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Tehát a stabilizáció nem belügy, az
képes összezúzni. Nemsokára eljön
ezt biztosító törvény felfüggesztése
idő, hogy Középeurópa alapjait újIPARTESTÜLETI ÜGYEK. az
vagy hatályon kívül helyezése nem
ból megvetik .. Mercy tanár számlehetséges. Tény ezzel szemben az
tankönyve, mely a középiskolák másoOrszágos kirakó vásárok: Március dik és harmadik osztályai számára Íróhogy megvan a kölcsön. De ez külö- hogy a lej hosszú évek óta, de a stanösen és elsősorban a kormányra bilizáció létrehozása óta sem volt ilyen 17..én Homoród (Nagy.Küküllő), 18.-án dott, irredenta számtani feladatokat tarBolkács, 19- én Bögöz, Csikszen tdo- talmaz, R. Seísánu közlése szerint a
nézve fődolog, mert kétségtelen, hogy szilárd, mint éppen ma.
a kölcsön megmentette, sőt pillanatMindaddig, amíg a külföld köl- mokos, Parajd, Uzon, Mártontelke, 109. sz. feladat a következőket tartalnyilag meg is erősítette a kormány csönt nyújt Romániának, amint éppen 21.-én Erdőszentgyörgy, 23 án Ápold, mazza : tGazdag Erdélyünk két váhelyzetét. Azonban ez még nem min- e napokban — az azt jelenti, hogy Ágota.
rosának a lakosai...« A 106. sz. földen. A kölcsönnek feltételei is vannak. eskomptálja a lej későbbi sorsát is, s
adat pedig, mely két székely megyéről
A megkötés pillanatában még maga igy nyugtalanságra ok nem lehet.
ir,
a következőképpen jelöli meg azoMiután Ipartestületünknél még
Mironescu sem ismerte a részletes felmindig érdeklődnek az adókivetések kat: »Idegen uralom alatt állanak...«
tételek összeségét, amint ennek a parkörüli eljárás iránt, ezúton ismételve Az atlaszok és a térképek s a földlamentben, Lupu képviselő táinadó beamit az iskolákban taA sajtóiroda közleménye. tudatjuk, ugy helyi, mint vidéki tagja- rajzkönyvek,
szédére elmondott válaszában, kifejeinkkal, hogy az adókivető hatóság a nítanak, egyáltalán tudomást sem veszzést is adott. Ha elgondoljuk, hogy a
{Szám 1893—1931.) Mihalache régi adót rója ki a folyó évre is, ami- nek Magyarország újonnan megrajzolt
kölcsönnek csak bruttó számitás sze- belügyminiszter ur f. év március hó ről mindenkit jegyzőkönyvi másolattal határairól. — Ezek után R. Seisanu
rint 8 milliárd az összege, s hogy va- 11-én kelt 10C8 számú táviratával az értesit. Aki sokalja a kirótt adót, hozza idézi azoknak a hazafias és irredenta
lósággal ennek csak mintegy fele kerül ország kölcsönével kapcsolatban a kö- fel ezen értesítést az Ipartestület iro- verseknek a címét, amit az olvasókönytiszta, szabad készpénzképpen a ku- vetkezőket közli a prefecturával:
dájába, ahol gondoskodás történik a vek tartalmaznak s közli, hogy 1922zünkbe, a másik felét pedig függő
F. év március hó lO-én Párisban felebbezés díjmentes elkészítéséről.
ben pályázatot hirdettek egy irredenta
adósságok feloldása, hadianyagok és aláíratott a kölcsönre vonatkozó
ketekizmusra.
Az első dijat Károly JáA benyújtott felebbezések száma
gépek alakjában kapjuk meg: bizony szerződés. A kölcsönszerződés fel- máris azt igazolja, hogy az iparos osz- nos nyerte el s könyvét I00,00ües
nagy várakozásokat és követelménye- tételei végtelen kedvezők, sokkal tályra a régi alapon kirótt adó elvisel- példányszámban nyomatták ki s minket állithat fel az adózó közönség a kedvezőbbek, mint azt a mai világ- hetetlen, mert a jelenlegi kereseti le- den iskolába bevezették. Mikor Makormánnyal szemben a megmaradt piacokon uralkodó súlyos pénzügyi hetőségek nem hogy csökkentek, gyarországon és Szovjetoroszországösszeg helyes felhasználása tekinteté- krízis alapján remélni lehetett volna. de maholnap teljesen megszűnnek. ban ilyen ellenséges szellemben szerben. Mert a kölcsön terhe, annak ka- A kölcsön 53,000.000 azaz ötven- Szomorú bizonyíték erre a szerdán kesztik a tankönyveket, nálunk akadmatai és törlesztése végeredményben három millió dollár, vagyis bruttó lazajlott országos vásár, a melyen sem nak intemáclopálista és pacifista roaz adózó polgárt nyomja, nagyon bölcs közel 8 és fél milliárd lej, kibo- kereskedő, sem iparos még csak egy mánok, akik, a társadalmi és világbéke
politikával kell tehát azt felhasználni csátási árfolyam : 86. Ebből a 8 és rendes keddi forgalmat sem tudott érdekében, Gheorghe Sión versét is kiés elosztani ugy, hogy annak áldásait fél milliárdból egy és egynegyed mil- produkálni.
törülnék a román iskoláskönyvekből.
és előnyeit — az adózó polgár, az liárd a létesítendő mezőgazdasági jel«
Ipartestületünk folyó évi március
ország népe is élvezhesse.
záloghitelre, egy és egynegyed milli- hó 22 én délután 2 órai kezdettel a
árd a mezőgazdasági adosságok ren- üarkóczy- féle nag3rteremben tartja renA Cuvántul márc. 2. iki számában
dezésére hivatott bank javára, vala- des évi közgyűlését. Ezúton is felhív- temesvári tudósítója utján közli, hogy a
mint a földmivelés föllendítésére, egy juk afigyelmét ugy a helyi, mint a Magyar Párt a bánáti telepesek Ügyéés egynegyed milliárd útépítési cé- vidéki iparos testvéreinknek, hogy arra ban idegen résztvevőkkel ankétokat
lokra fog forditattni, a fennmaradó minél számosabban jöjjenek el, hogy rendez. Miután Cri?an dr. bukaresti
útját, amit ebben az ügyben tett, telösszeg pedig a vasutak rendbehozaMagyarország és az utódállamok talára és más befektetésekre. így te- az iparosságot érdeklő mindennemű jes sikertelenség kisérte a Magyar
között a m. kir. póstatakarékpénztár- hát a mezőgazdasági krízis megoldása, ügyeket közösen összefogva tárgyal- Párt meghívta Angelini Domenico olasz
nál az 1919. évi február 28.-ikán fenn- amelyre a közel jövőben még más hassuk meg s hogy a pusztulásnak ujságirót, aki különben a budapesti
állott követelések tekintetében 1922 eszközök is találtatni fognak, bizto- indult iparos-osztály megmentésére mó- egyetemre van beiratkozva s számos
dokat és ezer sebtől vérző bajaira nagy olasz lap magyarországi tudósínovember 7..ikén kötött nemzetközi sítva van.
gyógyulást keressünk.
tója. Afiatal olasz ujságirót elvezetegyezmény értelmében a betevőket az
A Sajtó Iroda fönöke h.
ték a Temesvár környéki falvakba s
utódállamok fogják kielégíteni saját
Elhelyező
osztályunk
keres
bádoIon Lie. s. k.
nemzeti pénzükben és pedig az egyezgos mesterségre 2 tanoncot, az érdek- kikérdezték az ottani telepeseket. Majd
a Magyar Párt ellátta szükséges anyagmény ratifikálása után. Az egyezmény
lődők forduljanak Ipartestületünkhöz.
gal s azzal bocsátották el, hogy a bámult év november hó folyamán ratiAz tparMitQÍBt elaSksége. náti telepesek ügyét jelentősebb olasz
fikáltatott (jóváhagyatott) s annak hanapilapokban cikksorozatokban ismertározmányai most kerülnek végrehajtesse.
tás alá. Be kell tehát várni a követeAnglia közbenjárására Olaszország
Román lapszemle.
léseknek — kamatokkal együtt való és Franciaország tengeri egyezményt
*
— végleges kiegyenlítését. Kielégítésre kötöttek, amelyben megállapították,
Az
Universul
egyik
utóbbi
cikAz Universul
március 9 íkí szá— Romániában — csak azok a bete- hogy a két állam mekkora tengeri- kében azt a román tanárt s közoktavők tarthatnak igényt, akiknek román haderőt tarthat. A két, — sok tekin- tásügyi minisztert támadja, aki az el- mában, a pozsonyi Narodni Demik
állampolgársága, vagy itt állandó lak- tetben ellentétes érdekű országnak múlt napokban a bukaresti rádióleadó nyomán részletesen ismerteti a magyarhelye van és követelésüket kellő idő- egymáshoz való közeledéséből sokan mikrofonja előtt, az iskolai tankönyvek- országi revízió szolgálatában álló egyesületeket és szervezeteket. Magyarorben bejelentették.
arra következtettek, hogy Olaszország ről tartva előadást, kijelentette, hogy szág — írja többek között — egészen
ezutánra meg fogja változtatni revíziós Gheorghe Sión egyik versét feltétlentil
nyíltan és szabadon küzd a revizió
politikáját. Olaszország jövendő maga- törülni kellene az ískoláskönyvekből, érdekében. A revíziós propaganda napNem lesz infláció.
tartására nézve most a Popolo d'Italia
Gheorghe Sión szóbanforgó verse a ról-napra jelentősebb arányokat ölt s
c. egyik legnagyobb olasz újság a román nyelvet dicsőíti s többek kö- a magyar állam kulturális és társadalA kölcsön hosszas elhúzódása s az következőket írja:
zött azt Írja, hogy olyan szép és har- mi segélyek címén tekintélyes összeazzal együttjárt bizonytalanság és a
— A legyőzött államok ismét tel- mónikus nyelvet mint a román nyelv, gekkel támogatja a mozgalmat. Minnehéz gazdasági helyzet következtében jes nyugodtsággal tekinthetnek Róma a világon seholsem beszélnek. Meg- den hasonló irányú egyesület között
sokat beszéltek arról, hogy jön az in- felé. Az egyezmény egyáltalában nem jegyzendő — Írja az Universul, —- a Magyar Revíziós Liga a legfontosabb.
fláció. A valóság pedig az, hogy: nem állítja Olaszországot azok sorába, akik hogy ezt a kis verset már Barí^iu is A Liga elnöke Herczeg Ferenc, az islesz infláció, mert nem lehet. Hozzá- makacs védelmezői egy olyan helyzet- bevette tankönyvébe s az erdélyi ro- mert magyar iró. Nagy hatással van
értők álláspontja szerint a stabilizáció nek, amelynek további fenntartása ve- mán iskolákban a magyar uralom alatt a Liga működésére a magyarországi
nemcsak Románia belügye, azt 22, a szélyezteti a megkezdett békemunka is tanították. Minden nemzet szereti a református hívek tömege, a magyar nenépszövetségben tömörült állam jegy« eredményeit. Olaszország közeledése maga nyelvét s a legszebbnek és leg- messég és az arisztokraták. A Liga
bankja garantálta, illetőleg ezek által Franciaországhoz nemcsak nem veszé- harmóníkusabbnak tartja, anélkül hogy Olaszországban és Franciaországban
nyújtott úgynevezett stabilizációs köl- lyezteti, de elősegíti a revízió ügyét. esetleg összehasonlításokat tenne más is nagy propagandát fejt ki s ezekben
csön feltételeként kötötte ki. Az ily- A békeszerződésből származó helyzet nemzet nyelvével. R. Seisanu, aki a az országokban Dyen irányú ténykemódon biztositott kölcsön ténylegesen felülvizsgálása minden szenvedélyesség ^ cikket jegyzi, ezek után a magyaror- désre évenként több, mint 30 milliót
eddig még nincsen igénybe sem véve. nélkül fog végbemenni, ugy, hogy * szági tankönyvek szelleméről igyekszik költ. A Magyar Nemzeti Egyesület a
Minden kommentár tehát, amely egy azok is el fogják ismerni, akik ma beszámolni. A magyarországi tanköny- a katholikus egyház befolyása alatt
elképzelt inflációval kapcsolatban a lej még makacsul hangoztatják kataszt- vek minden fejezetének irredenta és működik. Bár ez az egyesület is milsorsát problematikusnak állítja be, leg- rófa-tételeiket.
revizíónista célzatai vannak, harciasok liók föllött rendelkezik — írja az Unfeljebb jámbor óhajon alapszik.
s véksőkig sovinisták. Bartha József és versul — működése még sem bír akNagyon természetesen a stabiliLehet e munkát kapni Francia- Prónai Antal retorika könyve, mely a kora fontosággal. De annál jelentékezációs törvény hatályon kívül helye- országban? Mint emlékezetes, tavaly közoktatásügyi miniszter által is enge- nyebb tevékenységet fejt ki a Magyar
zése sem lehetséges mindaddig, míg nagyobbszámu munkáscsapat ment ki délyezve van, Apponyi gróf egyik be- Egyetemi Hallgatók Egyesülete, mely
az ebben érdekelt összes államok, il- Romániából Franciaországba arra a szédét közli, mely — írja az Univer- katonai alapokon van megszervezve
letve jegybankok egyértelmű hozzájá- kecsegtetésre, hogy ott munkaalkalom sul — ilyen sorokat tartalmaz: »Én s tiszteket nevel a magyar hadsereg
rulását nem biztosították. Nemcsak kínálkozik. Most egy nagyobb mun- az egész országra gondolok. Az én számára. A magyar asszonyok >Pro
Kománia, de az összes háború után káscsoport érkezett onnan vissza, tel- lelkemben nincsen megcsonkítva Ma- Hungárai* egyesülete is kitűnően van
rendezésre került valuták stabilitását jesen lerongyolódva, mert ott sem gyarország. Integritását, mely minden megszervezve s Éurópa és Amerika
ilyen azonos renszabályok biztosítják. lehet keresethez jutni.
magyar lélekben ott él, semmi erő sem minden nagyobb városában van egy-
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Olaszország kitart a kisebbségek mellett.
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egy fiókja. Legnevezetesebb a londoni
csoport, mely Anglo-Hugaríán Group
néven működik és Miss H. Morand
vezetése alatt áll. De amerikai csoportjai is tekintélyesek s az egyesület elnöke állandóan külföldön tartózkodik,
hogy barátokat szerezzen a revízió
gondolatának. Az egyesület évi jövedelmét 15 millióra becsülik. A revizió
gondolatának — irja az Universul a
Narodni Dennik közlése szerint —
van egy elit egyesülete is, a Magyar
Külügyi Társaság. Az egyesület elnöke
Apponyi gróf és tagjai áz összes diplomaták, államférfiak és magyar tudósok, akik nemzetközi síkban politikával vagy történelemmel foglalkoznak.
Az egyesület tagjai összeköttetésben
állanak a világ Összes politikai vagy
tudományos társaságaival s összeköttetésüket kedvezően igyekeznek kihasználni a revizió érdekében. Az
egyesületnek nyolc szakosztálya van
s nagy gonddal szerkesztik és terjesztik a különböző propaganda munkákat és ezenkívül két külpolitikai folyókatjuk van. A magyar revíziós és irredenta egyesületek egyetlen Ligába tartoznak. A Ligába 460 egyesület tömörül és 4,500,000 tagot számlál. A Liga elnöke József főherceg. Évi jövedelmüket 150 millió lejre becsülik,
ami részben tagsági dijakból, állami
szubvenciókból és magánosok adakozásából folyik be. A magyar propaganda központja Budapest, a külföldi
propagandát pedig Bécsből irányítják.
Ez a propaganda természetesen az
utodállamok magyar kisebbségeire is
kiterjed, ahol — fejezi be cikkét az
Universul — mesterségesen táplálják
az elégedetlenséget.

