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Győzött az erőszak a választásokon.
— A székely nép néma türelemmel és a törvénytisztelet fenséges nyugalmával viselte el megcsnfoltatását.
rázta meg ismét a
i, sodorta, de kidönteni,
tudta.
"az 1931 évi pünkösd utáni
választás borzalmasabb erkölcsi megrázkódtatás volt a romániai magyar
nemzetre nézve, mint az 1927 évi.
Akkor még tudtunk bizni abban, hogy
a többi román pártok és az ország
erkölcsi ereje, félreállitja a haladás útjából a liberális erőszakot, de ma meg
kell szűnnie minden bizalomnak, mert
a mostani választási eseményekért egy
olyan embernek kell felelnie, aki a választások előtt azt a kijelentést tette,
hogy 6 az országnak utolsó erkölcsi
tartalékja. A felelősség fölemészti az
utolsó erkölcsi tartalékot. Azután pedig kiben bizhatunk?
A választás borzalmas eredményeket termett vármegyénkben. Borzalmas
eredmény — ha igaz —, hogy például, a
magyarzsákod! választási köriében a
román kormánypárt 1810 szavazatot
kapott a székely községektől, a Magyar
kely szavazott tiz másféle pártra ott
és csak 51 a saját bájának jelöltjeire ?
Az egész megyében 20,53© szavazat
adatott le s ebből csak 3990 szavazat
jutott a Magyar Párt jelöltjeinek I Nem
borzalmas-e ez, ha igaz? És ha nem
igaz ? Hiszen ez az, amiért borzalmasnak kell mondanunk az eredményt,
mert kétségtelen, mindenki tudja, hogy
az nem a valóságot tünteti föl. Kiben
bizhassunk még, ha ez megtörténhetett ? . . .
»

Fordítsuk csak figyelmünket a választási eredmény táblázatos kimutatására. Sok olyan adat van ott, amit
meg nem értenénk — magyarázat nélkül. Kezdjük a városnál. Hogyan lehet
az, hogy Udvarhely városában 1991
szavazóból csupán 352 ember szivében élt a szent kötelesség érzete, hogy
a Magyar Pártra kell szavaznia ? Hogyan lehet, hogy a kormány ezzel szemben 811 szavazatot, s vele együtt a
többi pártok 1639 szavazatot kaptak ?
Ügy lehet, hogy Mohanu biró ur nem
mutatta fel a szavazatokat. A terem,
a régi recept szerint, asztalok által kétfelé osztatott s a bizalmi férfiaktól és
jelöltektől távol ülő biró a birói tekintély és megbízhatóság elleni sérelemnek vette, amikor kontestációkat intéztek a szavazatok rejtegetése ellen.
Hogyan lehet ez vagy az a furcsa választási eredmény? Ugy lehet,
hogy a Magyar Párt bizalmi férfiait és
delegátusait május 27-ikén elutasították, holott péld. Segesváron elfogadták
az ugyanezen napon történt hasonló bejelentést. Ezen elutasítás következtében
a pártelnökség táviratilag hívta a megyébe a párt összes jelöltjeit. Dr. Paál
Árpád a felsősófalvi szavazási körletbe
meni, de a szavazóhelyiségbe, dacára annak, hogy jelölt volt, be sem
engedték, hanem a csendőrök elvették
tőle belépési igazolványát s azután távozásra szólították fel. Most már igazolvány nélkül lévén, a szolgabírót
kereste fel, s tőle kért és kapott írásbeli igazolványt. Mikor ezzel visszament, a csendőrök ezt is elvették s őt
magát eltávolították. Laár Ferenc az
erdőszentgyörgyi
szavazóhelyiségbe
akart bemenni s midőn igazolványának
felmutatása dacára a fegyveres kato-

