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Tilosü a m i w Btiszini i miau 
Túelíse? 

A helybeli járásbíróság 500—ŐOO 
lej pénzbüntetésre ítélt négy szent-
királyi legényt azért, mert a legutóbbi 
sorozás alkalmával hazafelé  menet a 
kalapjukon levő virágbokréta mellé 
magyar nemzetiszínű szalagocskát 
tűztek. Hasonló esetben a helybeli 
törvényszék felmentette  a vádlotta-
kat, azzal a helyes indokolással, 
hogy a magyar nemzetiszínű jel-
vények viselése egymagában még nem 
jelent állam, vagy közrend elleni vét-
séget, mert a törvény csak az eset-
ben bünteti bizonyos jelvények vise-
l té t , ha ez által büntetendő cselek-
mény elkövetésére irányuló társulás-
hoz való csatlakozás nyüvánittatik, 
vagy ha a jelvényviselés rendbontásra 
irányuló izgatás, vagy lázítás. 

Nemcsak a törvény rendelkezésé-
nek, hanem a múltbeli állapotoknak is 
A törvényszék ítélete felel  meg, mert 
emlékezhetünk még arra, hogy a ma-
gyar világban a román legények is 
feltűzték  és viselték a román nemzeti 
jelvényeket és színeket, igy például 
lépten nyomon láthattunk Segesvárt, 
vagy más román vidékeken román 
lagényeket piros sárga-kék gyöngyök-
kel Umzett ŐVvel, kalapadezel vagy 

B m p l n a k a k a r i k á s o k . 

A karácsonyfalvi  bírtokosság ve-
zetésére ezelőtt két évvel hivatalos 
elöljáróságot nevezett ki Jiván  járás-
bíró. A közönség akkor elítélőleg nyi-
latkozott, hogy a régi, tapasztalt ve-
zetőférfiakat  a kinevezőnél mellőzték. 
Azzal nyugtatták meg akkor őket, 
hogy az uj vezetők 'nagyon kivánják 
ezt a tisztséget, hagyják, hogy örül-
jenek egy esztendeig annak. Azóta 
azonban már két évnél is több idő 
telt et s a birtokosság köréből mind-
inkább előtört a kívánság, hogy az 
ügyeket ne kinevezett, hanem a nép 
által választott elöljárók intézzék. Ez 
a jogos és demokratikus kívánság vált 
valóra a mult vasárnap tartott bírto-
kossági közgyűlésen, melyen Koncz 
járásblró elnökölt, s amely megválasz-
totta a régi, kínevezett helyébe az uj 
tisztikart. Elnök lett: Szabó Dénes, 
pénztárnok: Török József,  erdőgazda : 
Jáné Dénes, jegyző: Balázs Sándor. 
Választottak még ezenkívül tíz taná-
csost. A közgyűlés elrendelte a régi 
számadások megvizsgálását. 

Vághatnak fát  a gazdák erdejflk-
böl. Set>esí János szenátor a napok-
ban eljárt a kolozsvári erdőigazgató-
ságnál, megismételve az erdőbirtoko-
soknak azt a régi panaszos kérését, 
hogy saját erdejükből legalább annyi 
fát  vághassanak, amennyi a maguk 
szükségére kell. Sebesi szenátor az 
elmúlt három évben többször sürgette 
ezen jogos kívánság teljesítését, mig 
most az erdőigazgatóság határozott 
Ígéretet tett, hogy engedélyezni fogja 
a tiz hektáron aluli erdőbirtokosoknak, 

30 köbméter fát  vághassanak 
saját szükségletükre. A megyetanács 
állandó választmánya legközelebb pár-
toló javaslattal fog  jelentést tenni ez 
ügyben az erdőigazgatóságnak s igy 
remélhető, hogy a gazdáinkat anny^ 
érdeklő kérdés rövidesen kedveső m^-
oldást nyer. 

H á r o m n n i t á r i n s e j ^ h á z k o r a ' s z é k e l y k e r e s z t u r i n n i t á r i n s 
f o g i n m á z i n m  felső  t a g o z a t á n a k m e g m e n t é s é é r t 

Már beszámoltunk az unitárius 
egyház főtanácsának  ama határozatá-
ról, amely a székelykereszturi unitá-
rius főgimnázium  felső  tagozatának 
leépítését mondotta ki, ha azt a gim-
názium elöljárósága társadalmi segít-
séggel fenntartani  nem tudja. E hatá-
rozat az egyházban nagyon erős vitát 
és elégedetlenséget váltott ki, különö-
sen a két udvarhely megyei és felső-
fehérköri  unitárius hívek között, de 
érthetően Udvarhely vármegye egész 
magyarságánál is. mert egy kultur-
bástyája ismét veszélyben forog. 

Ezt az iskolát a szó valódi értel-
mében Udvarhelyvármegye népe épí-
tette teljes közadakozásból és érthető, 
ha az intézet elöljárósága nem tudott 
belenyugodni eme határozatba, hanem 
bejelentette a felsőbb  hatóságnak, 
hogy élni kíván azzal a jogával, hogy 
a felső  tagozatot az egyházi közalap 
megterhelése nélkül társadalmi segít-
séggel kívánja fenntartani. 

Evégből már lapunk utján is fel-
hívásokat közölt ugy a szülőkhöz, 
mint az intézet véndiákjaihoz és ba-
rátjaihoz. 

Azonban az intézet elöljáróságá-
nak ezt a bejelentett kötelezettségét 
az intézet barátai és a fenti  hárorr. s 

kitevő, kör vezetősége magára óhaj-
totta átvenni és ezért az intézet fel-
ügyelő'gondnoka és a véndiák-bízott-
ság elnöke dr. Elekes Dénes és a ke-
resztúri s e mozgalmat kezdemét\yező 
unitárius egyházkör felügyelőgond-
noka és elnöksége a három kör ve-
zetőit, egyháztanácsosait és exponál-
tabb helyeken működő lelkészeit jan. 
27-én d. e. 9 órára Székelyudvar-
helyre közös értekezletre hívta össze. 

Valóban megható volt azt meg-
állapíthatni, hogy ezen egyelőre egy-
házi, de mindig egyetemes magyar 
kulturát szolgáló intézet megmentése 
érdekében minden meghívott, a nagy 
távolságok dacára is, megjelent és 
az értekezlet mindjárt átalakult iskola-
fenntartó  bizottsággá, amely elnökéül 
dr. Elekes Domokos keresztúri egyház-
köri gondnokot s társelnökéül a felső-
fehérköri  és az udvarhelyi köri espe-
reseket és a felügyelőgondnokokat: 
Balázs Andrást, dr. Máthé Istvánt, 
Ütő Bélát, Katona Ferencet, báró Dá-
niel Lajost és dr. Bedő Ferencet vá-
lasztotta meg. 

Az értekezlet egyhangú ^lelkese-

( .^el és biztos reménnyel tette ma-
gi.évá az elöljáróság már közölt hatá-
r'̂ '̂.aiát és vállalta az anyagi fenntar-
ts ̂ hoz szükséges, hiányzó összeg elő-
tf  :'?mtését. Természetesen, az Udvar-
• c vvármegyének Összmagyarságától 
e várható támogatás sem volt e szá-
1 ligásoknál figyelmen  kívül hagyandó, 
mert hiszen ez az intézet történeti 
ferlatai  szerint már az építkezésnél is 
íViúkezeti különbség nélküli egyének-
ből álló bizottság munkájaként emel-
tetett és azóta felekezeti  különbség 
^ 'kü l ölelte keblére e három székely 
varmegyéből oda gyűlt tanuló sereget. 

Az értekezlet megállapította, hogy 
a'hozandó áldozat az elképzelhetet-
Tcüűl rossz gazdasági helyzet mellett 

nem akkora, hogy azt számszerü-
l̂ T összehozni ne lehetne s mert meg 
V?! minden remény arra, hogy a 
5̂ :90 tagozathoz szükséges összeg ké-

intézményesen lesz biztosítva, 
(s^zet̂ s és soha helyre nem hozható 

t.^ténelmi hiba lenne, ha most eset-
^ közönyösségen akadna meg a ne-
< elhatározás. Április l-ig az ösz-

rendelkezésre kell álljon, Ithető-
ri, szerint .készpénzben, .vágy érvé-

sithető kötelező nyilatkozatban. 
\z 'itokez'^  ki'»>'>ndoti'i.  '.•jogy 

tek..r.i tennt.irtand^nak s ezéri miii-
. den magyar intézmény és székely 
lélek támogatását kérni fogja  s arra 
számit is. 

Szinte szimbolikus jelenség volt 
a szintén ugyanazon a helyen — a 
Magyar Pártotthon más termében — 
megtartott mezőgazdasági kamarai 
alakuló értekezlet, amelynek tagjai 
ezen értekezlet résztvevőivel a Szabó 
Károly-féle  vendéglőben közös ebéden 
jöttek össze, ahol Sz. Szakáts Péter, 
az újonnan alakult mezőgazdasági 
kamara ősz elnöke könnyek között 
köszöntölte a gimnázium köré cso-
portosult értekezlet tagjait, kifejezvén, 
hogy Udvarhelymegyének faji  és kul-
turális szükséglete parancsolja ezen 
iskola megmentését és ő is felhívott 
mindenkit e mozgalom támogatására, 
annál is inkább, mert — miként az 
értekezleten jelenlevő Gálfalvy  Samu 
igazgató bejelentette ezen intézet 
az 1931 szeptember l én megnyitani 
tervezett mezőgazdasági iskola, illetve 
tanfolyamok  részére is otthont fog 
biztosítani és ezen intézet által a 
mezőgazdasági kultura is erősbödni fog. 