SZÉKELD KÖZÉLET

Jakal) Ödön haláJa.

Nyilatkozat.

1931 március 14.
A Székely Dalegylet húsvét m&>
sodnapján hozza színre Lehár Ferenc
gyönyörű zenéjü három felvonásosoperettje, a Drótostótot. Ezen előadásnak különösen érdekességet kölcsönöz
azon körülmény, hogy az első felvonást gyerekszereplők adják elő. Az
előadás sikerét a Dalegylet előnyösen,
ismert mükedvelőgárdája, kitűnő zenekara uj díszletek és pompás kiállítása fogja garantálni.

A »Hargit8c cimü újság március
12-iki számában ^A közönség kdéből* dm alatt, >Reformátusc aláírással, cikk jelent meg, mely a Református Dalkör március 7-iki kultur estélyéyel foglaltcozik. A cikk alkalmas
arra, hogy a rendezésnek a magasabb
kulturszempontok által vezetett törekvéseit, sőt az egyház békéjét is megzavarja. Kijelentjük, hogy annak megOlcsóbb lett a sör, de a sörrakjelenéséről előzetes tudomásunk nem tárosok azt panaszolják, hogy a Sörvolt, s azzal semmiféle közösséget gyárosok Egyesülete ugy oldotta meg,
nem vállalunk. Vajda
Ferenc dalkörí
az árleszállítást, hogy a különbözetet
elnök.
csaknem teljes egészében a sörraktá*
rosokra hárította. Ezért most a sörraktárosok is egyestUelbe akarnak tömörülni érdekeik megvédése céljából
s március 17 én d. e. 10 órakor tartják alakulógyülésüket Kolozsvárt, a
Márcios 13.
Orbán Balázs arcképe. A székely- Keresk. és Iparkamara kistermében.
keresztúri Kaszinónak a tulajdonába
Székelykeresztur község f. hó
a minap érdekes Orbán-emlék jutott 30 -án d. e. 10 órakor, a községházáözv. Soós Gyuláné tordai lakós jóin- nál tartandó nyivános árverésen, eldulatából. Orbán Balázsnak még 1875- adja az ez évi vágterületén levő« 2000
ből Marosvásárhelyen készült eredeti drb tölgyfáját, mely hivatalos t^cslés
fényképét őrizte kegyeletesen oly hosz- szerint 278 m. műfát és 450 m. tűziszu időn keresztül az adakozó s most, fát tesz ki. Kikiáltási ár 76.000' lei, a
hallván a nagy székely emiékének a számvevőségi törvény erre vonatkoz6
felidézéséről, a mozgalmat megindító rendelkezéseinek figyelembe vételévet
keresztúriaknak engedte át további és zárt írásbeli ajánlatokkal.
Nincsen as Istennek külömb népe eonél t
kegyeletes megőrzésül. A kedves f^
KoporaómiR bánnám ha székely nem lennék, gyelem annál is inkább megemlítésre
A református egytiázi dalkör a
Amit édes apám bagyott vala nékem:
való, mert tudomásunk szerint az Or- teljes siker jegyében tartotta meg
L^kedvesebb abból es as örökségem.
bán Balázs relikviákból valami kevés 7'íkén nagyszabasu kulturestélyét. NeMajd méltatja a székelynek jeles csak a rokonok kezén maradt meg, héz volna a gazdag progranun mintulajdonságait, becsületességét, józan a legtöbb hátra maradt tárgya, köziük den egyes számánál méltóképpen kiszorgalmát, munka, ember« és szabad- az értékes és a Székelyföldre vonat- szolgáltatni a bírálat elismerését, ami
ságszeretetét. Szép költeményét igy kozóan majdnem tökéletes könyvtára, a tökéletes bájjal előadott prologusért
a háború és az utána következő for- éppúgy megiletti a műsor legelső szefejezi be:
radalmi napok alatt teljesen eltűntek. replőjét, Csép Rózsikát, — mint a
Belé megy a ssékely bátran a balálba,
Éppen ezért is elismerés illeti a figyel- legutolsó pont: Szép Ernő egyfelvoA balál nem olyan szörayii dolog nala:
mes
adakozót s hálás köszönet, a násosának legkisebb szereplőjét is. De
Es a földi élet ha már véget ére,
Ne vándoroljatok ki!
képnek hazajuttatásáért.
Tudja, hogy mi less a síron tul is véle,
mégis kivételes dicsérettel kell meg(L«vil Amerikából.)
emlékeznünk az estély kimagasló, műHalálozas.
Gáli
Rezső
oroszhegyi
Kelt 1931 n/16 New-CasUe Pa. A menny kapájába lelke mikor felment,
vészi
síkon mozgó két eseményből:
lakos
35
éves
korában
elhunyt.
A
haMegkérdi Ssent Péte.-: >Kend micsoda 8serxet?<
Mátyásné
Lévay Ilonka énekéről és
lottban
Gáli
Sándor
oroszhegyí
kánS
egy
miaotát
a
e
m
kell,
hogy
tovább
künn
Igen tisztelt szerkesztő Url
A, Weress Margit tanárnő szavalatá[álljon, tor-tanító fiát gyászolja.
Küldök 600 Leit a Székely Köz- Mihely'megmondotta, hogy: >Ssékely, instálomc I
Négyszázezer váltóóvás. Az igaz- ról. M. Lévay Ilonka mitident egyesít
élet előfizetésére, névszerint Z. Ferenc
ságügy
minisztérium statisztikai osztá- magában, amivel el lehet ragadni a
Hisszük, hogy az ő lelkét is Szent
és K. György, már hátrálékban valyának
közlése szerint az elmúlt év közönséget: az operaénekesnő művégyunk, be kellett volna küldeni no- Péter már bebocsátotta a magas menny- folyamán a regátban összesen négy- szi tökéletességét és az erdélyi mavemberre, de mindig elmaradt. Az új- országba a többi székelyek közé, százezer váltót óvatoltak meg, mint> gyar asszony szeretetteljes, fltKKn, közságot kapjuk rendesen, minden héten mert, amíg élt, nemesen gondolkozó, egy ötmilliárd lej értékben.
vetlen lelkiségét. Igy aztán nem csoda,
egyet, csak küldjék továbbra is, mert faját szerető, a hit vigasztblásaibaA
ha a hatás, melyet hallgatóira gyakoAz adófelebbezési bizottságok a rolt, valóban elbűvölö volt és frenetiaz az első, amikor megkapon, azt megnyugvó igaz ember volt. Emlékét
pénzügyminiszter körrendelete szerím, kus, szűnni nem akaró tetszéskífejezéolvasom el. Ép ugy esik, mintha leve- őrizzük kegyelettel szivünkben!
március 25 én kezdik meg működésü- sekben nyilvánult meg. Weress Margit
let kapnék hazulról. Nekem jár még
ket az egész országban.
két újság, egy kapitálista és egy munszavaló művészete nem ismeretlen előtReformátus vallásos estély. F. tünk. De ez alkalommal fokozott mérkás újság, innét Amerikából.
hó 22.-én d. u. 5 órakor a ref. kollé- tékben gyönyörködtetett azzal, mert
Itt most van elég időnk olvasni
gium tornatermében református vallá- ihletett átérzéssel s egy-egy versnél
az újságot, mert a munkaviszony naMárcius 20 án, pénteken, mozi- sos estély lesz, amelyen közreműköd- (Áprily: Március) valóságos átszellegyon rossz egész Amerikában. Legjobban sújtja az automobil és gummi- műsor keretében tartja Tomcsa Sándor nek : Bíró Sándor, Molnár Margit, müléssel közvetítette a költő gondolagyárakat, azok sok helyen nem dol- vidámestjét. Tomcsát nem kell külön Seprődi Hona tanár, íHletve tanárnők tát. Dicséret iUetí a ref. egyházi Dalgoznak 6—8 hónapja, valahol ha dol- bemutatnunk olvasóinknak, a népszerű és a bibliakör tagjai. Részletes műsort kör férfikarának törekvését és külön
goznak is, csak részben, pár napokat. és kivételes tehetségű konferánsziét és a következő számban közöljük.
elismerés a vegyeskar öszhangzó éneKereslet nincsen, mert a nép nem rajzolómüvészt mindenki előnyösen
Vass Albert képklállltása. A vár- két aminek kedvességét a külső feldolgozik és nincs amivel vásároljon, ismeri a lapokból és az itteni fellépései megyeháza kistermében március 15— vonulás is nagyban emelte. A becsak épen azt vesz, ami a legszüksé- után. Tomcsa 20-án k. b. kétórás 23. ig képkiállítást rendez Vass Albert teg Jodál dr. helyett Vajda esperes