nák nem akarták beengedni, ezeket eredménnyel. Reggel 8 órakor kezd- székhelyeken elért »eredményeken <
fellépésük törvénytelenségére figyelmez- ték meg az összeolvasást, ami dél- sem. így érthető meg, hogy Zetelakán
tette és, jelölti jogaira hivatkozva, meg- előtt II óráig tartott, Bethlen gróf a leadott 1545 szavazatból a Magyar
indult a terem bejárata felé. Ekkor a tehát 2S órát ült egyfolytában a sza- Párt mindössze 82-öt kapott, 1460
katonák ráfogták töltött fegyverüket vazóhelyiségben, egyedül a teljesen székely ember pedig megtagadta mas rákiáltották, hogy ha még egy lépést jidegen környezetben s a kitartásnak gyarságát és pedig ezek is olyan csotesz előrey keresztüllövik! Természetes, ;és áldozatkészségnek ez a, valósággal dálatos módon, hogy szavazatukból
hogy ő se tudott bejutni a szavazó- 'hősies, példája mélységes hatással 1189 éppen a kormánypártra esett.
helyiségbe. E helyeken tehát minden- volt a nagy tömegben felvonult és Ezért volt szükséges megakadályozni
féle ellenőrzést meghiúsítottak. De meg VendületleniÚ várakozó székely vá- minden ellenőrzést és ezért történt
is lehet nézni az »eredményt.«
(íasztókra. Bethlen gróf a szavazás meg az, hogy az összes választókeMásképpen járt Bethlen György 1 folyama alatt több kontestációt szer- rületekben sehol sem engedtek közel
gróf országos pártelnök, a Magyar >kesztett és nyújtott be a választási a szavazóhelyiséghez olyan embert,
Párt listavezetője. Felsőbb utasítás elnökhöz. Az eljárás befejezése után, akiről fel lehetett tételezni, hogy ellenjött, hogy őt semmiképpen sem sza- pihenésre sem szakítva időt, a déli őrzés végett akar oda menni. Ezért
volt az, hogy már hétfőn, kora regbad korlátozni vagy feltartóztatni, ő vonattal Kolozsvárra utazott.
gel, valósággal megszállotta a várost
tehát be is jutott Székelykereszturon a választási helyiségbe s ott
Nézzük az etédi eredményt, ahol a katonaság, teljesen elfojtva minden
hétfőn, korán reggel, már 7 óra y^^rudbányai Ede tartotta a posztot. mozgási szabadságot, ugy, hogy pélelőtt elfoglalta posztját. Nem is tördául Hinléder ügyvezető, akinek Márétént ott semmi visszaélés a szava- 2éd körletnek 2368 választója közül falván kellett volna szavaznia, mert a
zatok összeolvasásánál. Csupán csak utyídössze 316 tudott leszavazni. E bethlenfalvi névjegyzékben van fel.lert 'thez a következő községek tar- véve, hiába kísérelte meg a városból
az történt, hogy a szavuBás hétfő reggel 7 órától — kedd reggel 8 óráig lig bak - Etéd, Martonos, Atyha, Én- való kijutást, a csendőrség és a rendőr^fioAfa, Siklód, Küsmőd, Kőrispatak, Szo- ség feltartóztatta és lehetetíeimé tettartott s ezen huszonöt órás idő alatt
^ lokma, Tordátfalva. Csupán Etéd közMajd Icérdéaére kijelentették,
csak 748 szavaxó tudta leadni stavaLgégéből n^szá^etvenen vették ki te fízt.
mBns«wigSzoi^yuitat.
lí^zeK
kuzui
miüita iMiSi'^itovt/- vatUi^zí&tmríyyoHiMarinescu csendőr-őmagytó!,
^ Te is tudtatc szavazni mintegy három« délythoz
száz ember ott rostokolt, kedd reggél
aki
a
prefecturán
kapható meg. A
8 óráig az utcán^ ott lefeküdtek az százan, a többi néhány szavazat Tor- prefecturán, persze, azt a felvilágosíútra, az aszfaltra, asszonyaik odt' dátfalváról jutott be, de a többi kilenc tást adták, hogy Marinescu nincs ott
hozták nekik az élelmet, reggel nyolc- község még csak szóhoz se jutott, és nem tudják, hol van.
kor pedig kihirdették nekik, hogy taka- nagy részük a községbe se tudott berodjanak haza, nem szabad többé sza- jönni, a csendőrök a községen kivül
vazni ! Iszonyú dolog ez 1 És mely szétzavarták és hazakergették őket. A
Hasonló vagy talán még erőszaközségek szavaztak le Kereszturon: szavazóhelyiségben a bíró azzal húzta
Szederjes, Felek, Boldogfalva, Gagy, az időt, hogy a választókkal, személy- kosabb módon folyt le a 4-iki szenáFiátfalva. Tehát a román szavazatok azonosságuk megállapítása céljából, torválasztás.
bejöttek. Éllenben nem szavazott le: iráspróbákat végeztetett. Egy-egy ilyen
A városon ezúttal is Mohanu ur
Csekefalva, Andrásfalva, Szentábra- iráspróba fél óráig is eltartott, de volt volt a választási elnök. Itt a taktika
hám, Ujszékely, amelyeknek választói olyan szavazó, akit egy óráig kínoz- az voll, hogy a bizalmi férfiakat beszóhoz sem juthattak, mert a csend- tak nevének leiratásával. Eközben az engedték ugyan, de csak az urna lepeőrök szét- és vissza zavarták őket. Ma- idő annyira eltelt, hogy már éjfél után csételése után. A továbbiakban aztán
gának Keresztúr községnek 947 sza- 2 óra volt, amidőn belépett a csendőr mindenféle mesterkedéssel huzták-havazója jelent meg az urna előtt. Ami- és jelentette, hogy egyetlen szavazó lasztották a szavazást, hogy minél
dőn ezek közül 147 leszavazott, akkor sincs már a láthatáron, mire az elnök kevesebb igazi szavazat kerüljön az
a szavazást félbeszakították
s a többi
urnába. A szavazókat a Jézus-kutjánál
nyolcszázra nem került már sor. Itt a szavazási eljárást bezárta.
sorakoztatták, tehát a szavazóhelyiség»
a választási helyiségben 20 fülke volt
től mintegy 200 lépésnyire, s onnan
berendezve és pecsétnyomóval is elJellemző a határtalan terrorra, kisérték őket^-as, sőt hatos és négyes
látva, ennek dacára csak tizenként hogy a kamatellenes liga listavezetőa fegyveresek az urnához.
engedték be a szavazókat. Minden jét, Borcoman román mérnököt sem szakaszokban
Még
a
késő
esti
órákban is nagy tötízes csoport után 10—20 perces szü- engedték be, Bögözben, a szavazómeg
városi
választó
várt kitartással a
netet tartott a bíró. A tízes csoporto- helyiségbe. Amidőn ez ellen tiltakoBethlen-utcában,
ezeket
azonban nem
kat nem a választási helyiség előtt, zott s jelölti minőségére és igazolváhanem attól 175 lépésre állították fel. nyára hivatkozott, a fegyveres katonák is engedték az urnához, hanem 10
Éjfélutáni 2 órától reggel 8-ig, tehát elvették igazolványát, őt magát pedig óra után szétzavarták őket. Hiába jöttek be a falusi választók is. Egy-egy
6 órán át, csak egyetlenegy község, puskatussal alaposan elverték.
községből 8—10-12 választót engedFiát falva, 127 választója szavazott.
*
tek szavazni, a többit egyszerűen haígy aztán nem csoda, ha a szavazás
Ilyen körülmények között nem zakergették. A rendszerető és törvényott 25 órát tartott — az ismertetett
lehet csodálkozni a többi szavazási tisztelő falusi nép azonban szintén nern
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KÖZÉLET