Miér t n e m k a p n a k f ize tés t  é s n y u g d i j a t a v á r m e g y e i 
tisztviselők? 

Nem igaz Rétinek az az állítása, 
hogy azért nem tudja fizetni  a megye 
a tisztviselőket, mert nincs pénze. Van 
pénze a megyének, mert 3 millió 200 
ezer leje van letétben, de költségvetés 
hiányában nem lehet kifizetéseket  tel-
jesíteni. A költségvetés pedig azért 
nem jogerős, mert Gáspáf  tanácsos 
urnák méltó^atott azt megfetebbezni. 
Hogy ez a felebbezés  sem a jogi, 
sem az erkölcsi kiitikát nem birta ki, 
azt éppen az a tény bizonyítja, hogy 
a tanácsos ur a közvélemény felzudu-
lásánák hatása alatt felebbezését  visz-
szavonta. Csakhogy a komoly ügyek-
kel való játék következményei 'nem 
szüntethetők meg olyan könnyen, 
mint ahogy azt a játékos gyermekek 
gondolják. A költségvetés felülvizsgá-
latának a tárgyalását február  18 ikára 

tűzte ki a bukaresti központi felül-
vizsgálati bizottság, s külön közben-
járásra volt szükség a megyetanács 
vezetősége részéről, hogy ez a termi-
nus megrövidíttessék, aminek követ-
keztében ujabban január 23 ikára tűz-
ték ki a tárgyalást. A központi felül-
vizsgálati bizottságtól még Kolozsvárra 
kerül az ügy a helyi felülvizsgálati 
bizottsághoz s igy lesz segítve a tiszt-
viselő nyomoron, ha majd onnan leér-
kezik a költségvetés. 

Igy kell helyrehozni a könnyelmű 
és lelkiismeretlen beavatkozások ron-

í tásait, s ezek után nem restell a hír-
lapíró polgármester a léhaság legna-
gyobb fokával  azt írni lapjában, hogy 
a magyarság vezetői semmit sem tesz-
nek a köz — vagy egyesek javára.' 

Menetrendváltozás lesz a 
Sz.-udvarliely—segesvári vonalon. 

A brassói C. F. R. űzletvezetö-
ség menetrendosztályától kapott érte-
sítés alapján közöljük, hogy a Seges-
vár—Székelyudvarhely között reggel 
és este közlekedő vegyes vonatokat 
február  hó 1 tői személyvonatokká 
léptetik elő, a három órás menetidőt 
96 percre rövidilik. 

A déli órákban közlekedő vonat-
pár megmarad vegyes vonatnak, — 
azonban a menetidő ezeknél is meg-
rövidül. 

A fővonali  vonatokkal való csat-
lakozás is némi változáson megy át, 
t. i. a délben Segesvárról induló vonat 
bevárja a Bukarest felől  jövő 3. sz. 
Rapidot, közvetlen csatlakozást bizto-
sit a Brassó felől  jövő utasoknak, mig 
az Udvarhelyről reggel 6 óra 11 perc-
kor induló személyvonatunk csatlako-
zást mulaszt a Kolozsvár felé  menő 
35 sz. gyorshoz és csak Brassó felé 
kap csatlakozást a 22 sz. gyorsvo-
nathoz. 

A menetrend ezután a következő 
lesz: Udvarhelyről indul személyvonat 
reggel 6 ó. 11 perckor, Segesvárra 
érkezik 7 ó. 39 perckor, vegyesvonat 
ind. 12 ó. 25 perckor, Segesvárra érk. 
14 ó. 37 perckor, személyvonat ind. 
20 ó. 14 perek if,  érk. Segesvárra 21 
u. 43 per kor. S Af^v-^  ról -nd -it' 

érk. o o. ot) ...j . 
15 ó. 20 perckor, érk. 17 6. 40 perc-
kor, személyvonat ind. 20 ó. 21 perc-
kor, érk. 21 ó. 57 perckor. 

Az u d v a r h e l y m e g y d m e z ő m -
d a s á ^ k a m a r a m e g a l a k u l . 

Kedden, január 27-én történt nagy 
érdeklődés és részvétel mellett az ud-
varhelyvármegyei mezőgazdasági ka-
mara megalakulása. 

A választott 24 tag mellé a me-
gyei tanács részéről kiküldött 8 fag: 
dr. Elekes Dénes, dr. Sebesi Ákos, 
Dániel Áron. Szakáts Zoltán, Bartalus 
Izsák, Fábián József,  Gál Gyula, Imre 
Pál. 

Szakáts Péter korelnöksége alatt 
az összes tagok igazoltattak, kivéve 
Rendek Gézát, akit közben kamarai 
tisztviselővé neveztek ki. Elnökké: 
Szakáts Pétert, alelnökké: br. Dániel 
Ferencet, a választmányba Szakáts 
Pétert elnökké. Ugrón Jánost alelnökké 
és dr. Sebesi Jánost, Szakáts Zoltánt, 
Bartha Izsákot, Dénes Mózest, Lázár 
Imrét, Gyarmathy Lajost tagokká 
választották meg. A benyújtott karikás 
felebbezést,  mint alaptalant, a kamara 
elutasította, és a kamarák egyesüle-
tébe tagul dr. Sebesi Jánost küldötte 
ki. Az ellenőrző bizottságba egyhangú 
bizalommal Debitzky Béla választatott 
meg. Itt hívatalbóli tagok a pénzügy-
igazgató és egy miniszteri kiküldött. 

A választások megejiése után az 
elnök, a többi megválasztott nevében 
is lendületes, a mai sivár gazdasági 
helyzetet feltüntető  beszédben köszönte 
meg a bizalmat. Ezután bejelentette, 
hogy a jelenlevő Rendek Gézát az 
állami gazdasági hivatal vezető taná-
csosát az időközi bizottság előterjesz-
tette volt a kamarai iga^atói állásra 
s ene királyi decréttel ki is nevezte-
tett, kívüle más tisztviselők is ne-
veztettek ki miniszteri rendelettel. 

A közgyűlés arra való tekintettel, 
hogy a Rendek Géza kinevezése a 
közhangulatnak megfelelő,  mivel amúgy 
is az ő megválasztó volt elhatározva ; 

MOZt.  — ra$árnap dtíután  fél  féí  9, hétfő  9$f9:  FiáTáL  SMSOf,  uwxáeióé, hanfoi  fi/m  Chaflé$  Bogft.  Mrebbéi  a hM  köiStt.  — Snrda  éi cMrtSk  9tf:  TMBAfMO¥M, 
ut/ixácH*  orou film.  M  niágtajtó  é» a uakUiőntég  0IM  grandiózu*  iikeri  aratott  film. 
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A kinevezési elfogadja^  azonban a 
többi kinevezéseket a kamarára nézve 
kötelezőnek el nem ismeri s ^ élni fog 
törvényadta autonom jogával a tiszt-
viselői állások kreálására és betölté-
sére nézve. 

Kamarai tagokul cooptáltattak 
Nagy Lajos csekefalvi  birtokos, Ugrón 
Ákos, Szilassy Jenő állatorvos és Pál 
János ny. főerdómérnök. 

Az időközi bizottság által márfelter-
jesztett költségvetést a közgyűlés vissza* 
kérni rendelte újbóli letárgyalás végett. 

Elekes Dénes dr. több igen fon-
tos indítványa érdemben nem volt 
tárgyalható, mivel az alakuló közgyű-
lésnek a törvényirta napirendje ezt 
nem engedte. Ezen indítványok Írás-
ban kérettek be s fel  lesznek véve a 
kamara munkaprogrammjába. 

A tárgysorozat kimerittetvén, az 
elnök a tagok élénk éljenzése közben 
az alakuló közgyűlést bezárta. 

Üiést tartott nyomban utána az 
igazgató választmány, amely az igaz 
gató bizottságba,  a kamarai igazgató 
mellé, dr. Sebest Jánost és Szakáts 
Zoltánt választotta meg. Tisztviselőnő-
nek kinevezte Vajna Valériát. 