gesebb. Itt az ára mindennek napról- programmal fog a közönség elé lépni székely festőművész. Külföldi tanul- mondott beszédet a műsor elején, a
napra esik alább. Sok árucikknek az és szereplésének egyetlen célja a mu- mányútja előtt mintegy 40 munkájával dalt, a dal szeretetét s a dalnak—valára ott van már, mint a háború előtt, lattatás, a vidámság, melynek speciális mutatkozik be s a székely falu leve- lási vonatkozásában is — nagy jelende mind hiába, a kereskedők még is tehetségei révén valóságos mestere. gője, hangulata, karaktere, néhány tőségét és hivatását méltatva. Utána
bajjal tudnak túladni a sok felhalmo- Sikereit élénk, mély humorának kö- kompozíciója és interieurja teszik vál- Peltzer Vilmos hegedű koncertje közott portékán. A kiskereskedők napról- szönheti és ezt mindig művészi esz- tozatossá a mostani kiállítást. A kiál- vetkezett — Ferenczi Annuska zon*
napra mennek tönkre, ügyszintén a közökkel igyekszik elérni. Fellépése lítás nyitva: délelőtt 10—1 és délután gorakisérete mellett, amit a közönség
földmives nép is, mert a hus nagyon valóságos csemegéje lesz városunknak. 3—8 óráig. A megtekintés díjtalan.
zajos tapssal jutalmazott. Az ügyesen
olcsó. Itten ebben a városban, ahol én Műsora teljesen aktuális és helyi vorendezett drámai részletet (Hóval feVallásos
estély
Szombatfalván.
A
iakom, a tavaly julius óta a húsnak natkozású. Szereplését különösen az szombatfalvi Ifjúsági Elgyesület folyó dett sírok) megrázó erővel elevenítették
az ára felére esett le. A borjú hús- teszi érdekfeszítővé, hogy előadását hó 15-én, vasárnap este 8 órai kez- meg: Keszler Albertné, Rájk József és
nak az ára 35—45 cent volt, ma mintegy százhúsz karri ka túrával fogja dettel nagyszabású jótékonycélu val- Bardocz József. Ügyes és a zajos taps15—25, úgyszintén a többinek is az illusztrálni, melyeket ott fog elkészíteni lásos estélyt rendez. Az estély ünnepi ra csakugyan érdemes volt a filharára. Tojás pedig olyan olcsó nem volt, a színpadon azzal a tehetségével, mely szónoka Boros Domokos szentferenc- monikusok szereplése — a kedvenc
mint most. 25 évvel ezelőtt volt egy őt nemcsak a bel-, hanem a külföld rendi atya, aki udvarhely népének ki- karmesternek, ifj. Ungváry Jánosnak
cent (1 lej 60 b.) darabja, máma is egyik legjobb rajzolójává predesztinál- váló, tudományos szónoka. Monológot vezetése mellett. Még egy vendég szeugy van. Ez nagyon jó a szegény ja. Műsorának néhány programmszá- ad elő Sebestyén Margit. Egyfelvoná- replője volt az estélynek. Tamási Áron
gyári munkásra, de nagyon rossz a mát itt közölhetjük : Ki hogyan köszön sos népszínmű, vígjáték, több szavalat iró, aki székely néphumorral fűszereszegény földmives embernek, mert nem Udvarhelyen. Műkedvelőink. Fellépte- és élőkép teszik teljessé az estély mű- zett felolvasásával nevettette meg a
tud pénzt csinálni semmiből. Azt szok- lek egy pár külföldi sztárt. Portrék. sorát, amelyre a közönséget ezúton közönséget.
ták mondani, hogy, ha valakinek ez TÍZ perc egy bálban. Tíz perc a korzón. hívja meg — s a fűtés és világítás
X A vendégíösök ipartársulatának
kárára van, a másiknak haszna van Rójjuk le az adónkat stb. És még költségeinek fedezésére önkéntes adovezetősége
btesití a nagyérdemű köegy,
több
felvonásos,
filmvígjáték.
belőle. Itt is ugy van, nekünk jó hogy
mányokét
szívesen
fogad
a
vezetőség.
zönséget,
hogy
az egyesületnek 1931
legalább az élelmiszer olcsó, meri azMindezek érthetővé teszik, hogy a
március
9
én
tartott
értekezlete hatáNyilvános
köszönet
és
nyugtázás.
március
20.-iki
estély
iránt
kivételes
ember a mostani rossz helyzetben dol
A Polgári Kör temetkezési egyesülete rozatilag kimondotta, hogy, a szeszmutatkozik. Jegyek élővé
gotik 2—3 napol egy héten, érdeklődés
épen hogy
telben, 40 és 30 lejes árban, 16.-ától elhunyt férjem után járó temetési se- törvény rendeletét betartva, a büntevalahogy megél belőle. Reménykedünk,
hogy jobbra fog fordulni, ha nem, kezdve a Könyvnyonjda R.-T. üzleté- gélyképpen 10.000 leit fizetett ki, mely tés elkerülése végett az összes étterÖsszegnek a fölvételét ezúton is elis- mekben, vendéglőkben és korcsmákakkor még itt baj lehet, mert a mun- ben válthalók.
merve, köszönetet mondok az egye- ban a kikért italok azonnat fizetenkásság mar lázongni kezdett. Majdsület vezetőségének a gyors és pon- dők. Vendéglősök Ipartársulata.
nem minden nagyobb városban kiTavaszi
vetőmag
tos kifizetésért, özv Dr. Földes Mik-A Hargita Testedző Egylet f. hó
marsoltak az utcára, munkát és kelósné.
nyeret követelve.
16 án, hétfőn este választmányi ülést
árpa kapható:
X Egy szép függő petroleum*lámpa tart a Polgári Kör helyiségében.
Ezennel maradok tisztelettel
eladó. Cim a kiadóban.
Z. Ferenc New-Castle. Pa. U. S. A. Szőllősi Samunál.
A Polgári Kör temetkezési pénztára értesiti tagjait, hogy íd. Benedek
U. M. T. L f. hó 15 én tartja évi
Gézáné és dr. Földes Miklós elhalálo- 3 tzoba, konyha és 2 utcai szuterén helyiség
rendes közgyűlését a ref. egyháztanács
rotnáu e^aládaál. zott tagok után a befizetések f. hó Str. Prlnoípesa Maria (Szent Imre utca) 14 tz,
termében d. u. 3 órai kezdettel. Ez való leáoy,
uton is meghívja ugy a tagokat, mint míndent^H teendők elvégiiésére Táll&l- 15 én d. e. 10—12 ig, d. u. 4-^5-ig alatt Értekezni lehet dr. 6ÖNCZY és dr
MOLNÁR ügyvédek IrodáJaban.
kecik. FSsni tud. Cím a kiadóban. lesznek az egyesület helyiségében.
az érdeklődőket.
Az Arany János nyomdokain haladó, a régi hagyományokat megbe*
csülő és fenntartó költői nemzedéknek
egyik régi, érdemes munkása költözött
el március 5.-én az élők sorából Budapesten, Jakab Ödöii halálával. Jakab
Ödön Vadasdon, Maros Torda vármegyében 1854. jul. 26 án született.
Középiskolai tanulmányainak elvégzése
után a tanári pályára lépett. Tanári
oklevelének megszerzése után Pancsován, majd pedig Déván tanárkodott,
amíg aztán 1894 ben a budapesti VI.
ker. főreáliskolához nevezték ki tanárnak. 1912 ben vonult nyugalomba
igazgatói címmel. Nagy értékű irodalmi
munkásságot fejtett ki, aminek jutalmául már fiatalon beválasztották a
Petőfi- és Kisfaludy-Társaságba. ízigvérig székely volt s bár életének nagy
részét a magyar fővárosban élte le,
soha sem feledkezett meg szűkebb
hazájáról, a Székelyföldről. Költeményeinek, elbeszéléseinek tárgyát nagy
szeretettel választotta a székely nép
életébői, amelyet nagyra becsült s
amelyet a világ első népének tartott.
A székely cimü költeményében igy ír;
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választék mintás Bemberg-selymekben, 1 m. 60 lei. Crepdechinekben dús választék és szenzációs olcsó árak Hirach Rudolf divatüzietében.
Kérem kirakataimat meatekintenll