tudott belenyugodni az erőszakos intézkedésbe, amely megakadályozta
A szenátorválasztás eredménye Udvarhelyvármegyében *
törvényes kötelességének teljesítésében
(Az eddigi jelentések szerint.)
s zúgolódó csapatokban bolyongott
1.
2.
3.
hosszasan az utcákon, mígnem 11 óraX
kor ők is hazatávoztak. Az urna felLapu-párt
-ICormánypárt
Magyar Párt
bontásakor valóságos bűvészi látvány
20
Székelyudvarhely
.
,
.
,
.
694
470
következett. A nap folyamán alig szavazott le több 600 embernél^ mégis 1184
Székelykeresztur
"
147
181 .
11
szavazat került ki az urnából! S ebből
Oklánd
491
208
47
a többletből a Magyar Párt is részeHomoródszentm ártón . . . 556
147
26
Etéd
^
112
161
4
sedett, mert 470 szavazatot kapott, vagyis 118-cal többet, mint a képviselőMáréfalva
702
158
62
választáson, holott a szenátorválasztás'
Bardocz
654
147
39
kor sokkal kevesebben szavaztak le,
Kobátfalva
362
714
43
mint a képviselőválasztáson. A gyanút
598
401
49
teljesen jogossá teszi az a tény, hogy
Felsősó falva
584
244
25
az elnöklő biró nem irta alá a válaszErdőszentgyörgy
977
151
79
tói igazolványok hátlapján levő igazoZsákod
873
129
45
lást, ami a szavazás megtörténtét biZetelaka
570
101
22
zonyitaná s igy okmányszerüleg leheÖsszesen:
7320
3212
472
tetlenség kimutatni, hányan szavaztak
le / Annyira ügyelt erre Mohanu, hogy és annyira szemérmetlen, hogy azt a
még azt is megtiltotta az egyik bizalmi kormány maga is csak szégyenkezve
embernek, hogy cigarettadobozára 'hú- hozhatja nyilvánosságra. Világosan
zott vonásokkal jegyezze a szavazók megcáfolja a mostani »eredménytc az
számát.
1928 évi országos választás, amelyen
az akkor még óriási népszerűséggel
A Magyar Párt bizalmi férfiai
A hatalmi terror következtében
(dr. Jodál, dr. Gönczy, Varró Elek, bíró Maniuval szemben és az akkor megfogyatkozott a magyarpárti képviKovács Lázár) összesen hét kontestá- sem hiányzó szelíd nyomás ellenére selők száma. A megyékbeli arány és
ciót nyújtottak be a törvénytelenségek is teljes győzelmet aratott a Magyar az országos átlag alapján a magyarellen. Érdekes megemliteni, hogy mi- Párt és megcáfolja az 1929 évi köz- ságnak következő jelöltjei jutottak
lyen sajnálatos dolgok akadályozták igazgatási választás, amikor a karikás mandátumhoz:
bent is a szavazás rendes menetét. párt már uralmon volt s amikor min- 1. Szentkereszthy Béla báró (Háromszék)
Az elnöknek gyakran megfájult a feje, den hatalmi tényező ellenére is a Ma- 2.
Ede (Háromszék)
ilyenkor ki kellett mennie a kertbe gyar Párt listája maradék nélkül jutott 3. Abrudbányai
Pál
Gábor
(Csík)
sétálni. Majd jobban lett s akkor sze- be a megyetanácsba.
De megcáfolja a mostani »ered- 4. Wíller József (Marostorda)
mélyesen ment el és hozott magának
egy narancsot. A szavazók neveinek ményt< a közhangulat és a közvéle- 5. Bethlen György gróf (Kolozs)
a lajstromból való kikeresésébe pedig mény félelemnélküi való megnyilvá- 6. Bethlen György gróf (Udvarhely)
meg lehetett volna őszülni. így aztán nulása, amely egyenesen elégtételt kö- 7. Jósika János báró (Szilágy)
nem csoda, ha volt olyan félóra, amely vetel a példátlan törvényszegésért, 8. Hegedűs Nándor dr. (Bihar)
alatt mindössze 8 választó tudott le- amellyel a legszentebb polgári jogot 9. Sándor József (Torda).
Minthogy Bethlen György grófot
és az abban érvényesülő népakaratot
szavazni.
kéthelytt választották meg, egyik manA vidéki szavazókörletekben is tették csúffá.
A közfelháborodás a keddi napor dátumáról le kell mondania. Ha az
dult az erőszak. A szavazás mindeudvarhelyiről mond le, ugy Laár Fenütt bizalmiférfi-mentesen folyt, mert már-már azt követelte, hogy a szen'
renc, ha pedig a kolozsiról mond le,
a Magyar Párt bizalmi férfiai a legtöbb torválasztásokra lépjen passzivitásba
akkor Paál Árpád kerül be helyette.
helytt meg se tudták közelíteni a köz- Magyar Párt s adjon ki oly értelr
séget, melyben a választás folyt, a utasítást, hogy a további szavazár
csendőrök már a hazulról való eluta- a pártnak minden hü tagja tartozi
zásban megakadályozták őket. .Aki pe- jék. Bármily érthetőnek és lélekta
dig közel férhetett a szavazóhelyiség- indokoltnak is látszott ez a követ...
Országos kirakó vásárok: junius
hez, azt egyszerűen letartóztatták. Pa- a pártvezetőség nem tartotta azt teljerajdon a Laár Ferenc házát már előző síthetőnek, mert ilyen lépésre csak hó 12-én Gyulakuta, 13 án Kolozsvár,
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Kik lesznek magyar képviselők ?

Ipartestületi ügyek.

íét őrizte, ugy, hogy mozdulni se tu- gát a magyarság. Azt azonban elhadott lakásáról. Hogy legalább a laká- tározta már eddig is a pártvezetőség,
sában való elfogatását kikerülje, ugy hogy az elégtételszerzésnek és a megvédekezett, hogy lakásának minden torlásnak minden törvényes eszközét
fel fogja használni s mindazok ellen,
kapuját és ajtaját bezárta.
A máréfalvi körletbe egyik dele- akik arra okot szolgáltattak, a bűnvádi
gátusként dr. Hinléder Ákos indult el eljárást meg fogja indítani. Nagyon
a hajnali órákban. A község előtt a szomorú lenne a közállapotokra, ha
csendőrök letartoztatták, egy elhagya- a magyarság, megszaggatott sebeire,
tott csűrbe vitték és ott tartották tizenöt idebent nem kapna orvoslást és kényórán át, reggel 6 órától este 10 ig, telen lenne azért a Népszövetséghez
étlen szomjan, szuronyos puskák között. folyamodni.
A másik három bizalmi férfi id. Olosz
Márton, Kovács Dénes (közs. tagozati
elnök) és László József lett volna. A mezlazílasáEi bmara Uzlenyel
Még a választás előtt való estén, lakásukon, Máréfalván tartoztatták le Levéltetvek, vagy a hernyőféreg
mindhármukat a csendőrök s csak
pusztításai.
másnap délkor bocsátották őket szaRendesen május vége felé már
badon. Mindhárman el voltak látva
szabályszerű igazolvánnyal, melyei tömegesen megjelennek, főleg fiatalabb
Jacobini törvényszéki elnök állitott ki. gyümölcsfáinkon és a rózsafák leveHangsúlyoznunk kell, hogy a sze- leinek alján, a különböző színű, de
nátorválasztásra minden egyes körletre legtöbbnyire zöldes levéltetvek, menézve megvoltak a Magyar Pártnak lyeket nagy tömegük miatt hamuféra bizalmi emberei, ellátva mindnyájan geknek is neveznek. Ezek apró szivóa kellő időben kivett igazolójegyekkel, káikkal kiélik fáinknak a leveleikben
tehát nem a párt »késedelme« volt az élősejtekké átalakuló nedvét, s igy a
oka, hogy a képviselőválasztást bizal- fa a növekedésében és gyümölcseinek
miak nélkül játszották le, hanem az kifejlesztésében teljesen meg van akaa nyilvánvaló szándék és tudatos elő- dályozva. Testükből édes nedvet, az
készítés, amelyet most már, a szenátor- úgynevezett mézharmatot távolítják el,
választások után, letagadni nem lehet. mely a fák levelein lerakódva, gombabetegségeknek, főleg a korompenész
megtelepedésének ad kitűnő alkalmat.
így néz ki az 1931 évi választás, A levéltetvek rövid pár nap alatt milamelyet a törvényesség, a tekintély és liókra szaporodnak s azért oly rettena becsület jelszavával a Jorga-kormány tően veszedelmesek. Ahol tehát jelentrendezett. E megyében meg kell álla- kezésüket észrevesszük, azonnal hozzá
pitanunk, hogy az Andreias-féle terror kell látni a bőrüket elperzselŐ 2—3
(mert hiszen ő volt itt a választási százalékos készitményü permetezőszerszakértő) most is teljesítette kötelessé- rel: a Libex, Poksin vagy Thanol olgét és pedig épp ugy, mint 1927-ben, dattal való permetezéshez. A paizsteliesen elsöpörve a magyar szavaza- tetvek és vértetük kipusztítására ugyantokat, ugy, hogy a helyi számítás sze- ezen szereket használjuk, csak erőrint a magyarságnak egyetlen egy kép- sebb, 3—4 százalékos oldattal perviselőjelöltje, még a listavezető gróf metezve.
Bethlen György sem kapna itten mandátumot, s csak az országos átlag alapján fog bejutni. Ez kétségtelenül olyan
túllövés a célon, amit csak a fékezhetetlen hatalmi őrjöngés és a hatalom A vármegyei és községi tanácsoután való keserves és hosszú bőjtö- sok szenátorválasztásán a Malésnek a tobzódása magyarázhat meg.
gyar Párt jelöltje:
így kell lennie, mert az udvarhelymegyei >eredmény« annyira vakmerő

S e b e s I János.