Ezzel egy jobb jövőt előké-
szítő munka kezdődött meg, amely-
nek sikere a kamarát alkotó tagok 
arravalóságától s főkénc  a vezetők 
lelkiismeretes és szakértő munkálko-
dásától várható és remélhető. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok: február 

hó 1-én Hétur, Teke, Nagyekemező, 
Szászszentgyörgy, Ujszékely,. 2-ikán 
Bárót, 3 án Gyergyóditró, Eléd, Prázs-
már, 4 én Muzsna, 5 én Szásznádas, 

Maholnap befejezik  az adóivek ki-
töltését és az iparos, vagy kereskedő 
haza támolyog azzal a nehéz gonddal, 
hogy most mi fog  történni ? Mert az 
bizonyos, hogy adót fognak  követelni 
mindenkitől, de milyen adót és mi 
után, mert mindenről beszélhetünk, 
csak jövedelemről nem. Tönkrement 
kereskedők és iparosok nevei töltik 
jneg az újságokat, s csak Temesváron 
267 iparos, kereskedő stb. roppant 
össze a súlyos torhck alatt. Az aradi 

„'..ív "... ' -.J ." • 'l'.lÚCk 
az elviscthe ellen adózás ellen, han-
goztatva, hogy karácsony óta 30— 
40o/o kai csökkent az üzletek forgalma, 
a kolozsvári ipartestület pedig deputá-
cióval jelent meg az adminisztrátornál, 
kérve, hogy szakmai csoportok szerint 
kell a folyó  évben az adókat kivetni. 
Mindezen körülmények azt igazolják, 
hogy az egész országban megindult 
a lavina, mely az általános gazdasági 
leromlás által is elősegítve, elsöpréssel 
fenyegeti  az összes adóalanyokat, mi-
nek csak az lehet a következménye, 
hogy az adófizető  polgárság, ugy 
ahogy tud, kényszerítve lesz az adó-
zásók ellen tiltakozni. Kolozsváron 
élőpélda a túlhajtott és erőltetett adó-
zási eljárásra, hogy a szerencsétlen 
iparosok szerszámjait, gépeit adóhát-
rálék miatt lefoglalva  elhurcolták és 
azok az Isten szabad ege alatt hever-
nek, szabó és suszter varrógépek, 
gyalupadok, kárpitos- állványok, sző-
nyegszövő székek, szekrény, divány, 
mosdó, Íróasztalok, üzleti pultok és 
tnás bútordarabok, melyekei a tulaj-
donos iparosok annak ideién becsüle-
tes munkával és verejtékkel szereztek 
rneg. S míg odahaza az iparos az 
üres szobában és műhelyben, a gon-
doktól összetörve, most már a munka-
nélküliek szomorú hadseregében a 
kegyelem kenyerét eszi, családjával 
együU, azalatt szegényes bútorát és 
hűséges társát, a szerszámot és gépet 
havas eső áztatja és a szitáló hó csen-
desen bevonja hóréteggel, mintha a 
teledés fátyolát  akarná ráborítani. 

Ipartestületünk mindezen tapaszta-
latok után erősen foglalkozik  azon 
gondolattal, hogy iparos testvéreinket, 
amennyire még lehetséges, a teljes 
tönkremenéstől megmentse. Ezen mun-
kájában az összes ipartársulatok se-
gítségére van szüksége. Ugy a városi, 
mint a vidéki iparosság csakis az ipar-
lestülettől várhatja, hogy kövessen el 
mindent, amit a törvény keretein belül 
lud. Az említett nagy városok ipartes-
tületei ez irányban már megmoiídultak, 
sőt működnek is, — most már rajtunk 
a sor, hogy városunkban is ezirány-
ban és minden léren megindítsuk a 
védelmi és mentő munkát. 

Az ipartMlQlit elaökiége. 

HÍREK. 
J*Dair 0. 

Névnapi üdvözlés. Szlávik Ferenc, 
főgimn.  igazgatót tegnapi névnapja 
alkalmából az ifjúság,  tanári kar és a 
társadalom köréből is sokan meltfg 
ünneplésben részesítették. 

Unitárius vallásos eatéWt rendaz 
a helybeli Dávid Ferenc Ifj.  Egylkt 
február  hó l én, vasárnap d. u. 5 órai 
kezdettel a lelkészi lakáson levő ts-
nácsteremben. Mindenkit^ szívesen lút 
a rendezőség. 

Rendetlenség a közbirtokossá fi 
pénzek körül. A homoródszentmárto'ií 
közbirtokosság elöljárósága bizottságtit 
küldött ki az 1927 évi pénzkezells 
megvizsgálására, amely időben id. Ki-
dár Mózes volt a birlokosság elnökit. 
A vizsgálóbizottság tízezer leinyi hián/t 
állapított meg. Annak idején jelentéit 
tettek erről Jiván  járásbíróhoz, azon-
ban a bíróságtól az akták eltűntek. V 
rendezetlen ügy elintézését a mostani 
elöljáróság nem akarta már tovább 
halasztani s ezért most már az ügyész-
séghez tettek feljelentést. 

A főgimnázium  holnapi operett-
előadására újból felhívjuk  olvasóin c 
figyelmét,  bár értesülésünk szerint fcZ 
érdeklődés amúgy is széleskörű. Ugy 
is kell lennie, mert a kedves, kellemes 
szórakozáson kívül az estélynek még 
más, magasabb célja is van: megma-
radt egyetlen főgimnáziumunknak  t:i-
mogatása, megsegítése. A kulturáért 
hozzuk az áldozatot, amely jövőnknek 
alapja, fennmaradásunknak  biztos zá-
loga. Ne sajnálja tehát senki ezt az 
évi kulturális áldozati adót, ne sajnálja 
különösen akkor, amikor annak fejé-
ben olyan kellemes szórakozásion 
lesz része, mint a holnapi. Fel terfít 
a nagy találkozóra: mutassuk meg, 
hogy nagy érdekeinkért áldozatos tet-
tekkel is tudunk lelkesedni! Az eijí-
adás kezdete pontosan fél  9 órakbr 
lesz, amire ezúton is felhívja  a közÖr> 
ség figyelmét  a rendezőség. 

Bercant letaríóztatták. A kórhí eí 
sikkasztási ügy még az utóbbi napcr-
ban is állandó közbeszéd tárgy;i * t 
városunkban. F. h^. 28 ikán Re-
u^egjtíiou. VUSjjaáOüliO t.-n-, 
ki azonnal intézkedett a letartózta tá-
sáról, amit a törvényszék vádtanácsa 
is jóváhagyott. Bercan tiltakozik az 
ellen, hogy sikkasztott volna, Viszont 
a vád a 400 000 leun felüli  összeg el-
tulajdonításán kívül azt is terhére 
rója, hogy cselekményeit okiratok meg-
hamisításával követte el. 

Halálozás. Panajoih Albert f-  hó 
28 ikán, 56 éves korában, városunk-
ban váratlanul elhunyt. A közismert 
derék iparost kiterjedt rokonság gyá-
szolja. 

BertaiaH  Andor cipész, 39 éves 
korában, elhunyt városunkban, hosz 
szas betegség után. 

Műsoros estély Szombatfalván. 
A szomlfctfalvi  ifjúsági  egyesület feb-
ruár 1 én este 8 órai kezdettel a nép 
házban jótékonycélu, bállal egybekötött, 
nagyszabású műsoros estélyi rendez, 
amelyre ezúton hívják meg a helybeli 
és vidéki közönséget. A tiszta jövede-
lem a népház adósságaínak törleszté-
sére fordittatik.  A rendezőség. 

Az állami nyugdijasok már-már 
hozzá kell, hogy szokjanak ahoz, hogy 
semmi sem biztos a nap alatt, még az 
öregség napjainak biztosítására szol-
gáló nyugdíj sem. Még mindig nem 
kapták meg január havi nyugdijukat 
sem. Állítólag olyan kijelentés történt 
hivatalos helyről, hogy az adminisztrá-
cia 3 njíllió lejes tulkiadásban van s 
amig az pótolva nem lesz, nem lehet 
számítani a nyugdijak kifizetésére.  A 
tulkiadás oka az, hogy a kormány 
nem adott megfelelő  hitelt, A kormány-
nál történt eddigi közbenjárások sem 
tudtak segíteni. Talán az ilyen és ha-
sonló esetekre mondta a napokban 
Argetoianu,  hogy csőd küszöbén va-
gyunk. 

A lielyi népszövetségi tagozat feb-
ruár l én, vasátnap délután fél  G órai 
kezdettel folytatja  népszerű előadásai 
sorozatát a lőgimnáziumban. Ez alka-
lommal Orbán Domokos dr. és Wenet-
sek József  dr. fognak  mindenkit ér-
deklő, közhasznú előadásokat tartani. 
Csoportvezetők, népszövetségi tagok 
teljes számban való megjelenése kívá-
natos, azonban másokat is szívesen 
látnak. 

Az Oltáregyiet február  2 án d. u. 
4 órakor az irgalmas nővérek zárdá* 
jában közgyűlést tart. Kérik a tagok 
megjelenését. 

A szegényekért és munkanélkű-
tiekéri A szegények és munkanélkű 
íiek segélyezésére febr.  6-án, pénteken 
a Bukarest-szál ló mozitermében nagy 
hangverseny lesz. Tekintettel a nemes 
célra és arra, hogy a rendezőség a 
politikát teljesen kizárta, zene és ének-
egyesületeink kivétel nélkül megígérték 
közreműködésüket. Ez alkalommal ka-
rikatúrákat rajzol To'mcsa Sándor és 
Güllnefr  Pici táncművésznő táncol. 
Góllner Picikének ezen egyetlen sze-
replése (tekintettel arra, hogy e sze-
zonban nem vállalt több fellépést)  maga 
megérdemli, hogy az estélyt megnéz-
zük. Belépő díj 50 és 30 leu. Az es-
télyt rendező Böhm dr., a segélyakció 
elnöke, gondoskodott arról, hogy a 
befolyó  jövedelem minden levonás 
nélkül a szegényeknek jusson. 

