt) 86 éa 
njbort 24 lenért árusítok. 

TiBitelettel: BaCZÓ LáSZló vutdéglfis. 

Nr. G  4513-1927. 

Publicatiune de licitatie. 
Subaemnatul delegat jadecfitoresc 

prin aceaoti pubHcS. cft  lo baea de-
ciziuoil Nr. G. 4513/1927 a jud. oco 
lalui Ocleod to favoarea  reclamaü-
tului Dr. M&thé Istváu peotiu inca-
Barea creaD̂ ei de 4235 Lei 9Í accesori 
se fixeasá  termea de licitatie pe ziua 
de 23 Januárié  1931  ora  15p.  m. la 
fâ a  iocului !a comuna Lueta node nft 
vor vinde pria licitatiuaei publicá 
jnaiciará marina do cuouc párine 
Raltca ín valoarea de 5600 L î la 
caz desevoie sub pretul de eBtiuare. 

lotrucát mobiléié cari ajung la 
licitatia ar fí  foal  cxecvate $i de al̂ ii 

aceBtitf  ar fí  cá§tigat dreptui de 
acoperire hcit̂ fía  prezeotá este ordo-
natá iü favorul  aceatora ta seczui 
art. LX.: 1881, art. §. 192. 

Oclaod la 8 Jan. 1930. 
A. Agyagáni 
deieeat judecátoresc 

Mioek kötzODbetl viUgbirét éa pAratlan köt-
kedTeltségét a 

Ê yesiti a csr̂ répkáljba. folytoiégókályba. 
légfatéB  él kCiponti fatés  ötszes elSnyeit. 
azok bitráayai oélkQl. LéficiCvei  BPgitságével 
K7oruD fetfat  iojfiMiv  és Tiisiíatfs  légáram-
lásaal, sajOMt-'Sî kesetéjiél fogva  buzsmoRao 
t&rtjiTamekget és a iegldeálÍBabb folyton-
égökályba, mert a parcrgat etlétAi reggelig 

lUyooképTiiielet 0-torbeiuvárm<»gŷ beQ : 

C. RÖSLER K. 
Odorbeiu -Széke h udvarhely. 

Butorbevásárlásl forrás. 
Moiiern ebedlö-, hálószoba-
berendezéseket, díványokat, 
székeketis, rajz után rende-
lésre is, legolcsóbban csak 

C r a r a b ü s J á n o s 
butorr&ktárában vá«Hrolbí>t Székely-

H'J?arbely, Kopsutít utca 27 8??ám. 
Könyvnyomda KéuTenytáraaság Odorheiu—Ö é̂beiyudvarheiy. 

Judecátoria Odorbeiu ca Secfia  cf. 

No. 3735-1930 cf. 

Extract din publicatiune de licita;!» 
la cererpt de fxecutare  fácutá  da 

nrmáritoare Binca Uui(& pentru io-
duBtrie ipoterá din Sigisoat.. buc. 
Odorbeiu contra uroáriljior Taakó 
Ferenc 80|'a 8a oá̂ cat L jo3 Ro* 
zálift  la cerertfa  umátoarei. 

Judecátoria a ordonat licitatiuoea 
fxecutionaiá  ír biza art 144. 146-

147 dia legea IX dia 1881 ia ce 
prívî te inobilele Huuate in comuoa 
Forteni in circnnacript a Tribonalului 

Judecátoria Odorbeiu $1 anume 
asupira imobilu ui inpcris pe. numeie 
lui Taako Ferenc cuprins in prot. 
cf  No. 817 din Fort«%i sub No. de 
ord. Afl  No. Top. 2594 fáoat  cu pre-
tul de strigare de 15000 lei asupra 
portiuaei din 1/2 parte inscrî á pe 
Duiuele ButUi lui T&okó Ferenc aáscut 
Lajos Rozália din imobíiAle cuprinao 
in prot. cf  No. 969 din Fovteai. cub 
No. do ord. AfS  No. Top. 440 arator 
cu pre{ul de nirigtre do 375 iei. Bub 
No. de ord. AflO  No. Top, 4383 arátor 
cu pr̂ tuí d? Btrigarft  de 375 lei sub No. 
de ord. Afll  Nj. Top. 52 g'áiiDfi  cu 
pretul de stricKre dQ 150 lei eub No. 
de de ord. Ati2 No. Top. 53 grSd tá-
cu prtfQl  de Btrigare de 187 lei 50 b. 
Eub No. de ord. A+19 No. Top. 841 
arátor cu pr̂ ûl dn otrigarede 3751̂ 1 
8ub No do ord. A+i?3 No. Top. 1690/ 
2/i pádure cu pre|ul de strigare de 
187 iei 50 b «ub No. de ord. Af24-
No. top. 1549/1 pádure cu pretul de 
strigare de 262 iei 50 b. sub No. de 
ord. A/25 No. Top. 1800/2 pfidoro  cu 
de striffare  de 150 lei sub No. de pret-
ord. AfU  No. top. 1406 pá̂ une cu 
prr̂ ul de strigare de 187 lei 50 baci 
pentru incesarea cr̂ aotei de 18000 let 
csp. irtert'se de 12% dela 10 Julie» 
1929 l/3°/o taxa Caoibiel epese de 
procea de rxecutare de 2000 lei 
fíxit  pásá ccum, i-pese de 920 lei> 
fíxite  Kcucaa p̂ -utru cererea de licita-
(te precum pentru iocasarea crti-
aiftii  de 30000 ki cap. ccc. alui 
Gziocairi Jauoa a creantei de 5000 
Iái cap. f!cc.  alui Bíró Saodor 

L'cittttiuDQa »e va (ioo ia ziua de 
18 Februarie anul 1931 ora 10 la 
cada OüiBUDhla a cooiuuel Fuft̂ ui. 

laobilele, cí vor fi  liciiate, nu 
vor fí  váodute pe uu prcf  mai mic 
de cát c->l do Hirigare. 

Cei cari duroBC fá  liciteze, aunt 
ditori i& dê ioziteztí la deteĝ tul jude-
cátorepc 107o din prímül de atngare 
drfpt  i<t>rai>t!c. fj  cuioarar 
\ Dácá uiomui cn oferá  arai mult, 
ce! care ofdrit  petru {wobil uo prej 
jBbi urcac dr-các cei de atrî aro este 
dator intr<;g«»&6cá iurdiat gftraû ia 
fíxalá  couform  p''oc>íotu>ui prê u ui de 
strigire la bcela$) parte proci'oiuft'i  a 
pretului ce a ofenc  (pfsr.  25 XLL 1908). 

Odorheia, la 29 X. 1930 
Or. Máthé m. p judecácor. 

Pentru coDfurntitate  ^ 
Zajzon fxp'dlatrtf. 