Gyergyószentmiklós, Szentágota.
A tg-mure^í kereskedelmi és iparkamara tudomására hozza Csík-, Maros-, Udvarhely- és Háromszék-megyék
kereskedőinek és érdekelt iparosainak,
hogy a kamara mellett létesített kereskedelmi lajstromozási hivatal működését megkezdette. A bejegyzésekre
vonatkozó telvílágosításokat és részletes utasításokat az érdekeltek megszerezhetik ipartestületünk hivatalánál.
Hogy mit kell tartalmazzon a bejegyzési kérelem, erre kellő választ ad
az erre vonatkozó kérés-nyomtatvány,
ami az összes igénylőknek rendelkezésre áll helyben Becsek Aladár takarékpénztári vezérigazgató urnái.
A kérésnyomtatványokat a kamara is válaszbélyegek (6 leu, plusz
2 leu) ellenében az összes igénylőknek
megküldi.
Bejegyzésre vannak kötelezve az
összes cégek, melyek az adótörvény
alapján i^/o os egyenesadónak vannak
alávetve, tekintet nélkül formájukra és
annak figyelembe vétele nélkül, hogy
az ipartörvény szerint az kereskedelmi
vagy ipari cég. Kereskedelmi cégeknek
tekintetnek és következésképp feltétlen
bejegyzésre vannak kötelezve: a vendéglők, kávéházak, szállodák, beszállók, korcsmák, cukrászdák, pékek,
mészárosok, malmok, kivéve a falusi
malmok, autóbuszvállalatok, autófuvarozók, mézeskalácsosok, építési vállalkozók, fényképészek, nyilthelyiséggel
rendelkező villanyszerelők, órások, ékszerészek, kik a régi ipartörvény szerint Erdélyben ipari cégekként voltak
osztályozva. Ezen krítéríumlól függetlenül bejegyzésre kötelezettek az öszszes ipari és kereskedelmi társascégek,
mim betéti, közkereseti és részvénytársaságok, továbbá mindenféle szö
vetkezet, valamint ezeknek összes
fiókjai, ügynökségei és képviseletei.
A bejegyzési kötelezettség nemcsak a jövőben alakuló cégekre terjed
ki, hanem a törvény alkalmazásának
idejében létező összes cégekre is, tekintet nélkül arra, hogy a törvényszéknél be voltak jegyezve, vagy iparigazolványok alapján működtek, amennyiben a fenti kritériumok alapján
a bejegyzésre kötelezettek. A kézmü-

iparosok bejegyzése szabad elhatározásuktól függ, amennyiben nem esnek
a fenti előírások alá, vagy iparuk a
magyar kereskedelmi törvény szerint
a kisipar körét nem haladja meg. Újólag
megjegyezzük, hogy az ipari társascégek feltétlenül bejegyzésre kötelezettek, valamint az összes fiókok, legyenek akár kereskedelmi, akár ipari cégekéi. A jelenleg létező cégekre vonatkozólag az eljárás a következő: azon
cégek, kik a törvényszéknél vannak
bejegyezve, egy legújabb keletű bizonyítványt kell, hogy bemutassanak,
melyből kitűnik, hogy a cég be van jegyezve, továbbá alapszabályukat és társasági szerződésüket. Azon cégek viszont, melyek csak ipar igazolvány alapján működnek, az I. fokú iparhatóság
által kiállított bizonyítványt kell, hogy
bemutassák, melyből megállapítható,
hogy az iparígazolvány jelenben is
érvényben van. A fennállás igazolása
azon okból bír fontossággal, hogy a
meglévő cégek a törvény alkalmazása
rendjén sokkal kevesebb dijat fizetnek,
mint az újonnan alakulók.
Képesítéshez kötött, bejegyzésre
kötelezett iparoknál az iparigazolvány
váltása is szükséges.
Elhelyező osztályunk keres nyüt
uccán való fagylalt-elárusitásra egy
megfelelő leányt, jobb családból valót.
Felvilágosítást az ipartestűlet titkára ad.
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Az Ipartestület elnöksége

Maj^ar színészet
lesz szombaton, junius 6-ikán estétől
kezdődőleg, kb. 2 héten át városunkban. Hevesi Miklós bevonuló tarsulata
a közönség legteljesebb elismerése
mellett működött idáig mindenfelé és
azt a lapokban, mint Erdély legjobb
vidéki szintársulatát emlegették. Méltó
lesz tehát, hogy a magyar színjátszás e derék vándorait városunk
közismerten szinpártoló közönsége —
a nehéz viszonyok ellenére is — megfelelően támogassa, amire az eddigi
bérlet-jegyzés szerint minden kilátás
meg is van. A társulat jobb és ismertebb xeyy, erősségei fiorváth Böske
|iwn>»ÍotÉWÉ, VfiuAn
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>
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Vékony Ilona drámai színésznő, Paluc
Vilma komika, Putnik Bálint énekes
bonvivánt, Bellák Miklós táncos komikus, Mihályi K. buffó-komikus, Hevesi igazgató, hős és jellemszinész, s
az itt már a múltban megkedvelt Légrády. Megnyitó előadásul holnap az
Első tavasz c. 3 felvonásos operett
kerül szinre.

Nagy kárörömmel
ir egy székelyföldi lap a Magyar Párt
választási »vereségérŐlc — amiről pedig már a külföldi lapok is tudják, hogy
csak a legféktelenebb hatalmi erőszak, szemérmetlen urnalopás és csalás volt az okozója. De ez a székelyföldi lap nem szégyelí arcátlanul azt
Írni, hogy a Magyar Pártot nagy csalódás érte, mert a magyarok nem szavaztak rá I
Halljátok-e, Székelyek! Ti tehát
azért háltatok a keresztúri aszfalton,
azért kergettek el titeket az urnáktól,
azért tartóztatták le vezetőiteket, mert
Ti a magyarság ellen akartatok szavazni ? Azért győzött az erőszak, mert
Ti akartátok igy?
Még a román lapok is a legnagyobb felháborodással írnak az urnalopásról, az erőszakról s ez a megfizetett beledugja piszkos kezét a Ti
lelketek égő sebébe, hogy a fájdalomból kikaparja a maga hasznát, a
hatalomnak való hizelgésért járó Judás-pénzt.
Székelyek, akik még olvassátok azt
az újságot, erre a gyalázatos becstelenségre, erre a szégyentelen talpnyalásra tudnotok kell, hogy mi legyen a
felelet !