A zárdaiskola farsangi  estélye. A 
zárdaiskola jelenlegi és volt növendé-
keivel február  8-án este 8 órakor, a 
róm. kaUi. főgimn.  tornacsarnokában 
farsangi  előadást rendez, amelyre már 
most felhivjuk  a jóindulatu pártolók szí-
ves figyelmét.  Színre kerülnek: víg-
játékok, tréfás  jelenetek, monológok. 
Aki szórakozni kíván és felejteni 
akarja — bár rövid időre — az élet 
bajait és gondjait, jelenjék meg ez 
estén, — bizonyos, hogy nem bánja 
meg I 

Isten fizesse  meg — ez a hála-
köszönet 37 szegény és árvatanonc 
ajkán hangzott el, amikor a tanoncis-
kola f.  hó 25 én, vasárnap délelőtt az 
iskola helyiségében kiosztotta közöttük, 
a részükre adományozott összegből 
beszerzett ruhát és cipőket. A kevés 
számú megjelenteket, akik közül fel-
tűnően hiányoztak a tanoncok meste-
rei, Szabó János igazgató tanító üdvö-
zölte és hálás szavakkal köszönte meg 
a jelenlevő Becsek Aladár isk. elnök-
nek azon atyai gondoskodását, melyet 
ezen a téren állandóan kifejt,  — az 
ő fáradhatatlan  'utánjárásának és sze-
mélyes adakozásának köszönheti 37 
szegénysorsu árva, hogy a mai nehéz 
viszonyok mellett is a Jézuska reájuk 
is ford-iiU-  Az -ip^rtesiiUet jíey^en 
pedig Pluhár Gábor titkár mondott 
ugyancsak köszönetet Becsek elnök-
nek, aki minden évben megteszi a 
magáét az ártatlan gyermekek ístápo-
lása tekintetében és mint gondos atya, 
szeretettel szól hozzájuk — mondván, 
szeressétek egymást — tiszteljétek mes-
tereiteket, hogy becsületes és hasznos 
polgárai legyetek a társadalomnak. 
Amig a jelenlevők szemel könnyel tel-
tek meg, a távozás után is még so-
káig a fülünkben  csengett ez a hála-
köszönet : Isten fizesse  meg 1 Pluhár 
Gábor ipt. titkár. 

Ellopott templomi szőnyeg A 
brassói törvényszék vizsgálóbirája közli 
a helybeli ügyészséggel, hogy bűn-
jelként Őriznek egy körülbelül 300 
éves, 1 m. 75 cm. hosszú és 1 m. 
20 cm. széles ovális és kerek minták-
ból alkotott templomi perzsa szőnye-
get. Minthogy mostanáig nem sikerült 
megállapítani, hogy melyik templom-
ból lopták el ezt a szőnyeget, ezúton 
hívják fel  a károsult templom lelkészi' 
hivatalát jelentkezésre. 

X M e x l h i r « k . Vssámap d. u. fél  6. 
este fél  ö orakor es hétfő  este a Fiatal sasok 
Érdekes cselekméayü. gyönyörű seoéjü hangos 
lilm, a főszerepben  Charles Rogers és Jeane Ar-
túrra l. Charles Rogers, a Wings fősíereplője, 
egy hasonló témájú filmben  melynek szerelmi 
története messze felülmúlja  a Wings romanti-
kus cselekményét — lép a közönség elé. Szen-
íációs repülő felvételek  í Helyárak 30—25—12 
leu. Szerda és csütörtök este Tarakanova, nagy 
orosz drama. A vilagsajtó és a szakközönség 
előtt Rrandiózus sitert aratott film.  A főszerep-
ben Rudolf  K Rogge. E film  Nagyváradon 6 
oap alatt egyik színkörben 27G 000 leu bevételt 
eredményezett. Helyárak 30—25 — 12 leu. Nagy 
szenzáció Jön Daysy szenzációs hangos film. 
Jön A csavargok királya, elejétől végig term^ 
szetesen szinezett. hangos film. 

Gyújtogatás. Énlaka községben 
szept. 28 ikán valaki felgyújtotta  Tö-
rök Mihály csűrét, f.  évi január 18 
ikán pedig a malma gyúlt meg ugyan-
ilyen gyantis körülmények közt. A 
nyomozás során a csendőrség letar-
toztatta Kerestély Istvánt, akinek va-
lami közös téglagyár ügyében pere 
volt Törökkel, s emiatt haragosa volt. 
Kerestély, aki a gyujiogatást a csend-
őrség előtt állítólag beismerte, a vizs-
gálóbíró előtt tagadja a terhére rótt 
cselekményt. Ennek dacára vizsgálati 
fogságba  helyezték. 

Varság községben még mindig 
nem tudott megalakulni a törvényszerű, 
választott falutanács,  mert az ínterí-
márok görcsösön ragaszkodnak a ha-
talmi kinevezéssel szerzett tisztségtik-
höz. Bár a választott tanácsnak joga 
lett volna a törvény értelmében szol-
gabírói összehívás nélkül is Összeülni 
és megalakulni, ezt a hatóság iránti 
különleges tekintetekből nem tették 
meg. Minthogy azonban ez a függő 
helyzet a törvény világos sérelme nél-
kül tovább már fenn  nem tartható, a 
felsőbb  hatóság részéről intézkedés 
történt, hogy az uj tanács összehivas-
sák s annak megalakulása után nyom-
ban vegye át a hivatalt és a pecsétet. 
Ennek valóban el is érkezett már az 
ideje, mert a legutóbb is, e hó egyik 
napján tartott ülésben, olyan erdő-
pásztorokat fogadtak  fel  az interimá-
rok, akik a tavalyi erdőkárokról sem 
tudnak számot adni, s amidőn Szász 
Antal emiatt kifogást  emelt, durva szi-
dalmakkal illették s az utcán pedig 
csak futással  tudott megmenekülni a 
testi bántalmazástól. 

Az Unitárius Nők Szövetsége febr. 
5 én este 8 órakor tarija egyetlen tea-
estélyét Szabó Károly összes terme-
iben. Jó műsorról a rendezőség gon-
doskodik. Konferál  Tomcsa Sándor, a 
zenét Kónya Jancsi hírneves zenekara 
szolgáltatja. Mindenkit — valláskűlöb-
ség nélkül — szívesen lát a rende-
zőség. 

A hadirokkantak nyugdíjügyét tör-
vényhozásilag fogják  általánosan ren-
dezni s amig ez meg nem történik, 
egyesek hiába fordulnak  a miniszté-
riumhoz nyugdíjügyük elintézése v ^ 
gett. Hogy meddig kell várni az uj 
törvényre, az a jövő titka. 

A Polgári Egylet tillérestélye. A 
rendes szokástól eltérően nem kedden, 
hanem szerdán, február  hó 4 én este 
8 órai kezdettel a Barkóczy Albert he-
lyiségében tartja meg rendes fíllér-
estélyét a Polgári önképző Egylet if-
júsága. Ez alkalomra a Bartók Lajos 
ifjúsági  elnök vezetése alatt tevékeny-
kedő rendezők, névszerint: Márton 
Ilonka, Vass luci. Nagy Béla és Már-
ton Árpád a következő tartalmasnak 
ígérkező műsort állították össze: 
1. Nyitány Halász Róbert zenekara 

•árttaU a. FcioWMBiró b * ^ 
c. igazgató. 3. Énekel Zsngliczky La-
jos. 4 Szaval: Tamás Lenke. 5. Mo-
nologot ad elő: Bencsík Ilonka. 6. 
Énekel: Ébert Hajnalka. 7. Páros je-
lenet : »Az antenna-betyár.« Előadiák : 
Bírtalan Annus és Miklós József,  uj 
részletet Bodrogi Elza és László Béla, 
egy másik részletet Veres Dénes és 
Márton Árpád. 8. Konferál:  Piuhár 
Gábor. Bélépti díj férfiak  részére 20, 
nőknek 15 leu. 

A n. é, közönség  stives tudomására 
adjuk,  hogy munkadijainhat  a mai t-«-
szottyoittak  mtgftklötn  lényegcsen íe-
szállilotluk. 

Ondolálds  nyakkiborotválással  15 lei 
hajmosás champonnal . . Í5  lei 
Manicur  . . . . . . 10 lel 
Bérlet  12 ondolálásra  . . . 150 lei 

„ 12 manicurózésre . . 100 lei 
Hajfestés,  garanláilan  jutányos áron. 

Szíves  pártfogást  kér 
az ||l<l#al**  hölgyfodrász  szalon 

Plorián-ház 

Orvtámadas. Bedő János ábrán-
falví  lakos városunkból néhány nappal 
ezelőtt hazafelé  ment, miközben orvul 
rátámadtak, karját eltörték és egyéb-
ként is összevisszaveriék. A. tettes a 
megindított nyomozás szerint, Forró 
Ábel, volt karikás pénztárnok, akinek 
apja Forró Albert is segített az orvtá-
madásban, amit, az utóbbi állapotok 
miatt, ugy látszik, túlságosan elkapa-
tott emberek, valami vitás vagyoni 
ügy miatti bosszúból követtek el sze-
gény áldozatukkal szemben, aki kü-
lönben hadirokkant. 

X Kaszönetnyilvánitás. Mindazok-
nak, akik feledhetetlen  jó anyánk, Ba-
rabás Imréné elhunyta alkalmával rész-
vétnyilatkozatokkal felkerestek,  vagy 
temetésén résztvettek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. Barabás Imre és 
családja^ — — 

K iadó lakás, 4 szoba, konyha s a 
melléképületekkel elköltözés miatt: 

BuL Reg. Ferdinánd 74. Értekezhetni 
ugyanott. 