MoilhÍr#k« Sxombat este vasárnap d.
A „Filharmonikus Társaság ' hangfél 6 este fél 9 és hétíőa este A királyné
versenyét közbejött akadályok miatt a.
iérje, szenzáciés (limoperett Parisbaa és Sylfolyó hó 21.-én vasárnap este a Bar- váoiábaa. A főszerepben Janette Mft pppwiH
kóczy-féle kávéház helyiségében fogja ta >Csavargók királya* prímadooaája) és Maorice Chevaiier — Chevalier a párisi kösöoség
megtartani.
kedveílié. "Aki egyaser hallotta nem tudja
Ozlelhelyíség kiadás. A székely- eilelejteai anaytra egyéniség Párisi ssioéss s
udvarhelyi református egyház a tem- ba megjelenik a tüggöny előtt ha kiririt ajkán
mosolya és belekezd as éneklésbe
plom délkeleti sarkán levő üzlethelyi- jellegzetes
megteremti as iKasi párisi levegőt as igazi páséget, melyben jelenleg özv. Székely risi
hangulatot És amikor a hangos film PáriáJánosné papirkereskedése van, haszon- ból Amerikába csábította, sokan féltették hogy
bérbe adja. Zárt Írásbeli ajánlatok művészete amely annyira párisi tol a fiancia
nem kapja meg majd azt as elismárc. 22-ig adandók be a lelkészi határokon
merést amivel a franciák körtílvették. Erre ashivatalhoz, hol a feltételek előre meg- tán cáfolatot adott as első Chevalier film:
tekinthetők. Presbitérium.
Chevalier művészete előtt meghodolt amerika
amely a benszülött amerikaiak fölé emelte
A Romániai Munkások Rokkant se is,
A királynő férje az egész világ közönségét
gélyezö nyugdijegyletenek udvarhelyi meghódította remélhetőleg nálunk is sikert fog
41-ikfíók pénztára a folyó hó 7 ére ösz- aratni Jön Sally vagy Ciliy természetes sziszehivott közgyűlését nem tarthatta QOs világcsoda.
meg mivel a tagok határozatképes
X Aki bő ós szép gyümölcstermést
számban nem jelentek meg, miért is akar elérni, gyümölcsfáinak ápolását
az elnökség a tagokat folyó hó 15-én most a koratavasszal kezdje meg. Kivasárnap d. u. 3 órakor megtartandó próbált és legjobban megfelelő gyüközgyűlésre ismételten meghivja, a mi- mölcsfavédő szerek használata által
dőn a megjelent tagok számára való tízszeresénél is több és szebb gyümöltekintet nélkül a közgyűlést meg fogja csöt teremnek a fák. A szép gyümöltartani. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg- csöt jól lehet értékesíteni, kevés fáradnyitó. 2. Pénztárnok évi jelentése a sággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű
pénztár állapotáról. 3. Indítványok.
és a legjobban bevált gyűmölesfavédő
szerek gyáriárakban használati utasíFelemelték a cement árát. A tul- tással a Rózsa illatszerárban és Szentmagas cementárak eddig is akadályoz- péteri Gyulánál kaphatók.
ták az építkezést, ez pedig nagyban
növelte a munkanélküliséget. A cementgyárak, amelyeknek élén a túlnyomó
részben francia érdekeltségű tordaí
cementgyár áll, kartellbe tömörültek
Az udvarhelyi tavaszí állatvásár,
s a hallatlanul magas cemeniárakat
alacsony
árak mellett, közepesen si>
további 4000 lejjel emelték vagononként. Amidőn tehát mindennek esik került. Nagy hiba, hogy az udvarhelyez ára s főképpen a munkabérek is környékbeli gazdanép még mindig nem
akkorát zuhantak, akkor a hatalmuk- eszmél arra, hogy a mai vigasztalan
ban elbizakodott nagyvállalatok nem, gazdasági helyzetben csakis a jó fajta
hogy leszállítanák, de még emelik az és jó állapotban levő állat az, mely
érakat 1 Manoilescu miniszter hiába pénzt hoz a házhoz, s amelynek értárgyalt a kartellel s most az a kér- tékesítése nem szorul a legszűkebb
<lés: tud-e valamit tenni az ellen a térre. Siralmas helyzetre vall az, amikor azt látjuk, hogy a »feifÖldi< gazda
kormány ?
IV,—2 éves állatjáért 1200—1500 lejt,
Kultúrház! elszámolás. A szé- s tehenéért 3—3500 lejt kap. Hol van
kelyudvarhelyi Polgári Űnképző-Egylet itt a számitás, hol van itt a haszon ?
kulturházépitése céljára kérelmezett S hány állatot kell hogy eladjon a
^űjtési engedély alapján összehozott gazda ma, hogy a vállaira nehezedő
adományok végleges leszámolását a ezerféle terhen könnyíteni tudjon I
választmány, a megejtett ellenőrző
A jó marha tartásának titka: jó
vizsgálatok alapján, tudomásul vette,
az összes adakozók és téglajegyekkel istáló, kellő takarmányozás és kellő
gyűjtők neveit az adomány összegek- gondozás. Túlzsúfolt, piszkos istáló,
kel együtt jegyzőkönyvre és pénztár- gyenge takarmányozás és semmi takönyvbe iktatta és valamennyi ada- karítás mellett hiába a nagyszámú álkozónak hálás köszönetét fejezi ki. latállomány. Különösen a tisztaság, a
Miután ezen számadás átvizsgálása takarítás : fél abrak az állatnak. A fejtételről-tételre menve, a befizetési ok- letlen, elsatnyult állatok sokaságát
mányokkal, úgyszintén az eladott nézve, hibáztatnom kell a legelőkkel
téglajegyek ellenőrző elismervényeível való nem törődést. Ezért van az, hogy
'összehasonlítva történt, igy abból kez- sok helyen, elég nagy kiterjedésű ledettől a legutólsó napig semmisem gelőn is, az állat csak kószál és tenmaradhatott ki és tévesen be nem geti életét, ahelyett, hogy kellően
jegyeztetett. Egy részben apró ado- fejlődne.
Hogy ezek a hibák fennállanak,
mányok tételeinek sokasága miatt, valamint többeknek felkérése folytán is, senki el nem tagadhatja, s ha tagadná,
a nagy nyilvánosság előtt tételenkénti utalok az udvarhelyi vásárokra, ameelszámolásokat, a választmánynak ezen lyek hü képei állitásom valódiságának.
Azokban a községekben, ahol a
határozatával tesszük meg, azzal a
kijelentéssel, hogy bárki érdekelt, vagy kellő takarmányozás és gondozás
érdeklődő félnek a kulturházi pénztár- megvan, meglátszik az állatokon, s a
könyv és jegyzőkönyv adatai a csa- gazda jóval több pénzt is kap, s könnyeb
tolt okmányokkal együtt teljes felvi- ben segíthet magán. Ma, amikor a
fógositást nyújtanak. A gyűjtést végre- gabonaneműeknek oly alacsony az
hajtott titkárnak a megtett elszámolás ára, hogy még a termelési költségek
titán a választmány köszönetét fejezte sem térülnek meg, arra kell törekedni
ki és részére a felmentvényt megadta. minden gazdának, hogy jobb, értékeSár a téglajegyek utján való gyűjtés sebb állatot tartson, ez pedig csak
igy befejezést nyert, az önkéntes aján ugy érhető el,
dékozásokat ezután is mindig elfogada) ha a legelőket gondozzák; irthatja az egylet. Az eddig begyült ösz- ják, pusztítják azokat a növényeket,
szeg 114.707 leu. Fogadják a nemes amelyek részben az élelem fejlődését,
szívű adakozók mindannyian, az egy- részben a legelést gátolják, évenként
let hálás köszönetét. Az Elnökség.
még áldozatok árán is nagyobb terű
X Kiadó üzlethelyiség és lakás a leteket műtrágyáznak, okszerű itatók'Kossuth-utca i2 siám alatt. A ref. ról s ahol nem kerül sokba, fedett
kollégiumnak úgynevezett Bárány ven- éjjeli szállásokról is gondoskodnak ;
b) ha az apa- és anya-állatok
déglője : utcai üzlethelyiség, 4 szobás
lakás, pince, kocsiszín, 2 istálló, nagy megválasztására az eddiginél sokkal
udvar, jó kút és mellékhelyiségek, áp- több gondot fordít a gazda;
c) ha több gondot fordít a gazda
rilis 24 cől hosszabb időre bérbeadatík.
Bővebb felvilágosítást ad Szabó Árpád, a téli takarmányozásra és az állatok
kollégiumi tanár.
tisztántartására;
d) ha gyengébb minőségű takarmányát feljavítja, illetve mesterséges
takarmány (lóhere, lucerna, baltacím,
szarvas-kerep) termesztésével igyekszik
Király utca 24 sz. (volt Mark fele) pótolni gyenge takarmányát;
haz, mely 4 szoba, konyha sth.-böl
e) ha kaszálóit mütrágyázza, mert
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely- téves az a felfogás, hogy a műtrágya
negyei Takarékpénztárhoz intezendök. használata nem fizeti ki magát, csak
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Kiadó lakás.