Állandó nagy raktár
mindenféle flnom férfi-, gyermek' és vidéki kalapokban,
sapkákban, olcsó áron. Férflés női kalapok javitását
vállalom.
Szires pártfogást kér:
KffilZI^lIR
AliBERT
Tolt EötTős-ntcá.
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A helybeli róm. k a t h . főgimn&siumban az I. és II. osztályos tanulók évvégi vizsgája f. hó 9 én, kedA budapesti Vasas football-csapat- den — és nem 12 én — d. e. 8 órakor
tal megkezdett tárgyalásokat a Hargita kezdődik a mennyiségtannal. Az igazvezetősége még most is folytatja. Ha gatóság.
sikerül a megegyezés, — amire remény
Anyák-napja a i unitáriaiok'
van — ugy hétfőn, junius 8 án délután n&l. Az unitárius Nők Szövetsége és
lesz ez a szenzációs mérkőzés a sport- a Leányegylet városunkban május 31-én
pályán.
ünnepelte meg az Anyák-napját. A
virágokkal dúsan feldíszített templomban Nagy Béla h. lelkész magasröptű
beszéde után Deák Berta VI. éves tanítónőképzőint. növendék mondott
h í r e k .
mélyen átérzett és a lelkeket megkapó
Junius 5. alkalmi beszédet. Szem nem maradt
szárazon, amint a Székely Dalegylet
— Kiss E. karnagy vezetésével — 2
dalt adott elő művészi interpretálásban.
Szavaltak: Böhmer Éva, Szabó Éva,
A Curentul (és az Universul is) Téglás Erzsébet, Knall Lili, Barra Gizi,
Írja: »A közoktatásügyi miniszter be- Lőrinczy Laci. Tárcza Ida énekét Gálfí
terjesztette a dolj-i ügyészséghez a Júlia kisérte. Beszéd, szavalat, ének
Balaban N. volt craiovai líceumi igaz- mind az anyák dicsőítésére szolgált és
gató ellen lefolytatott vizsgálat iratait. feledhetetlen emléket hagyott a megA vizsgálat eredménye azt mutatja, jelentek lelkében. — Az összes közreműködőknek a rendezőség ezúton
hogy Balaban N, ut szabálytalan ke- is
hálás köszönetet mond.
zeléssel és bárom és félmilliós összeg
el sikkasztásával lesz vád alá helyeHalálosáf. Dr. Bogdán Elekné
zendő.*
Popovits
május 31 -én, vároA Curentul közléséhez csak any- sunkban, Emilía
64
éves
elhunyt.
nyit tüzünk, hogy a szószban forgó Tekintélyes rokonságkorában
gyászolja.
Balaban Nicolae ur nem más, mint
Bucsi Dénes 56 éves korában,
a megyénkben kormánylistán a máso- május
városunkban elhalt. Kidik helyen „megválasztott" képviselő. terjedt 31-én
rokonság gyászolja.
Széli Imre kertész junius 2-ikán,
JaniuB 8 - i k á r a , II. Károly ki- 54 éves korában Bethlenfalván elhunyt.
rály trónfoglalásának évfordulójára a A szorgalmas, munkás embert neje, 10
kormány országos ünnepet rendelt el. gyermeke, s ezeken kívül terjedelmes
Ezen a napon munkaszünet tartandó, rokonság gyászolja.
s nem nyithatók ki az üzletek sem. —
A ffjlflőiófalTi
tüskároiolAz erre a napra eső kirakóvásár is t a k részére Györffy Mária tanítónő
városunkban, az ünnep miatt, egy (Székelyderzs) 150, Demény Imre és
nappal később : kedden tartandó meg. neje Kassza Teréz udvarhelyi lakos
A v á l a u t á s t vifixaóléiek hí- 100 leüt adott át lapunk szerkesztő'
re- már LoürdofiBa^ígT élJutOtf^^-'a Béj^énflka A-Magyar Párt segélyező biDaily Express cikkekben foglalkozott az- zottságának folyószámlájára helyeztük
itt lefolyt felháborító eseményekkel. A el a takarékpénztárba.
közleményekre vonatkozólag Románia
A S s é k e l y D a l e g y l e t junius
követe cáfoló komünikét adott ki. Mi 14-ére hirdetett kirándulását junius
azonban közvetlenül tudjuk, hogy a 21.én fogja megtartani a homoródalvalóság mi, s bizonyos, hogy a világ mási barlangnak Orbán Balázs-emlékis tudni fogja, hogy egy nagy világ- táblával való ellátása és Orbán Balázsíap közlésével szemben mire értékeljen barlangnak való elnevezésére rendeegy ilyen követi nyilatkozatot I
zendő ünnepélyen való testületi megjelenés
miatt. Tekintettel a nagy érApponyi Albertet, aki a na- deklődésre,
a Dalegylet a vendégek
pokban töltötte be 85 ik születésnap- számára
külön
kocsi-járatot állít be.
ját, ennek alkalmából a magyar nem- Résztvenní szándékozók
hó 11-ig
zetgyűlés rendkívül megkapó és ki- bezárólag jelentkezzenek f.Kassay
F.
vételes ünnepségben részesítette. E
célból óriási érdeklődés mellett rend- Domokos üzletében.
kívüli gyűlést tartottak, amelyen AlNyilvános kössönet ói n y a g mássy László képviselőházi elnök nagy- tásáf. A Polgári Önképző temetkezési
szabású beszédben méltatta Apponyi- egyesülete az elhunyt férjem után járó
nak ma már külföldön is általánosság- temetkezési járulékban 10000 leüt fiban elismert és tisztelettel emlegetett zetett ki, mely összegnek a fölvételét
politikai kiválóságát. Megállapította a nyilvánosan is elismerve, egyúttal ez
szónok, hogy Apponyinak hatalmas uton is köszönetet mondok az egyetehetsége, emelkedett gondolkodása, sület vezetőségének a gyors és pontos
páratlan szónoki készsége és az an- kifizetésért. Özv. Bucsi Dénesné.
gol, francia, német, olasz nyelvekben
Felvétel internátueba. A sz.
való teljes jártassága lehetségessé tette,
Ferenc-rendi
nővérek vezetése alatt
liogy nemzetének ügyeit a különböző
nemzetközi konferenciákon, népszövet- álló nagyszebeni tanitónőképzőbe és
ségi gyűléseken a lehetőség szerinti felsőkereskedelmi iskolába junius hó
legnagyobb hatással képviselhesse, vé- végéig * lehet felvételért folyamodni.
delmezhesse. Íís Apponyi ebben min- Fölvehetők, akik a gimnázium Ill-ik
dig, fáradhatatlan volt; 85 éve elle- osztályát végezték. A folyamodványnére is fiatalokon tultevő energiával, hoz : állami születési anyakönyvi kilelkességgel végzi munkáját ma is. vonat, a gimnázium III ik osztályáról
Mindezek folytán a magyar törvény- bizonyítvány vagy értesítő és hímlőhozás a nemzet hálájának, elismeré- oltásí bizonyítvány csatolandó. Bennsének jeléül Apponyi részére a mi- lakásí havidíj 560 leu és havonta 12
niszterelnöki fizetésnek megfelelő évi kgr. liszt. Van az intézetben elemi isdijat állapit meg és 250.000 pengőt kola és három osztályú leánygimnáazért, hogy annak ellenében a nagy zium is. Ezen tagozatokon is 560 leu
politikus eddigi és ezután írandó összes a havi ellátási dij. Tanácsos mielőbb
müveinek tulajdonjoga a nemzeté le- kérni a felvételt, míg a helyek be nem
gyen. Apponyit különben a nevezetes telnek. Az intézet rendkívüli előnye,
nap alkalmából a világ minden tájé- hogy a növendékek gyakorlatilag könykáról rengetegen üdvözölték, s nagy nyen elsajátíthatják a román és a néelismeréssel irtak róla az angol, olasz, met nyelvet. Prospektust készséggel
francia, német sajtóban is, általában
mint a mai Európa egyik legnemesebb küld az igazgatóság.
Kösxönetnyilvánitát. Hálás
és legkiválóbb egyéniségét méltatván
köszönetemet fejezem ki ezúton is,
öt.
ugy sóvídéki kartársaímnak, valamint
mindazoknak, kik felejthetetlen emlékű
X Kössönetnyilvánitáf. Ezú- feleségem. Szilágyi Miklósné szül. Biró
ton mondunk hálás köszönetet minda- Mária áll. tanítónő halála fölötti bánazoknak, akik feledhetetlen jó férjem tomban kegyes részvétüket személyebetegsége alkalmával mély bánatunkat sen, vagy írásban nyilvánították s a
részvétükkel egyhítették. Őzv. Bucsi boldogultat utolsó útjára kikísérték. A
Dénesné és gyermekei.
gyászoló férj.
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Piaoi á r a k . A buza: 68—75,
X llentő-sorsjegy, egész és fél,
rozs: 55—60, árpa: 55—60, zab: • nagy választékban és szerencsés szá«
38—42, tengeri: 55—58, burgonya: mok kaphatók Farmos-nál.
22—24 leu vékánként.
Varró E.
Xöxgyüléii meghivö. A FiiH í y l l t t é r .
harmónikus Társaság elnöksége által
1931 május hó 29-ére összehívott GroTatköxleméareiérta sserkeiitő nem v&Ua
felelöaiéget.
közgyűlésen a tagok határozatképes
számban nem jelentek meg, miért is Klii«k vaj van m fején, n« álljon ki
az elnök a közgyűlést határozatképa napra I
telennek nyilvánítja és igy a közgyűBalogh Jáoos rugoafalvi kereskedő, akii az
törvényszék P, 912—1930 számú
lést ismételten 1931 junius hó 15-én, udvarhelyi
Ítélettel erőszakos nemű közösülés büntette
hétfőn d. u. 6 órakorra hívja össze, miatt hathónapi börtönbüntetésre és három évi
politikai jogai felfüggesztésére itélt, a
amidőn a megjelent tagok számára tartamú
közvélemény megtévesztése céljából a Hargita
való tekintet nélkül fogja megtartani. 1931 május 14-én megjelent számának nyUttérAlólirott pénzintézetek szíves iudomására hozzák a n. é. közönségnek,
hogy junius l-W szeptember iS-ig a
pénztárórák délelőtt 7—12 óráig tartanak.
Agrár Takarékpénzldr f iólja.
Dicsószenimártoni Álialános Hitelbank.
Segesvári Egyesült "Jelzálog és Iparbank.