Piata Regina Maria (Batthyány-tér-
16. sz. alatti lakás és üzlethelyi-

ség együttesen, vagy külön, május 
l-től kiadó. Értekezni a Mártinovitsné 
vaskereskedésében lehet. 
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l ^ y jelMezMtély febr.  Í4 én. A 
városi ifjúság  a Polgári önképző Egy-
let kebelében, a jelen farsang  végére, 
február  hó 14-ikére. szombatra nagy 
jelmezestéljrt készit elő. Számtalan ér-
dekes és kedves meglepetés fogja  ezen 
a színházteremben tartandó estélyen 
a közönséget gyönyörködtetni. Máris 
sokan készülnek erre a farsangi  kedé-
lyes táncmulatságra 

A temetkezési-alap járulé<al. A 
Polgári önképző Egylei kebelében mü 
ködő temetkezési  alap járulékait az 
193l ik évre a következőképpen álla-
píiQiták meg: halálesetenkenti befíze 
tés 16 leu, mig az elhnlt tag után a 
háiramaradouak 10,000 leui kapnak 
kézhez azonnal. Tagfelvételeknél  a be-
lépési díj 40 életévig 100, 40—50 
éleiév között 200, 50—60 év között 
1000 leu- Ezzel az iíju tagok kíván-
sága teljesült, hogy mentől előbb lép-
jenek be a szándékozók a tagok sorába, 
aki pedig halogatja belépését, mégis 
fizessen  egy tekintélyesebb belépési 
dijat. Halál esetén sok nehéz helyzet-
ben segített már a temetkezési-alap 
ezen tízezer leu gyors kifizetésével. 

Méo egyszer a bethlenfalvl  „bál-
ról". (Levél a szerkesztőhöz.) Tekin-
tetes Főszerkesztő Ur I Alázatosan 
kérjük, hogy az igazság érdekében a 
valótlanság okvetetlenkedő vergődésé-
vel szemben, becses lapjában felszó-
lalásunknak még egyszer helyet adni 
kegyeskedjék. >A légből kapott valót-
lanság* először is, másodszor is és 
mindig az marad, mert Bethlenfalván 
sem a muh, sem az azelőtti szomba-
ton nem volt bál, sem verekedéseket 
itt csendőri beavatkozás meg nem 
•akadályozott*, s ilyenért, illetve sem-
miféle  esetért a csendőrök jegyzőköny-
vet nem veitek föl.  Az első farsangi 
bál még csak holnap lesz, vagyis a 
jövő szombaton. A közérdek szem-
pontjából tett múltkori felszólalásunkra 
a Hargita c. lap cáfolni  akar s ujabb 
valótlansággal toldja meg az előbbit, 
mert azt irja kapkodás közben, hogy 
Páll József  bethlenfalvi  fiatal  ember 
(valószínűleg, az általa megálmodott, 
de még meg nem tartott >bálban*) 
egy leányt megpofozott.  Ezennel ki-
jelentjük, hogy Bethlenfalván  Páll Jó-
zsef  nevü fíatal  ember nincs is, hanem 
van -egy 68  éves öreg, beieges ember, 
aki nem szokott bálba menni és még 
« saját leányát sem szokta megpo-
fozni.  Nem tudjuk, hogy ki az a ki-
küldött »tudósitó*, csak annyit tudunk 
személyes tapasztalatból, hogy a mult 
kori felszólalásunk  után itt szaladgált 
a községben egy hírszerző rikkancs, 
s még tőlünk is látható idegességgel 
tudakozódott bál és verekedés felől; 
— egyébképpen is — de ha »ö az«, 
akkor annal is ítikább ezen ügyet ma-
gunk részünkről befejezettnek  tekint-
jük, s nem tartjuk érdemesnek vele 
tovább vitatkozni. Székelybethlenfalván 
1931 január 23 án. Hajdó  István, 
Páll  István. 

X Eladó házas belteiek. Arpád-
utca 8—10 sz. alatti kőházas 
beltelkemet eladom, A vevő azon-
nal beköltözhet. A lakás áll 4 
szoba, konyha, külön nyári 
konyha, éléskamra, fürdőszobá-
ból, az utcától a patakig végig 
száraz bolthajtásos, raktáraknak, 
bornak alkalmas pincék vannak. 
Az udvaron jó és bővizű kut, 
fatartó,  betonirozott, alagcsöve-
zésstíl ellátott sertésói, a frontra 
még építkezni lehet. Havi bér-
érték összehasonlítások szerint 
.kb. 4500 lej. Ügyvédi irodának, 
orvosi rendelőnek, gyógyszertár-
nak, klubnak, és abszolút tűz-
biztos voltánál fogva  angró ke-
reskedelmi üzletnek, ipar-üzem-
Tiek, magánlakásnak kiválóan 
alkalmas, szilárd építésű, szá-
raz, központi fekvésű  épület. 
Eredményes közvetítőknek a 
szokásos dijakat fizetem.  Dr. 
Kassay  ügyvéd. 

A jobb minőségű italok 
mégis SzSIlösi Prtncípesa Elísa-
beta (Bethlen-utcai) kisraktárá-
ban, valamint l e b o v l t s Géza 
PrNitul Mlrceal üzletében a leg-

olcsóbbak. 

Vármegyei dalosverteny. A vár-
megyei dalosversenyre, a megyebeli 
dalkarok nagyban készülődnek. Ez 
ideig már 12 benevezés történt Tekin-
tettel arra, hogy több községben most 
alakulnak meg a dalkarok: a rende-
zőség ugy határozott, hpgy a jelent-
kezési időt március hó l ig meghosz-
szabbitji. A verseny f.  évi májas hó 
26 án, pünkösd hannadnapjén fog  meg-
tartatni. Az ideig a még most szer-
vezkedő dalkarok is elkészülhetnek és 
részt vehetnek azon. 

Piaci árak. A buza : 70—75, rozs: 
50-55. árpa : 50—55, tengeri: 42—46, 
zab: 28—32, burgonya: 18—20 íeu 
vékánként. V—é. 

] l y l l t t é r . 
t. roTat kötieaénjeiért a 8Ke.-ke<st6 Dem Tállal 

felelAftséget. 

A Kolozsvári r. kath. Egyházközségtől. 
Sz. 14—1931. 
Az Első  Erdélyi  Általános  Biziositó 
Részvénytársaság  tek.  Igazgatóságának 

Helyben. 
Egyházközsé^fllnk  választmányá-

nak és közgyűlésének bejelentette a 
Főgondnok ur, hogy a Szentegyház-
utca 2 sz. bérházunknak leégése 
folytán  származott tűzkárunkat a leg-
messzebb menő méltányossággal és 
jóindulattal kezelte a Tekintetes Inté* 
zet, miért is Egyházközségünk vá-
lasztmánya és képviselőtestülete a Fő-
gondnok ur indítványára határozati-
lag őszinte köszönetét nyilvánítja a 
Tekintetes Intézetnek. Végül azon iga-
zán nemes és megértő kivételes elha-
tározásukért, hogy a Főgondnok ur 
kérésire 100,000 leuval önként fel-
emelték kárkvótájukat és ezzel lehe-
tővé tették, hogy a bérpalota leégett 
fedélzete  éppen ugy állittassék helyre, 
amint az volt és igy Kolozsvár város 
főtere  architektonikus szépsége nem 
veszített, hálás köszönetünket fejez-
zük ki. 

Miről van szerencsénk, kiváló 
tiszteletünk őszinte nyilvánítása mel-
lett értesíteni. 

Cluj, 1931 január 7. 
Dr.JcieaGyoUs k Dr. HÍrMU«rJteMf  s.k. 

főRondoofc.  TP. H.) prrtÉtw, •tnflk. 
Sdláfyi  Hártoa s. k. 

jegyií 
Kladötaia]<lo°oo' * SÖnyyoyomd* B.-T 

Odorbein—Ssékelyodvarbely. 

I n Y l t a r e . 
Ci>»a de Pittrare R. A. din Vláb'fi 

vülea Homoroduioi ío tiua de 15 Februarle 
1931 la ara II a m in localal intiituiotui va 
.̂uea diD S.XX1X. anul 

adunarea generalá ordínará 
la care Doii act'oaari se ioTÍtá 

Ordin de si t 
1. Rapor>Dl Dire((iuDei f'  Comitetului de 

Cenzori dfspre  anul de gettiuoe 1930 
2 Hoierire iu priTiofá  aprot^irii dea-

circirii fi  distriboirei venitulai oet 
Lasdunarea generáli uumaí acei membrii 

Toi avea drept de vot, eari tor depuoá acf̂ a-
uile lor impreauft  cu capoaoeld Bcadeatb la 
caiaa ioitjtntulQi ca cel potin 1 ora inaiotea 
aduoiril geoerale. 

Bilac^al annal i'a pni spre Tedere pnb 
iici in lucaiui iaatitutnlni 

Yi&b ta la 28 laanarie 1931. 
Dlr«€tlunMi 

J ü e p ^ h i v Ó . 
As Oláhfalu  é« HomnrAdmenti Takarék-

pénatir RétfFénytársaaag  1931 évi febriir  hé 
15-éa d 6. II arakor aa inteaet ailetbel^isé-
gébeu tartja XXXIX. éTi 

rendes közgyUlósét 
melyre a réasTényeaek eaennel meghívatnak. 

Tirgyaorozat: 
1. Aa igatKatósAK éa felttgyel6bisottiág 

jelentéie aa 1930 Oiietévril. 
2. Határosat a felotentvény  megadása éa 

a nyereiAff  felositáaa  targyeban. 
3 Esettegea inditvauyoft. 
A kAitg)Ulé«en Kafazati  joguk csak 

azon réBzvéayeaekuek van, akik reazvényeiket 
le nem járt so-lTényeiltkcl egyOtt a közifjü' 
lést mf'xe:őz6leg  legalább 1 órával at lutéset 
péQitaraoai letéLbî  helyezik. 

Az mérleg az iotéset helyiségében 
köitzt^mlére ki van téve. 

VMhit< -̂6zenteg}hUaBfalQ  1931 jan 28. 
Az igasgalöt igi 

N e o h i v ö . 
Ai Oiorheiu i fogy  éa ért. azÖTetkeaet 

rendea évi köigyQiéaét februfcr  hó 2 án dél-
előtt 10 órakor a Haugya Tranaitó Araráktár 
irodaheiyiaégében tartja meg, melyre aa Qzlet* 
réaa inlajdoaoaok meghívatnak. 