Kérem kirakataimat megtekinteni I

az a baj, hogy gazdáink legtöbbje nem
íronnal a kezében számol, hanem haszontalan mende-mondák után indul
a saját kárára.
Bizonyára a Mezőgazdasági Kamara célkitűzései közé tartozik a mezőgazdaság minden ágának fejlesztése
s igy egyik első és legfőbb feladata
az kell legyen, hogy megyénk egyes
elhanyagol tabb állattenyésztési körzeteiben az állattenyésztés jövő virágzásainak alapjait fektesse le. s ha ez
meglesz, jövőben nem kell szinte szégyenkezve néznünk az udvarhelyi
állat-vásárokat.
*

A kirakó vásár is azt a benyomást keltette a szemlélőben, hogy e
vásárok kezdik elveszíteni a gazdasági
hivatás jellegét s ma már inkább a
népi szórakozás egy általános és, mondjuk, ártaüan alkalmának tekinthetők.
Sok nép, sok zsivaj, nagy árukínálat
— és kevés üzlet. Iparos, kereskedő,
nagy csalódással gondol vissza a kirakó vásárra.
Piaci árak. Buza: 65—70, rozs :
50—55, árpa: 52—56, zab: 30—34,
tengeri: 46—50, burgonya: 22—25
lej vékánként.
Varrtf Elek.