rovatában »LelkUeg összetört embere cimén
közölt cikkében azt állitotta, hogy az elitéltetése rágalom és tanumegvesztegetésnek a szüleménye és hogy még Préda ügyész ur is ki jelentette volna, hogy az itélet túlságosan súlyos,
mivel nem nyert volna megállapítást az erőszakos nemi közösülés ténye.
Tekintve, hogy a fennti közlemény az utolsó
szóig aljas rágalom, abból a célból, hogy a
közvélemény tiszta képet nyerjen a valódi tényállásról, közöljük a következőket:
1. A törvényszéki akta tanúsága szerint a
Balogh bűnösségét a pártatlan biróság, az érdektelen tanuk egybehangzó vallomása és a
tudományos alapon álló orvosi szakvélemények
alapján állapította meg.
2. Nem igaz, hogy Préda ügyész ur kijelentette volna, hogy az itélet túlságosan súlyos
volna, ellenkezőleg az ügyészség éppen a súlyosbításért felebbezett.
3. A Balogh többi állításai annyira alaptalanok, hogy reflektálni sem lehet rájuk, csak
annyit, hogy szemenszedett hazugságok, amiket sohasem tudott és nem is fog tudni bizonyítani.
4. A Balogh rágalmazó cikkéért az udvarhelyi ü^észség büntető eljárást indított ellene,
mert akinek vaj van a fején, nem jó, ha kiáll
a napra,
Rugonfalva, 1931 junius 3.
Bedő Aroimé alsó és Sebet! MirU Klemmc
a Balogh János felső szomszédjai.