A gyQléa tárgya: as évi rnérl^ előtér 
jesatéae, az asleteredmény éa esnek kapcaán 
a azóvetkezet feloaalatáaára  vraatkoaó indít-
vány ietargytiliia. 

Ha a jelzett idOben a Ugok határozat* 
képea azaoban nem jelennének meg, ugy a 
kóvetkezi gyüléa február  hó 8 án fog  mig-
tarUtol a jelzett idÖben é< nelyen, amikor a 
gyuiöi a megjelent tagok azáaira való tekin-
tet nélkül határ-OMtképaa. 

IgazgatdtAg* 

Judecátoria Oiorbeiu aec(ia cf. 
Nral 3993—1930 cf. 

Extract din publicatiunea de 
licitatíe. 

la cauza dd ex '̂catíe poroitá de 
uraaritorul Biaca Uaitá p-iotru ÍQ-
auatrie bipoucá dia Sigidoart pso 
tra nU(Da de lai 3220 c«p acc cootra 
uraáritului S<saiai Karoly ia urna 
iiupraofc:rtei  fácutá  de Dr Fiokér Bjla 
advocat dom. iá Odorheio Judecá'.ori% 
ordoüá 0 nouft  licitâ '.d ia baza arc. 
27 ieKtttt XLI. 1904 in ca prive<?te 
imobile aituace lu ora^al Odorbeia 
dm circuAsriptta Tribaaaului Ju 
decdroriei Odorbeiu asupra port uoe 
de 1/2 pirte toiicnsá p<* Dunele lai 
SsaUi Karoly dlu imobile cupriaae 
prot. cf.  No. 1657 diD Odorneia sr-b 
No. d® ord. A+2 No. Top. 126Ö/2 casa 
de fiattá  ca p'̂ iftii!  de siritfüre  da 
10560 ei 8ub No. d) ord. A/3 No. 
Top. 12ó0;i3 arácor cu preful  de stri 
gare de 060 loi paatru mcasáatea ere 
t»DtM de 3220 lei c-tp'til djbáodá de 
12% dio ziua de 11 F-bruarie 1926 
1/3% UXi catobiei cböliudli de pro 
ces $1 d» fX)Cute  fixiCo  la fitiaa  de 
2982 lei orecum paatra locisarei 
cretitii de 4000 iei cap acc. aiui 
Dr. Fmbér Bala a craaoteí de 4900 
lei C'p acc lui Korács Sáodor a 
creait í d̂  4600 lei c>p acc alui 
Dr. Vasa L ĵoa a creaDt*)! de 4000 
iei cap 9t acc. alui H atky Miklós a 
creaQ(0i dd 3350 lei ĉ p. 91 acc. Fab-
ricii de Pieie a. a. Oiorbaiu. 

noei 99 ío 
de 20 Febr. 1931 ora 10 io localul 
ofieiai  ai ct. Sir Priucipesa Eliaabeta 
No. 2 u$a 39. 

laobilflla  C9 vor fí  Ucitate au pot 
fi  ^á'idute an pref  aai m'c de cát 
pr«tu> de 6trig4re. 

C:)i ĉ ri doresc Fá licitese stint 
daton Bá depô iteze la deiecatal ja-
dáca'orefc  10% dio pre îl dí 8tr;gare 
drept garaulit. 

Ddcá ai neiii DU of-rá  mai mult. 
cel care a of̂ rit  peotru imobil uo pref 
mai urcat d-;cát cel de atr'gare eaLe 
dator iütregenftcá  imediat garanjla 

fixttte  cobturia proceutulai pretaiui 
de Birigare — la acettk§i parte proceo 
tua'á a pietuiui ce a oferit.  (art, 25. 
m , 1908). 

Oiorheiu la 15 No?. 1930 
Máthó m. p. judfitáfor 
PeDiru comformitato:  Zajzon 

Impiegat. 

Bul Regele Ferdinánd 73 8z. 
alatti vendéglőmet eladóin 

wagj kiadom* 
Továbbá értesitem a tísstelt Tevff 

kSsÖnséget, hogy rixletcmbeii, eUo-
rendft  6 b o r t ( leánj^kát) M  éa 
n j b o r t 2 4 l e n é r t arasitok. 
TiBiteieitel: BdCZÓ LáSZló Tendéglöa. 

No. 5-1931. 

P u b l í c a t í u n e * 

Spitalul jud. Odorheiu îne licita-
tíe publicá in ziua de 10 Februarie 
1931 orele 15 ín cancelaria a 2110 
kgr. carne de viiá, 1100 kgr. carne 
de vitel, 612 kgr. carne de porc, 80 
kgr. carne de miel, 600 kg. unsoare 
necesare spitalului pe anul 1931. 

Oíertele inchise §1 sigilate se vor 
préda la aceasiá adm. ín ziua ora 
fíxatá  mi:i sus. 

Garancia de 5®/» dupá furniturá 
fn  numárar sau eíecte garantate de 
Stat se vd. depune in ziua fmerei  li-
citatiei in primirea comisiunei de li-
citatíe. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
ín fiecare  zi la Spitalul judetean. 

Licitatíe se va Jine ín conf.  cu 
art. 88—110 din lege asupra. cont. 
publice. 

Odorheiu, la 20 lan. 1031. 
Direcfiunea. 

A kórház az 1931 évben szüksé-
ges hus-szükséglet beszerzésére febr. 
10 ére nyilvános árlejtést hirdet. 

Judecátoria Odorheiu ci Ssctia cl. 

No, 3957-1930 cf. 

Extract din publicatiune de llcltatit 
Io c&aza de ez^cutare poroitá de 

urmáritor Lissmaoa Ofcar  cjotri ar-
(iá-itilor K&duly Mátyás sotia sa 
báícut Kalaoyos R3za Rídaly Mártoa 

lui Kaiaoyoa Fereocz sot a h% 
lá^c. Dávid Anoa la cerorei urma-
ritorulni 

Joducátoria ordooá licilst aooa 
execotiODalá to baza art. 144, 146 
147 dia legoa IX din 1881 ín ce pri-
ve$'fl  iaobile suuate in com. Pr&td ín 
circaascríptia TnbuDatutai Jade-
tá oriei 0 iorheiu ^: anaae aRupra 
portianei de 16'200 parte inicrisá pe 
Bumele lai Raduty Mácyáa si aotia aa 
Dft  c. Kalaoyos R iza de sub B 29 30, 
35 36 din inobiiul cuprini io prot. 
cf.  No. 1218 dm Praid "ub. No. d» 
or, Afl  No. Top. 4130 fáiat  ca pre-
tul de etngare de 3000 lei. 

asupra iaobiiul inecria pe aaaiale 
lui R^dul Mirroo cuprins in prot cf. 
No 3817 dm Praid Nub No. de ord. 
A+1 NJ. Top 4164/1 4165/1 ará'.or 
fáattt  cu pnt^l de atrigare de 3750 iei: 

asupra port'uoei da 1/4 ptrte in-
acriiiá pe nuaeie lui Ka'aoyoa Fareac 

Divid Anna de sup B 3 4. dia 
imobil caprioa in prot cf.  N». 4059 
din Praid snb NJ. de ord Afl  No. 
Top 4164 cu prt-tul de strigare de 
3750 lei peutru iucasarea ct;eaatM de 
18964 lei cap. interese de 127o dala 
10 Iinuarie 1930 (tpeae da proces 
de executare de 1160 lei fíxue  pái& 
ücam. epeae de 1032 lai fixite  acaaa 
pentru cererea de licitufe. 

L'citat>unaa ae ta tine ia tiua de 
19 Februarie anul 1931 ora 10 la 
CttSa Conunala a coaiunei Praid. 

Inobilele, ce vor fi  ItcUate, oa 
vor fí  váQdute pe un pret mai mic 
dt) cát cel de strigare. 

Cei cari doreac fá  licitese, eaat 
d>itori ^á depozitese la delegatul jade* 
cátoreac 10**/, din pretul de atrigar* 
drept garaott^ oumerar 

Dacft  niaeni ou oferá  laai mait, 
cel care oferit  petra imobil on pret 
»ai arcát decát cel de atrigare este 
dator eá intregeaecá iaediat garancia 
flzi^rfr  C9afota  preoeataitti pre^alai 4a 
Btrigare la aceia$i pirte proceQtai'& a 
pretuini ce a ofenc  (pft̂ r.  25 KLI I908X 

Odorhela, la 14 XI. 1930 
Dr. Máthé p judwátor. 

Peotru conforaltate: 
Za|zon fxp'diator. 

Üorpul Portarettor Tribuoaiulai 
Odorheiu. 

Nr. 3336-1930. 
P u W i c a U u n e d e l i c i t a t i o . 

Subsemoatul portárel prin aceaeta 
publicá, cá tn basa decieiunii Nr. 
5041—1929 ?i No. G. 3549/1930 a 
Jadecátoriei din Odorheiu ta favo-
ared Szabó Victor repr. prin admalal 
Dr. Vaai Dr. Riduly p-otra iaca-
pared crcaut^i de rest. 4427 L̂ î 
acceDorii se tix^'azS termea licitatte 
pe zma de 11 Fehrujrie  1931 ora 
\1 a. B. 'n Odorheiu str. Keg. Ferd. 
22 uode se vur visde prin licitatiuQö 
publicá judiclará: 3 puuri. 3 nopti-
ere, 2 duiap, 2 ogtioda 1 aat»á cu 2 
tcaoue ÍQ valoare de 7000 Lat. Ia 
Cdz de nevole $i aub pretul de eat-
laare. 