Szerkesztői flzenet.

B. J- Keresxtsr. Sajnáljak hogy lapzárás
után érkezett. Csak a Jövő számban közölhetjük

KladötaiaJdonoB: s Könyvnyomda B.-T
Odorbeln—Ssékelyodvarbely.
tfinek kösioaheu viughirét é« paratlan köi
kedveltségét a

két Jókarban levS
Eladó
I n X n s-a n t ó, egyik

csukott, a másik nyitott
Desoto 8!x. — Érdeklődni

Kassay

F. Domokos

talajdonosnál lehet.

Felhivom a mliaTáaárló kSsSaséf
fifyelmét téli raha besieixéaére I
Bőrkabátok hoissu és rOvil, Noppa b6^
b6l a köv6tkei6 olcaö árban kaphatók :
böröt kabit volt 2000 L. most 1600 L.
TatUi „
„ 900 „ .. 660 ,,
Öltönyök mélyen iesaállitott árban
kaphatók MSI. férfi, fia ét lányka ka
bfttok. Raktáron lev'^ Zímn:ermann*féle
isivetek éa iköt izöTetekbAl mérték
nUo késiitek öltönyöket olcsó árban,
fele'ösAég mellett.

GOID

IZIDOR.

Állandó nagy raktár
mindenféle flaom férfi-, gyermek- és vidéki kalapokbal,
sapkákbao, elcsi áron. Férílés b5í kalapok jaWtását
Tállaloa
SsíTeg pártfogást kér:

AliBUBT
volt £(ítv58-ntca.

Szavatolt tiszta csemegeméz
5 kilé véielnél . 45 leu
kilónként kimérve 50 leu

Márk Ferenc üzletében.
I Vi]|«lnnlr' NŐK f^R fehémemüak, piIdliaiUlllk. juoák, kelongyék készítését

T0nrA7Íinlr< Müvéssi stUosban függö-

lervezuim. ayötnt,

ágyteritók«t

MftntípnTnnV' Dívány, ágypámikat UgMÜUUrUíUllll. jutányosabb árban.

Egyesíti a cserépkHíjba, fol;tooég&kál;ba,
légfQtés ét köspoDti ffltés össies elŐLyeit
ások bátráoyai oélkttL Léitcsövei legitaégéTel
gyorsas felfat iotensir éa TizssintPi léffártmlátsal, samott szerkesetoél fogvaé huzamosan
tartja a meleget éa a legideiiisabb folytonégőkályha, mert a parassat estétől reggelig
^ m(<«tartia.
RayoQképTÍ8«l(>t Odorh^tiuvirmegyében:

C. RÖSLER K.

Odurhem - Ssékelyudvarhely.

Dtfie JuUecá orie raralá dia Crletar.
Nr. 3240—1930.

Dnc ir!Íl9C7tÁlr* rövid és kötött árakban,
UUS VdlIUiZieiL. kézlmonkaanyagokban,
mélyen leasáUitott árban.

^BEK!iAM" áraház

Odorhala, Bul. Regala Ferdinánd 27.

rmww

Prímária satului Tárnovi^a
din plasa 9Í jude^ul Odorheiu.
No. 215—1931.
Püblicatíunc

dc lícítatíc^

In conformitate cu hot?rárea No.
1
din
28 Febr. 1931 a Consiliului sáPublícaflune de licitatie.
tesc precum § ín senzul celor stabiSabs>'>iDuatal portárel delegat pe lite de cátre Comlsiunea constituitá ín
áogá judeiá orie ruraiá dm Cristur baza Art. 185 din Legea Spirtoaselor
prin 8ceat*ta publicá, cá d baza de- din anul 1930, se aduce la cunojtintá
ciziODii judirá oriei ruraiá din Gristar generáli cá, ín ziua de 22 Martié a. c.
aub Nr. 6. 3240—1930 a ío favoarui la orele 3 p. m. ín localul primárieí
urmáritoru ui Birö Gábor dia Praid sáte?ti din Tárnovita, se va ^ine lidr«pr. prio Dr Pál Q>uia advocat díD tafiune publicá cu oferte inchise conOdorhoiu pfotru ioCdssarea cre&D^-)! form Art 187 din suscitata lege
de 9524 Lei csp.
acc. se fixeazá Art. 88—no din L. C. P., pentru dateroieu de licitiitie la 24 Martié 1931
rea ín arendá a cárciumei satului Tárora 15 p a. la fa^ locuiui ia co novi|a.
muoa DumitreDi unde ae vor vinde
Termenul de arendare este de trei
pria licitafiuDe pubi cá jadicará 2 cali ani consecutivi
prejul minimai stafa valo&re de 6000 Leu Iq caz de bilit dela care va incepe líclta(ia, este
oevoie §í Hub preful de eBtiaare.
de 6000 (?ease mii) Lei pentru licen|a
Pretensmuea de acassat face de báuturi 3000 (trei mii) Lei pen9524 Lei cap. dobáoda de lega e dela tru local.
l5 5*^/o
epeaele páud acuai stabilite
Condl|iunile de licitatie respective
de 11238 Lei.
caietul de sarcini se pot vedea ín íieOnstur, la 3 Febiuarie 1931.
care zi de lucru tn orele ofíciale, la
V Hrizea portáret. biuroul Notarial din comuna 2Setea.
Tárnovita, la 28 Februarie 1931.
Primar:
Notar:
SS. Incu Peíer.
ss. 5. O. Nanu.

A jobb minőségű italok

mégis SzötlösI Principesa Elisabeta (Bethlen-utcai) kisraktárában, valamint L eb ovit 8 Géza
Printul Mirceai üzletében a legolcsóbbak.

varPerfektfehérnemű
rónd háahoa i$
ajánlkosik,
vidékre
is megy.
Érdeklődni
lehet: Dávid Lajosnál Kossuih-utca
Í2 sa. alatt.