E g y kis g y e r m e k b orxalmas
h a l á l a vesxett k u t y a m a r á s a
követkestében. Albert Dénes munkás István nevű 9 éves fiát városunkban május első napjaiban, iskolából
hazamenet, lakásuk közelében, egy
kutya megtámadta és a gyerekre
ugorva, annak bal szeme fölött mély
sebet ejtve, tovább szaladt. A gyermek
sebét a szülők orvossal varratták be,
a kutyát pedig Alberték egyik szomszédja lelőtte. Albert Dénes apa a
kutya veszett voltára gyanakodott, de
Qiert keresetéből terhes családját is
álig bírja fenntartani, Réti »polgármester«.hez fordult, kérve, hogy meginart gyermekének a kolozsvári Pas- Kladötul^jdoaos: a Könyvnyomda B.-T
ij^-intézetba való felszállitása költséOdorhe^n-SzÖk^lyTXdyftrliely.
g i t a város pénztára hordozza, ö képeién lévén a költségek viselésére. Réti
ét szoba és konyha azonnal kiadó
ur a törvényre hivatkozva, a kérést
a Kossuth-utcában. Cím e lap
azzal utasította el, hogy miután az kiadóhivatalában.
apának havi 1000 leunál több fizetése
gy jó családból való leány gyerevan, a város pénztára a költségeket
kek mellé felvétetik. Cím megtudnem viselheti. A mult napokban aztán
a gyermek szüleinek panaszkodni kez- ható a kiadóban.
dett, hogy szédül, gyomra körűi resz^^yi/Z/i/^
firtesités!
ketéseket érez. Majd állandó fejfájásról panaszkodott s miután állapota
A tenger színe felett 1301 méter magasigen súlyosra fordult, vasárnap reggel ságban fekvő, fenyőerdőkkel koszorúzott, kitűnő
az apa orvoshoz fordult, aki megálla- vastartalmú, gazdag szénsavas és széndiokszid
pította, hogy a gyereken a veszettség tartalmú ásványvizéről híres
kitörőfélben van, s utasította az apát, „Hargita" isvAnyvIz éi klimatikus
I gyógyfürdőt s s e e s s s
hogy azonnal szállítsa fel a gyereket
1931 évi junius hó 1-én megnyitottuk.
Kolozsvárra. Az apa dr. Szöllősí Ödön
anyagi segítsége mellett azonnal vo- A Bazedov-kór, vérszegénység, idegbetegség,
natra is ült beteg gyermekével, de sárgaság legnagyszerűbb gyógyhelye. 2 gazdag
már az utazás alatt a gyermeken tel- kéogödöirel a rheumás betegek részére. — Hideg-meleg fürdők.
jes erejével kitört a szörnyű betegség,
ugy, hogy az apa csak a legnagyobb Tiszta szobák és ellátás mérsékelt árak mellett.
fáradsággal és küzdelemmel tudott U r n e s t l l l n a fürdőbSrlő. Cíceu—Csikcsicsó
Kolozsvárra feljutni. Az intézetben a
gyermeket injekcióval látták el, de a
I
második oltás után rövid idő alatt kiElvesztegeti a pénzét,
szenvedett. Most már, orvosi rendeha ruháit, gallérjait máshová küldi
letre, a 8 tagból álló család Kolozsfesteni és tisztítani, mint az évek
várra utazott gyógykezelés végett. Igy
óta
ismert, jó hírnévnek örvendő
pusztult el egy ártatlan gyermek a
és megbízható
legszörnyűbb betegségben s el kellett
pusztulnia, mert hiányzott a köteles
gondoskodás és lelkes gondolkodás,
kelmefestő és vegytisztitó intézeamely megmenthette volna. Réti ur,
tébe Malom-utca 21. s z . ,
aki mikor érdekei ugy kívánják, minhol
a legkényesebb ruhákat, szőrdig mint az emberiség megmentője
méket és gallérokat a mai kor
szereti magát lapjában feltűntetni, paigényeinek megfelelően, olcsón és
ragrafusra hivatkozva, ridegen elpontosan eszközölnek. Gyászeseutasítja a segélyt kérő apát, s lapjában
tekben 24 órán belül, vidéki munugyanakkor (Hargita május 7-íkí szám)
kálatok 4 napra készíttetnek.
azt írja, hogy a kutyáról »bebizonyoPerzsa és szmirna szőnyeg-anyasodott«, hogy nem veszett, de a gyergok minta festése felelősség melmeket azért mégis a kolozsvári Paslett. Férfi- és női szabóknak
teur intézetbe szállították (?!) Most pedig,
árkedvezmény.
mikor elkövetkezett a szörnyű eset,
lapjaban azzal tér az eset fölött napirendre, hogy a város pénzügyi helyzete a segítségnyújtást nem engedte 'pavassi és nyári szezonra a leg>
meg, s kár, hogy a vonat ingyen nem * divatosabb
szállítja a gyanús kutya által megmart
egyéneket. Ez mindenesetre kár, de
addig is, niig e téren más rendszer, D O B A Y szabó üzletébe megérkezmás törvényes intézkedés nincs, egy tek. — Mindenfajta mnnkát pontos
igazán érző, emberséges szív sokat ld{»re, garantáltan végzek a legnjabb
tehet, hogy ilyen esetek elő ne fordivat szerint.
duljanak. Csak hol volt ez az érző,
humánus szív ezesetben ?
V—ö. , D O B A Y
fépfí szabó.
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Trench coatok, esáköpenyek, rőfös rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos J
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- ós esőernyők: Lőblnél •"iiSjSll'ií.ir' l
AE Újtelepen njonnan
I V i a U U * épfiit 3, esetleg 4 szobás, napos, csendes, egészséges lakás,
minden mellékhelyiségekkel, kis kerttel. Eitttnff ÍTÓTÍZ, kfil5n ndvar.
Aioonal beköltözhető. Értekezni lehet a Prefecturán Orbán bácsinál.
Nr. G. 810—1931.
Pabliea(fnne de

licitatie.

SabseaiBatul porfárel judecátoresc
adnc la euno^tiota publicá ío sensui
légii articlu! LX din 1881 § 102 respectiT XLI din 1908 § 19 cumcá lucrarile urmitoare
anuiBe 4 cal
1 vací, 3 boi, 10 oi, 2 cárutá, 1 Bcroafá 5 yi^ei
etc. csre io urma deci«
sului Nr. 3806—1930 al Judecátoriei de OclaDd s'au cxecvat ia 5
Martié 1930 in favoral execvatorniní
Kolozsi Márton repr. prin advocatul Dr. János DooBokoB iapotriva ezecvatului peDtru ÍDcassarea capitaiului
33600 Loi
accet. prin executle de
acoperire
cari e-au pretuit !a
35300 Lai üq TOr vinde prin licitatie publicá.
PeDtru efeptuirea acestei licitaíiunl pe baza decíBuiui Nr. 810—
1931 al judecátoriei de ocol dia Ociasd
se fizeazá ternioul pe 8 lunie 1931
la oréíe 10 a. m. in comuoa Lueta toti
cari au voie de a cumpára suat iavitatl
priD acest edíct cu observarea aceia, cá
iucrilB BUBamintitá ror fí vándute ia
senzul légii LX dia 1881 § 107 §i
108 celor cari dau mai mult ps láogá
Bolvirea ta baui gata §i ia caz necalar fi 8ub pre{al da strigare.
Pretenzianea care e da incassat face
33300 Lei capilaJ, dobao^íle cn 15Vo
Bocotlnd din 28 Nov. 1930 lar spaaele pftoft acnm.
Intrucát inobilele cari
licit&tie ar fí fost execvate §i de alfi
9i acestia §i ar fi cástigat dreptui de
acoperire licitatia prezeotá este ordocaíá $i ín favorul acestora iü senzul
art. LX.: 1881. §. 192.
Oclaod, ia 14 Maiu 1931.
Indescifrabii porlárel.
No. G. 823—1931.
P u W i o a t í i m e de l i c i t a t i e .
SubBemnatul portárel judecátoresc
aduc la cunosticta publicá ia seosul
Ifgii erticiul LX. din 1881 § 102 respectiv XLL din 1908 §. 19. cum cá
lucrurüe urmátoare 8. a. 51 acáoduri
2 care, 1 ca), 1 iapá 2 vijei §i 2 boi
care in uroía decisului Nr. 291/1931
al Judecátoriei de Oclacd s'au execvat ÍQ 25 ftbr. 1931 ÍQ favprul
execvatoriei Sotia lui Jaokő Gyula
repr. prin ídvocaiul Dr. JánosDorookoa
iapotriva txccvatuíui peotru incasarea
capitaului de 24020 lei
acc. prin
cxfcu^ie de acoperire
cari s'au protűit ÍQ 300C0 iei eevor vicde prin
lícittíie publicá.
Pentiu efeptuirea accstei licita*
t'uci pe baza decisului Nr. G. 823—
1931 al Judecátcriei Oclacd se fixeazá
termcnul pe 9 lunie 1931 la ora
10 a m. ia comuua Luöta
tüti cari au voie de a cumpára sünt
invitati prin acest edíct cuobaervarea
acea cá lucrurilo sus amiot te vor ű
váDdute ÍQ senoul legü LX. dio 1881
din §. 107 §i 108 celor ceri dau mult
pe !áiigá EoWirea in báni gata
ía
caz necesar §t pretul de strigare.
Preteoziunea care e de iocaspat faco
30000 Lei cap. dotáuzile cu l5Vo
aocotind dio 5 Jatuarie 1931 iar bpesele pácá acuroIntrucát mobiléié c«ri ajung la
licitatia ar fí foet execvate $1 de altü
aceete^tia
tr fí cá§tigat dreptui
de acoperire iieilatie prezentá este ordopatá
!u íavorul üce»tora io senzul LX 1881 § 192.
Oclaud, la 21 lan. 1931.
Bokor portárel

Decan al Baroului Advocajilor Odorheiu.