Pretenziunea care e de incaaiiat faea 
4427 Lei cipital. dDbáizUe cn lOVa 
Hocotind din 9 XII 1929 iar speseia 
páuá acua Mtabiiiie 2969 lei. 

iDtrucát mobiléié cari ajuog la 
licitatíe ar ti font  exec?ale 9i de altti 

aceatia ar fí  cánigat dreptul d« 
0coperíre lícittitia prezeotá este ordo* 
batá íu fivorul  rcestora to senaol 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 17 Ua 1931. 
Bftláaeaca  portárel. 

Palacboa boraimat modC már ueoi 
csak a Priacipesa fi  isaveta (Bethlen* 
a(CAÍ) kiéraktarbao, hanem Forró Gáia 
éd Lebovits QtZA ur keresnedé^ebea 
ia áruáitom. 

M\Qdkét üzietbátt kapható-
8OID ét moikotály dr. Adorján alba-

ialiai termésébÁI. 
Hm»umsóí Kaa AnUl terméiébÖl. 
VamoaudTarhelyi dr. P*Hfy  » 
Bs6kef*lTÍ  b*rö Horratta Artiiar „ 

A bor ára az üvegek kicserélése 
mellett litereDként 34 leu. 

Szöi lös i Smmmrn 
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Olcsó farsangi árak HIRSCH RUDOLF dIvatUzletében. 
Nagy választék selymekben, vásznakban, paplanokban és harisnyákban. 
A Dealul- Oroszhegyi Fogyasz-

tási Szövetkezet február  1. belépéssel 
tlzletvezetőt keres. Javadalom: havi 
800 leu. Forgalom után 3\. Mono-
pol után 1%. 1500 leu lakpénz, löOO 
leu boltfütésre.  Óvadék 50.000 leu, 
vagy kétszer annyi biztosíték. 

Igaiqatésáfl. 
Portárel pe >&oeá Judocatoriei 

Cristur— Odorbeiu. 
Hr. G. 4208—1929 

Pnl)l lGaUnn6 de l io i ta t ie . 
SobseoDDatal portArei prio aceasta 

pnhlicá, cá !b baza deciziuQÜ Nr. 
1601/3—1929 No. 6. II. 4208/i929 a 

decátoriei de Ocol din Cri«(ur in 
fsvornl  reclamantaiaí Stoica Mihail 
repr. prio tdvocatul Dr. Viola S&d-
dor peatro iocatsarea creaotei de 
3759 Lei accesoríi se éxoari ter* 
nea de licitatie la 19 F^r.  1931 
or^  14 p. n. la feti  loculai io co 
DQDa Avrame§ti ande se vor TÍade 
prio licitatiaue publicá jodiciaifi  1 
Taca albe bí 2 stiogeoi de lemoe de 
fpc  io valoare de 10000 Lel In caz 
de aeToie sab pre^ul de astiiaare. 

PretoBziaDea care e de iocamt face 
3759 Lei capital, dobáoslle ca 
10% ^ocotÍBd dia 1 I 1928 iar spe-
•ele pácft  acam stabilite.de 1677 Lei. 

Intnicdt mobíIele cari ajaeg la 
licjU|ie ar fi  fost  ezecvate 91 de altii 
fi  acestia ar fi  cástigat dreptnl de 
aeoperire licítatla prezeatá este ordo-
nalá Io favorai  acestora Ío seazai 
art. LX. 1881 § 192. 

CriBtar la 17 lao. 1931. 
T . Hr l«e> portárel. 

Corpni Portáreilur Tribanaluloi 
Odorheio. 

Ko. 3032—1930 
Pubilcatlune de licitatie. 
Sabsemaatal portSrel pria aceasta 

pnblica, cft  io basa decisiooii Nr. 
6162/1928 8181/1930 ?! Nr. G. 
6385/1930. a jodec&toriei de ocol din 
Odorbela in favoarea  Tornai JuUaaa 
Si alti pentro incatarea crefntei  'de 
160OGtU00« Lei accesorii ee fixe. 
atft  teraen de licitatie pe á Febr. 
1931 ora 15 p. a . U fa  (a localoi ia 
Zetes jod. Odorbeiu nade se TOr tíd-
de prio Ucitatinae publicá jodiciarfl, 
doi boi, 1 car 9Í dol cdmtát fán,  in 
valoare de 10800 lei. la cas de ae-
voie si Bob prejal de estimare. 

PreteBsiuaea care e de incaeat tace 
15000tll000 Lei c»p. dobánzile ca 
10 $1 ]3V»% Bocotind din 1 t 928 

9 V. 1930, iar speaele páoá acan 
stabilite de 8552 Lsi. 

latractt mobilele cari ajang la 
licitafie  ar fi  foBl  sechestrate de altü 
fi  acc^tia î ar fi  cá$tigat dreptal do 
aeoperire licita|ie preeeotft  este ordO' 
satft  ia favorui  acestora Io Beosul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorbeiu, la 8 laouarie 1931. 
B&Usescu portárel 

Corpul Poriáreilor Tribaoslnlai dia 
Odorhein. 

No. 8729—1930. 

Fnbl ioat i ime de l ic i tat ie. 
Subseianatal portárel prin aceasta 

publicá, cá la baza decisiuBÜ Nr. 
7382—1930 9I Nr. G. 8648—1980 a 
Judecá^oriei din Odorbeiu ía íaTorul 
reclamantului Dr. Vass Lajos pentru 
tscasBarea creac^Qi de 6700 Lei 9I 
accesoril ee fize&zá  termen de licita-
tie pe 10 Februarie  1931 ora 11 a. 
m. la lata Jocului, ía Odorbein piata 
Regina Maria 16 uode ee vor vioae 
prin licitatiuBe publicá judiciará: 2 
cáekar 1 tejgbea (pu't) io valoare do 
12000 Lei. Io cas dáoevoie 9Í aub 
prepái de eetimare. 

Pretensiunea care e de facaasat  face 
6700 Lei capiuK dobánsile cu 15Vo 
BOCOtind din 6 X. 1930. Iar Bpeeele 
pásá acnm sUTerite de 1810 leL 

latrocát Biobilele cari ajong la 
licíta|ie ar fi  fost  ezecvate 9Í de alfü 
| i aceeüa ^i-ar fi  ca^tigat dreptnl de 
aeoperire licltatia presentá este ordo* 
natá sl io faTO'rul  aceatora tn seasui 
art. LX.: 188i, §. 192. 

Odorhaiu, la 17 lan. 1931. 
B&lásescu portárel. 

Kiadó lakás. 
Király utca 24 sz. (volt Márk-féle) 
liáz, mely 4 szoba, konyha stk.-böl 
áll, Itladó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takaréltpénztárhoz Intezendök. 
JudecáioriH Griatur Jud. OJorkeiu 
Nr. G. 208—1928/2 

Publicatiunede licitatie. 
SubRenBatuI grefier  prio aceapta 

pnblirá fo  baza deciziuaii eub No. 
208/1928 dftia  Jodecátoriei de ocol 
dío CriHtur ío favorol  reclamaottilut 
Franco Romáoá Bra^ov repr. priu 
Dr. Fazaba<* Nlcolae cootra nraárit 
dón. In Cadac'u peotru locasarea 
creantei de 3523 Lel acceiorii 
ee fixeará  tprneBol de licitatie pe 
ziua de 14 Febr.  1931 ora 15 d. n. 
la fata  locului ia comuna Cadaciu 
uode Be vor viade pría licita|íune 
publicá jodiciará mobilele 2 b. acáa-
duri 7T Doará nlcá ÍB valoare de 
6000 Lei. In cas de aevoie sub 
pretul de estiaare. 

PreteDziuaea care e de iacaasat 
face  5023 Lei csp. dobáatile cu 16Ve 
dia 1 I. 1927. iar apeeele páoá aeo&i 
Btaveríte lo 857 Lei. 

Intrucát aobiiele cari ajong 4* 
licitatie ar fi  fost  execvate 9! de alfi 
Si acestia ar fi  cáatigat dreptul de 
aeoperire licitatia preseotá eete ordo-
aatá $1 la favornl  acestora ta aental 
art LX.: 1881. §. 192. 

Criatur la 17 laa. 1931. 
V. H r i s e a grefier 

Judecátoria rura'á din Criatur 
No. G. 3936—1929/3. 

Publicatiune de licitatie. 
SubaoBnatul portárel prin a^e 

asta publicá, cá tn basa decisiooU 
Nr. 2605-1929 dela judecátorie de 
ocol din CriBtur (a faToml  reclaaan* 
tulut Kigr Agaéta doa. ia Vi4a£t 
repr. prin Dr. Fereocsy Gáter 
Ferenczy Pal din Criatur peatru ia-
caaarea ckeaatei de 3600 Lei $1 ac-
cesoril ae fixeazá  termea de liclta|ie 
pe líaa de 5 Februarie  1931 (fra 
13 d. m. U fafa  locului ín coaoaa 
Vidacut uode ae vor víade prin licí-
tatiuae publicá judiciaríl mobilele fán 
aa^icá de cuaut cárotá gráu in 
valoare de 7.000 Lei la cas de ae-
voie $1 aub pretul de eatlaare. 