SZÉKELY KÖZÉLET
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No. 867 dm Dealnl eub No. de ord.
Külföldröl importált
A criitor—sxékelykereistari öotegélytő Afl No. Top. 225/2 curte cu pretul garantált tiszU faj Rohde lalaad, AmeriNépbank-siövetkeset, mint a Oaidasági éa de strigare de 7 L**! 50 bani sub No. kai laghom, Brakaa, iárga ia febir OrpinyHiiel3iö?etkexetek ösöretsége Ugja I9öl éri de ord At2 No. Top 214/2 gráiluá
Aprilii hó 7-én á. u. 3 órakor a aeját heljí* cu prettil de strigare de 7 Loi 50 baDi, ton. Minorka és PUmatli tyvk-, Imdaili
SabeeBoatul portárel prin ace«s^á aégéb^n
asuprs porfluoei de 1/2 parte inacritifi lud ét Pskingi kacsa kaltalöloJÉpoblicfi, fo baza deciziuoil Bub No.
sek méraékelt áron kaphatók.
pe cumele loi Péter Antal de Btib 6
3332—1929/2 dela Judecátoríe de ocol
„Baromfl-Ulap" Odorhalu Str.
1
din
imobiiul
cuprins
in
prot.
cf.
No.
CriHtor
deciziaoii No. G. 4589— tart, melyre a tagokat ai alapBiab&lyok
EminMcn No. 1. (Éltet«-katDÍl).
1930/2 a judecátoriei Cristar io faTorul ( a értelméb o axia) hivjok meg. hogy amduy- 3191 din Dealul sub No. de ord. Afl
Palacüos boraimat most már nem
araáritorulai Dózsa Árpád repr. pria nyibeo esen a tagok határosatképei stftmban Nú. Top 2878 arátor cu pretnl de
ádv. Or. Zigler peotru iocaBSarea ere oem jelenőének m^, ugy f. évi iprilis hó strigare de 562 Lei 50 bani, aflopra csak a Priucipe.sa Elisaveta (Bethleuéo d u. 3 óraker agyanasoo helyen ujabb portiuaeí de 1/6 parte ínKcrisá pe utcai) kisraktárban, hanem Forró Géza
aD^ei de 9000 Lei
accesori ee fize 25
köigyOiéit fogiink tartani, mely a napirendre
arft terana de licitár a pa ziua de 16 felvett t&rgyakban a megjeieotek ssámára való cumele lui Péter Antal de eub B 5 és Lebovits Géza ur kereskedésében
din iaobllul cuprica in p^ot. cf. No. is árusítom.
tekintet
Mariié 1931 ora 15 p. m. la fa(a
lo- nélktll jogérvényesea határos.
Mindkét Hzletbea kapható'
3346 din Dealul sob No. de ord. Afl
cu oi Ib coauna Ciuc Qode se Tor
Napirend:
Bom ós muikotály dr. Adorján alba*
Tinde prin licitatioDf pabiicft jadiciarft
1. Ai 1930 éviflsleteredméoyrői »óió No. Top. 8902/a. 8902/b fáuat, pá^uoe
inliai terméiéMl.
Blrígdre de 150 Lei,
aobllele: mobile de casA
porc jelentések tárgyalása, ai évi uriiámadáiok cu pr^t^^
Hosiiuasgói Ean Antal terméséből.
megviisgálása
ét
a
felmentvény
megadMa.
asupra
portiuaei
de
1/2
parte
inscri^á
?Q valoare de 2.300 Lei. Ik caz de
Támosadvarheljri dr. Pálffy
„
2 AB 1930 évi mérlfg megáDapitáaa.
pB sumele Ini Péter Antal 91 sotia Ba
Siókefalvi báró Horváth Arthnr „
nevole ^i Bub pretal de oBtioBare.
8. Tiuta jóvedelemról való rendeikeiéi. lásc. Gergely Erzsébet de sub B 3. 4
A bor ára as üvegek kicserélésePretenziaaea care e de ificassat f'*ce
4. Ai igasgatóaág 13 tagjának válasatáta.
5 A fe ügyelft bisottBág 4 tagjának vá* dia imobüe cnprinse in prot. cf. No. mellett literenként 34 leu.
9000 Lei Capital, dobftozile cu lOVe
3591 dia Dealul sub No. de ord. Afl
Sz5ll5«i Samu,^
eocotiod dÍD 10 Sept 1929 iar Bpesele laistáia.
No. Top. 7798/2/a pá^uoe cu pretul
6
Xetaláni
indítványok.
p&cá acuoi stabllite de 2876 Lei.
Judecatoria
ruralá
Gristur sectia cf.
Cristor-Ssékelykeresstar. 1931 márcins 6. de strigare da 150 Lei, sub No. de
Intrucát mobiléié cari ajnog la
No.
3946/1931
ct
A+2 No. Top. 7798/2/b pá$uae cu
AB iKasgatóság*
licitatie ar fi fost ezecvate
de sitii
pr.tui de strigare de 225 Leí| asupra
$i acestia 91 ar fi cá^tigat drfptnl de
Extract din pubUcatiune de
Corpul Portáreílor Tribanalului
imobiluluí in^cris pe numele sotiei lui
acoperire licitetia prezeatá este ordolicitatie
Odorheiu.
'
Péter Antal sSkc. Gergely Erzsébet
natS
ÍQ favorul acestei In senzul
In
cerere
de executare fácutá de
§i
cuprica
In
prot.
cf.
No.
4063
din
No. 97—1931.
art. LX. 1881, art. 192.
uraáritornl
Dr.
Kertész Á'p&d cootra
Dealul
B
u
b
No.
de
ord.
Afl
No.
Top.
Gristur, ia 3 F»>br. 1931.
urmáritului
Csombor
loan. Judecátoria
260/2
intravilan
cu
pretul
de
strigare
V« Hrliea portárel. P u U l c a t i m i e de l i c i t a t i e .
de 150 Lei pcctru iacasarea creasteí a ordonat licitatiuDea execut>onaiá in
Corpal Portáreílor TcibuDalaiul din
Subsemnatul portárel prin aceasta de 850 Lei cap. interese legale dela ce prive$te imobílelor aituate in co
Odorheiu.
pnblicá, cá In baza deciziunii Nr. 17 AáguBt 1929, 1/3% prrtul cambiei muna Viforoaeá circumscriptia judede fxecutare de cátoriei Gristur cuprinse ia cf. a coKo. 173-1931.
3106-1930
No. G. 8489-1930 a Bpese de proces
10V8 Lei,fíxate páoá acum. spe^e de mnaei Viforoisá Nrul protocolálui cf.
judecátoriei
Odorheiu,
fa
favoarea
Dr.
Publicatiune de licitatie.
Göocty Gibor pentru focassarea ere- 260 Lei fixate acuma pentru cererea 769. Nr. top. 845/1, aráturá ia 81/480
Sabsemnatal portárel prin aceastá aotei de 6673 Lei §i accesorii ae fixe- de licitftt'6 precna p&ntru tncasarea parte cn pret de strigare de 346 Lei,
publicá, cá in bsza decizianii Bub No. azá termen de licitatie pe 26 Martiécreantei de 524+1200 Lei cap. $1 acc. Nr top. 12^9/5, aráturá ia 81/480
3203—1929 5i Nr. G. 7842—1929 a 1931 ora 11 la fata locu ai in OdorMasaei de falimeDt alul Fritz Carol, parte cu pret de atiigare de 1321 L^i,
judecátoriei Odorheiu ín favoarea Tl- heiu Str. Principesa Elisabota No. 4 a creantei de 1000 Lei cap. acc. Nr. top 1279/6, arátnrá in 81/480
CQ^an Gheorgbe repr. prin Dr. Gönczy unde se vor yicde prin licitatiunB lui Borbély Mihály, a creast^i de parte cu pret ^^ strigare de 1381 Lei,
Gábor adv. pentru incassarea creaotei pnblicá judiciará 1 dulap recitor gai
9400 Lei cap. ti acc. avocttilor Dr. L. Nr. top. 1279/7, aráturá in 81/480
de 1000 Lei
accesori se fixea?d ben, 10 mese. 40 ecaune, 5 porcl aibi Nagy, Dr. G. . Szabó
parte
Nr. top. 1282 fáoat ia 81/480
Dr. F. Fi ló.
temen de licitatie po ziua de JS7 Mariié
parte
la
olaltá cu pret de strigare de
Lfcitatiunaa
ne
Ta
ti^o
2iua
de
fn ?aloare de 19000 Lei. In caz de
1931 ora 16 la lati localui in cooi.
21 Martié anul 1931 ora 10 la casa co- 1349 Lei, Nr. top. 845/2/1, ará urá in
nevoie §í sub pretul de eatimare.
Petecu unde se vor vinde prin licitár
81/840 parte cu pre( de strigare de
a comunei Deaiui.
Pretenziuaeacare%deioca68at ft'ce munala
tiune publícá judiciará 2 cai morg la
276 Lei. Nr. top. 845/3,2, aiátorá ín
Imobilele,
ce
vor
fi
llcitate,
nu
pár, 1 cftrutd dupá 2 cai in valoarea 6673 Lei, cspí^al dobaazlle ca 15Vo pot fi váodute pe un pret mai mic 81/840 parte cu pruf de strieare de
de 12000 lei. In caz de nevole sub Bocotiad dio 18 lulie 1930 iar Hpeseíe de cát cel de strigare.
208 Lel, apói ia cf. Nr 125 Nr. top.
páoá acum stabilite de 2010 Lei.
pretul de estimare.