Pretenziuaea care e de iocassat face 
6300 Lei capital, dobáozile co 15*/o 
BOCOtind din 9 Maiu 1929 195 Lei 
tazá de proteet 1/3 tax« caabiei mai-
dep&rte 5669 lel Bpesele pásá acua 
atabilite. 

lotrucát Bobilele cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  ex«cvate $i de altü 

aceatia ar fi  cástigat drrptul de 
aeoperire hcitatia prezeatá eate ordo* 
aatá $i io favorui  aceatora la aenzui 
art. LX. 1908, §. 20. 

Criatur, la 18 lan. 1931 
T . Hrlmca portárel. 

No. 4—1931. """ ^ 

P u b l i c á t í u n c . 
Spitalul jude^ean Odorheiu îne U-

diákié publicá fn  ziua de 10 Februa-
rie 1931 orele 12 pentru aproviziona^ 
rea 150.000 kg. (60 stánjeni) lemne be 
foc  î 3 vagoné (30.000 kg.) cárbuni 
de piatrá necesare pe anui 1931. 

Ofertele  Inchise 9Í sigilate vor f) 
Inaintate ín cancelaria admínistra^ei 
spit. in ziua 91 ore fixate  mai sus. 

Garancia de 5Vo dupá fiumituri  fo 
numárar sau efecte  garantate de Stat 
se va depune In ziua (inerei lícita^iei. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
in fíecare  zi de lucru la Spitalul jude-
teao. 

Licitatie se va ^ne ín conf.  cu 
Ar. 88—110 din lege asupra cont. 
publice. 

Odorheiu, la 20 Januaríe 1931. 
Direcfiunea. 

A kórház február  lOére 60 Öl 
ttizifa  beszerzésére nyilvános árlejtést 
hirdet. 

H a e legáns és szép 
e<teMa«Bea»»iaiiMii«Mi»HMiM*iiiiiiMMM maaMii c i p ő t 

keresse fel 

akar vásárolni, ugy 
••••.•Nima>UIHI<Mt,M>IIIIMW«M<IIMIIIIMtf 
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No. 1436—1930. 

3 
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Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
••aniaiiiMiiiiiaaaiiiiiiiMtiMiiiiiiiiiee •iiiMMMamiiiiiiiiitwMiiiiiMweeeew 

elégítő dús választék áll rendelkezésre. 

Ugyanott mérték utáni megrendelések 

vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

P u b l í c a t i u n c d c l i c i t a t i e . 
Subsemnatul Portárel aduc la cu-

no§tinta publicá ín senzul legií articlul 
LX. din 1881 § 102 respective LXI. 
din 1908 § 19 cumcá lucrurile urrná-
toare §. a. 2 viíei, I purcel, I cáruje 
mare, 20 care de gunoi care ín urma 
decisului No. 2329—1929 al Judecá-
toriei de Ocland s'au execvat In 5 
Maiu 1930 in favorui  execvatorului 
Dr. Máthé István repr. prin advocat 
Ocland ímpotríva execvatului pentru 
incassarea capitalului 2943 Lei 
acces. prin executie de aeoperire 
cari s'au pretuit in 6500 Lei se vor 
vinde prin licitatie publicá. 

Pentru efeptuirea  acestu! licitatiuni 
pe baza decisului No. G. 1435—1930 
al Judecátoriei de Ocland se fixeazá 
terminul pe 17 Febr. anul la 1931 
ora 10 ín Lueta §i toji cari au voie 
de a cutnpára» sunt invitati prin acest 
edict cu observarea aceea, a lucrurile 
susamintite vor fi  vándute ín senzul 
legii XL. din 1881 § 107 ?i 108 celor 
carii dau mai mult, lángá solvirea in 
bani gata §1 in caz necesar î sub 
pretul de strigare. 

Pretentiuhea care e de Incassat 
face  2943 Lei capital, dobánzile cu 
10®/o socotind din 15 lulie 1929 iar 
spesele páná acum. 

Intrucát mobiléié cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate $i de altü 
§í acestia $i-ar fi  cástigat dreptul de 
aeoperire, Ircitatia prezenta este ordo-
natá ?i ín favorui  acestora in senzul 
articului XLI. din 1908 § 20. 

Ocland, la 22 lan. 1931. 
Bolior portárel. 

tnr«ii|p«s 1931 Január hö 38-161. 
Autóbuszmenet rend-vá l toz is . 

hBrutóM a refgeli  aotóbon r«fffd 
f  ? í ' *^* 9 irakw érkezik UdTarhttlyre. 

KSskeetS állomáMk ennek meffelelS. 
lef  változnak • igy  Barötról Udvarhely feli 
Mnl reffel  7 óraker éi OUándrÓI revfel 
8 órakor. (A reggeli $ örái Bárót—udvar-

líf*'  • helyett 7 órakor 
lehet iMvarlMlyre atasnl.) 

2. A Ffile—braaeól  antóbonjárat, ntasó-
kSsSnaég hiánya miatt, megsafinik.  Akik 
esea járatot vették volna igénybe, axok 
ntashatnak a rendet Udvarhely - braaaól 
Járattal S SO-kor Barótról éa IS'30 órakor 
érkexnek BraMÓba. 

Alitobus Expres Ocland 8. A. 

B a r o m f f i t o j á s o k : 
TojáitermeK fajf&k  : 

Amerikai fehér  Legboro éa 
Rbod« lilaod Reű tyakok, 
Kbaki Campbcil kaoák. 

Haiterme.6 f»jrák: 
'Sárga O^iDgtoo éa 
Vilagoi Briűma tyakok, 
Pekiogi kacaák. 

Érek óta magaa tojáiboiaDrateoyéiiteUpar-
la|i t^tikok kdtet6 tojiiai kaphatók 

Löri ipoxi L é s s l é teoyéssetéb^n 
Cádacio, p. Sinioaeati Jod. Odorheiu. 

A B. é. koslaaég ssítcs tado-
•áaára hozem, hegy a nestani vi-
sifijrekhei  Mértei a nnakadijakat 
leuáWtetUn. 

J a k a b o s R é x s i k a . 

Biékelyadrarhelfi  Eereakedfi  Tiraalat. 
26 -931 

Af  e l h í v ó . 
A Mékeijadvarhelyi KereakedS Tánolat 

1981 febroAr  15<áo d a 6 órakor tájit belji-
tégébeo 

rendes évi közgyűlést 
tart, melyre ai egyetOlet reodet és pártoló 
tagjtit etutoD ia tiattelettel meghirjak. 

Térgyaoreiat 1 
]. Rloöki megoyitó. 

T.tkári jelfDtét 
S Ziritámadátok ét asimristfiló  bitotu 

táfok  jtieotéie. 
1̂ 31 éri hóltŝ gelólránycat megállapi-
iDditTáDjok tárgraliaa. aaeoojibeD 

azok a vilaattmáojbci 8 nappal elóbb be 
adattak. 

Odorheio, 1931 jaoair 28. 
Bttcsttk Aladár Sámaoii Aiuler 

e>Dók. titkár b, 
UJ ebéd lő , m o d e r n p e m a -
szffnjeg,  &Ilat08 mln t^vf t l .  é s 
egy h a n g T e r a e n y - e l m b a l o i i i 
e l a d ó Cr l s t i i ron Str . R e g e l e 

F e r d i n á n d 44. 

No. 3012—1930. 

P u b l í c a t i u n c d c l í c í t a t i c » 

Subsemnatul Porlfirel  aduc la cu-
no^tinfa  publicá Tn senzul legii articlul 
LX. din 1881 §. 102 respective LXI. 
din 1908 §. 19 cumcá lucrurile urmá-
toare a. 2 purcei albi de cáte 6 
luni care ín urma decisului No. 1856— 
1929 al Judecátorie de Ocland s'au 
execvat in 6 Sept. 1930 ín favorui 
execvatorului so í̂a lui Kátd Gábor 
repr. prin advocat Dr. Máté Stefan 
ímpotríva execvatului pentru incassa-
rea capitalului 6000 Lei acces. prin 
executie de aeoperire §i cari s'au pre-
tuit ín 2000 Lei se vor vinde prin 
licitatie publicá. 

Pentru efeptuirea  acestui licita-
tiuni, pe baza decisului No. G. 3012— 
1930 al Judecátoriei de Ocland se fi-
xeazá terminul pe 4 Februarie anul la 
1931 orele 10 a. m. ín lone^ti î toti 
cari au voie de a cumpára, sunt invi-
tati prin acest edict cu observerea 
aceea, cá lucrurile susamintite vor fí 
vándute ín senzul legii XL. din 1881 
§ 10/ 108 celor cari dau mai mult 
lángá solvirea in baní gata $i In caz-
necesar sub pretul de strigare. 

Pretentiunea care e de incassat 
face  6000 Lei capitaJ, dobánzile cu 
legalá iar spesele páná acum stabilite 
de 5300 Lei. 

Intrucát mobilele cari ajung la 
licitatie ar fí  fost  execvate $i de altü 

acestia $i-ar fi  cástigat dreptul de 
aeoperire, licitatia prezentá este ordo-
natá ín favorui  acestora ín senzul 
articului XLI. din 1908 § 20. 

Ocland. la 21 lan. 1931. 
B # b o r portáreK 

Kiadó 
3 uoba. kM>ba te 2 ittal uiterta belyM» 
Str. Prlioiptta Maria (Sieit iare-ates) 14 
alatt Érteke»i Icbat ir. eÖHZY  é$ <r 

•OUUR Bfyvédtk  keMJihen. 
KtayTaioada B é K f ^ y t t n i i ^  Odoráais—Ssékelyudmbeiy. 