49, ÖO catá do lense
curte io
Cei
cari
doreac
(á
liciteze,
sünt
Intrucát mobilele cari ajung la
81/480 parte cu pr<t de strisare de
Pretenzianea care e de facaisat
datorí
F
f
t
depoziteze
la
de'egatul
judede altü
7958 L-i,
io cf No. 531, Nr. top.
face 1000 Lei cap. doblozile cu 12% licitatie ar fi fost ezecrate
acestia
ar fi cfl^tigat drtíptul de cátoreBC 10% din pretul de strigare 321, 322 grOHpá, vie in 41/240 parte
socotind din 1 Febr. 1928 iar Bpesele
drept
garaotie
fa
numerar.
acoperire licítatia prezentá este ordostrigare de 695 Lei, psntru
páoá acuB atabilite de 977 Lel.
DacS nimeni nu ofeiá mai mult, cu pret
iDtrncdt mobiléié cari ajnng la natá 9i ín fivorul acestora in ssnzul cel care oferi: petru imobtl ua prej iDcasarea creantei de 11,108 Lei ct
licitatie arfi íoet secheatrate
de alti art. LX,: 1881, §. 192.
nrcat dpcát cel de strigare este pital dobáadá da 12%, diD ziua de
Odorheiu, la 27 Februárié 1931. mai
de Bcest'a ar fí cá^tigat dreptadator iá íntregeascá imediat garaotia 26 luoa Augudt aoul 1928 cheliuali
rile de acoperlre Hcitatía prazentá
Bálásescu portárel. fixatá coDform proceutului pretuluí de fíxate acum peotru cererea da licitet<o
pon
este ordonatft
i<i favoinl acestora ía
strigare la sceia^i parte procentualá a in suoia de 1070 Lei precum
senzol arL LX. 1881 §. 81. 192.
Judecátoria Odorheiu c« Sectia cf.
pretului ce a oferít (art. 25 XLI. 1908). tru incatiarea creuotei de lO.OOOH'
15.000-1-10.000 + 3946+3502 Lei cdOdorheiu ia 27 Febr 1931.
Odorheiu, la 5 Dec. 1930.
pital
acceftorii alut S^öcs loan a
Báláseacn portarel. No. 4260-1930 cf.
Dr. Máihé m. p. judecátor. creantei de 15.731 Lei capital sí ac
Corpul portáreílor din Criatur.
Extractdin publicatiune de licitatie
Peutru conformitate: cesorii a lul Dr. Viola AUxandru, a
No. G. 4510—1930.
creaot'i de 15 045 Loi capital $i acZajzon impiegttá.
la c&uza de executare pornitá de
cesorii a lui Nemet Gligorp, declaratt
nrmáritoara Frank et Gomp din OdorCorpul portáreílor din Gristur.
alá'urati ac^stel proceduri de executie.
heiu contra urmáritüor Péter Antal
Licitat a du attnge dreptul de uzufruct
Sabaemnatnl portárel prin ace $i eotia aa sá^c. Gergely Erzsébet ia Nr G. 4143—1930
viagrr intabulat in favosrea lui Giomasta publícá, cá tn baza deciziunil cererea urmáritoareí Judecátoria orsnb Nr. 3603—1930 dela judecátoríe doBá licitatiunea executionalá, ín baza P u M o a t i u n e de l i c i t a t i e . bor Stefao esupra jusá-átü pá (i din
comppt'ntele de imobile do mai sus.
de Ocol din CriBtur 9! deciziunii No. art. 144, 146 §1 147 din legea IX.
Subseomatul portárel prin aceaata
G. dela Judecátoríe de Ocol din Grit- din 1881 ia ce priye^te imobile siLicit»t'une se va
in ziua de
tur fn favorul reclamantului Coopera> tuate io comuna Dealul in circum- publícá. cá tn baza deciziunii sub No. 2i íuna Martié anul 1931 ora 9 la
tita de Goosam
Valorizate dio Cá
•criptia Tribunalnlui
Judecátoriei 4143—1930 dela Judecátoríe de Ocol casa comuutkíá a comuoei Vifuroa^á.
limeaesti repr. prin Dr. Asztalos Kál- Odorheiu
anume aaupra portiunei diu Criatur $i decizínaii No. G. dala
Imobilele ce vor fi licitate nu vor
mán advocat din Ajud pentru incaea' de 1/2 parte inscrieá pe oumele lui Judecátoríe de Ocol din Cristur. íu fi ^áadute cu pret ^^^^ ^^^ decát cel
rea creantei de 15.157 Lei
acce* Péter Antal de sub B 8 din imobüe favorul reclamantului Parfüméria „Ide de strigare.
Borii sefíxeazá termen de licitatie pe cnprioBa in prot. cf. No. 122 din Da- al" repr. prin Dr. Eugen Partos adCei cari doresc se liciteze sünt
tius de 31 Mariié 1931 ora 15alul
p. m.
sub No. de ord. At2 No. Top. vocat din Lugoj peotru iocasBarea cre- datorí se dupoziteze la delegatui jude
acc. se fixaazá cátoresc l07o
la fata loculai ín comuna CáiiBenf$;i 1146 arátor ca preful de strigare d>> antei de 1697 Lti
pretul de stngaré
ande ae vor vinde prin licitstiuae 187 Lei 50 bani, dub No. de ord. AfS termen de licitatie pe ziua de 26 drept garas tie, in bumerar sau in efecte
fatacautie
lo- socotite dupá cursni fixát
publícá judiciará mobiléié: vitele, cai No. Top. 2226 íáoat cu pretul de stri- Martié 1931 ora 14 á. m. lade
ham
cáruta in valoa^e de 11.500 gare de 112 Lei 50 bani, asupra imo- cului in comuna Gfidtnr unde se vor art. § 42 iegea LX 1881 sau ^á preLei. Ia caz de nevoie fi anb pretul bilelor inscriBe pe numele sotiei lui vinde prin iicítatiuDe publícá judiciará dea sceluia^i delegat cbítaota co&stacar mor- tánd depunerea, judecátore^te prealade estimare.
Péter Aotal Bá«c. Gergely Erysébet mobiloie: sicríu de ti>etal
Pretenzianea care e de iocassat face cuprinse in prot. cf. No. 141 din De- tuar la valoare de 26 000 Loi. In caz bilá a garaotiei fi sá semoeze condi15157 Lei capital, dobánzile cu 15'5^/o alul aáb No. de ord. Af2 No. Top. de nevoie ^i snb pretul de estimare. tiunile de licitatie (§ 147, 150, 170^
Pretenziuoea de incaasat face legea LX 1881, § 21 legea XLI 1908.)^
socotind dapá 6300 Lei dela 15 Febr. 260/1 caBá de iemn cu pretul de stri
1930 dupá 6857 Lei dela 15 Martié gare de 11250 Lei, sub No. de ord. 1697 Lei capital. dobáoda cu 15%
Ducá nimeni nu ofere mai mult
b930, V«Vo
de cambie iar spesele At3 No. Top. 8151 pádure cn pretul fiocotínd din 3 Mai 1929 iar spesele cel care a oferít pentru imobil na prede strigare de 6000 Lei, aBupra ímo- páíá acnm staverite de 1000 Lei.
páflá acuai stabilite in 3697 Lei.
mai nrcat decát cel de strigare eBte
latrucát mobíiele csri ajuog la dator Bá iutregeafcá imediat garaotia
Intrucát mobiléié cari ajung U bilulni inscris pe numele lul Péter
de altü fixatá coDlorm procentului pretului de
licitatie ar fi fost execvate
de sitii Antal caprina in prot. ct. No. 614 din licitatie ar fi fobt execvate
acdBteatia
»r fi ca^tigat dreptul strigare la aceia^ parte proceatuala a
^i aceatia $i-ar fi cástigat dreptul de Dealul Bub No. de ord. A-M No. Top
acoperire licitatia prezentá eate ordo- 8900/a, 8900/b fánat pá§uue cu pie- de acoperire licitatie prezentá fste or- pretului ce a oferit. (art25. X11.1908).
ín favorul acestora in Bennatá si tn favorul acestora fn senenl tal de atrigare de 450 Lei, asnpra dosatá
CriBtur, la 14 Decemvrie 1930.
pottlnnei de 1/12 parte inicrieá pe tul LX 1881 § 192.
art. LX. 1908, §. 20.
Dr. Szabó m. p. judecátor..
numele lui Péter Antal de sub B 9.
Gristur, la 4 Martié 1931.
Criatur, is 17 Febr. 1931.
Pentru cooformitate r
Hrisea portárel. 21 din Imobile cnprinEe in prot. cf.
T . Hrlxea portárel.
Csiky impiegat.
KönyvnyoBida Résavénytársaság Odorbain—Székelyudvarhely.
Judpcárorie rura & Cristar.
Nr. G. 4589—1930/2.
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