Publícatíunc^
Se aduce la cuno^tin^a publfcá
cá Primária comunalá Lupeni exarendeazá debitul de cárciumá cu tot felül
de beuturi, prin licitatie publicá pe 3
ani consecutivi íncepánd dela 14 lunie
1931 respective dela eliberarea brevetului.
Pretul de strigare se flxeazá dupá
cum urmeazá:
Pentru debitul cu local de cárciumá 15.000 Lei anual.
Garancia provizorie este de 10%.
Concurenfii trebue sá indepliijpascá conditiunile cerute de lege pentru
eliberarea brevetelor §1 exercitarea comertului de beuturi spirtuoase.
Licitatia se va tinea cu respec^rea art. 81—110 din iegea contabilitátü bublice combinat cu art. 187—188
din legea asupra produc^lei
desfacerii spirtului
beuturilor spirtoase
cu ofertá inchise
sigilatá. Caietul de
sarcini ^i condi^íunile detailate se pet
vedea la Primária comunalá Lupeni
§i la oficiul Preturei Plasei Odorheiu.
Lupeni, la 18 Maiu 1931.
Primar.
Notar.
l^agy Domokos
J. Longera

Értesítem

Nf. X. A. 31—1931.
Bar. Adv.

Convocare.

Consiliul Baroului Odorheiu invitá
pe toti domnii advocaji definitivi, inscri?! ín barou, sá binevoiascá a parti cipa la

Adunarea generalá anualá

a Baroului, care se va tíne ín Odorheiu la 21 lunie 1931 orele 11 a. m.
fn sala de ?edintá principalá a Tribunalului, iar dacá la aceastá primá adunare nu se vor prezenta domnii avoca^i in numárul prevázut de lege,
Adunarea Generalá a doua va avea
loc la 28 lunie 1931, órele 11 a. m.
in acéla? loc, avánd adunarea a doua
dreptui de a decide fárá considerare
la numárul celor prezenji.

Meghívó.
A székelyudvarhelyi Ügyvédi Kamara választmánya felhívja a kamarába
beirt összes végleges ügyvédeket, hogy
az 1931 évi junius 21én d. e. IT
órakor a törvényszék főtárgyalási termében tartandó

évi rendes közgyűlésért

megjelenni szíveskedjenek.
Amennyiben a tagok ezen első közgyűlési napon nem jelennének meg a
törvény által megkivánt számban, a
második közgyűlés a fentebb jelzett
helyen 1931 évi junius kő 28 án d. e.
11 órakor fog megtartatni. A második
közgyűlés a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes.

Ordlnea de zi s
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deschiderea adunárii genetale.
Raportul Secretarului.
Kapottul Cassierului.
Votarea bugetului pe anul 1931.
A discuta fi alte chestiuai profesionale.
Eventuaie propuneri.
Dat ía Odorheiu, la 25 Maiu 1931.
Decan: Dr. Jodál.

TárgycQrQials

1. Eloöki megnyitó,
2. Titkár jelentése.
3. Pénztáros jelentése.
4. 1931 évi költségvetés megállapítása.
5. Az ügyvédeketérdekló kérdések megvitatása^
6. Esetleges indítványok.
Székelyudvarhely, 1931 május 25.
Secretar: Zh** Laslo.

a vásárló közönséget, bogy

iiaeletemet

májns elsején áthelyeztem a Szebeni
Antal bSrttzlete melletti helyiségbe,
ahol a legjntáuyosabban lehet vásá'
rolni késK férfi- és gyermekruhákat^
Gold

Izldw.

Delt^ Judecátoria m r a l á dia Ois
Nr. G. 1089—1931

Pubiicatiune de licitatia.

Subsennatul grefídr prin aceastft
publicá, cá ía baza deciziuDÜ No.
1089—1931 a Judecátoriei rrralá din
Cristur
deciaiuoi No G. 256—1931
a judecátoriei Cristur ia favorul rec
lamantului Juaif Hach repr. prin Dr.
Fereiicp.y Gábor pentru íocaBaarea
creattdi de 8050 Lei
accesori se
fíxeazá termen de licitatíe pe ziua
de 18 lunie 1931 ora 14 á. m. Ia
fafa locuiui in comuna Cristur unde
se vor vinde prin licuatiune publicá judiciará aobile ms^^ina de gcris
"Wertbae in tíulap diferife larfnri.
in valoare de 8500 Lel. Iq caz de
nevoie §1 tub pretul de estimare.
Pretenziuaea care o de iBcasaat face
8050 Lei capital. dobáczile cu l5»/«
Bocotind din 10 NOT. 1930 iar Bpesele
pácá acuv atabilite de 1873 Lei.
Ictrucát mobilele cari ajung la
lic'.tatie ar fí fost execvate
de altU
aceatia §i-ar fí cá$tigat dreptui de
acoperire hcitatia prezeittá este ordonatá
ín favorul acfstei ín senzul
art. LX. 1881, art. 192.
Ciistur, la 28 Maiu 1931.
V . H r i z e a crpfíer.

Uj hölgyfodrászat
(OndolAlAs 1 5 l e a . )

Ha elegáns és szép

cipi t
fel
fw

i

T i k t o r ,

fodrásx, a kollégiumi épületbea.

akar vásárolni, ugy

keresse

Dobrai Károly
cipő-Üzletét,

IIMMIIIIIIIItlIlUIIIIIIIIMIII .

ahol a legkényesebb igényeket is kielégítő dús választék áll rendelkezésre.
Ugyanott mérték utáni megrendelések
vétel-kötelezettség nélkül

készülnek.

^nvifii
No. 3668—1931.

Pubfícatíune de Lícitatie.
In conformitate cu Deciziunea No.
246 din 22 Maiu 1931, a Delegatiunei
Consiliului judetean din judejul Odorhei, se publicá licitatie cu oferte inchise, sigilate conform legii in vigoare,
pentru vinderea motorului cu benziná
de 16 H. P. cu toate acesorile existente cu suma de Lei 15.000.
Idem pentru vinderea concasorului de spart piatrá cu toate acesorile
evaluat cu suma de Lei 9000.
Domni ofertaníii, cari vor prezenta
ofertele lor cu un pret mai mic decát
cele arátate mai sus, se considére nul
$i fárá valoare.
Licitatia se va ^ine ín ziua de 22
Junie ac. la Cantonul No. 1 din comuna urb. Odorheiu, lángá drumul cel
nou Bulevardul Regele Carol 11.
Concurenti cari doresc a lua parta
la licitat'e vor depune e garanjie ín
numerar de Lei 1500, pentru motor,
iar pentru concasor 900 Lei.
Suma oferitá prin ofertá cumpárátorului se va pláti imediat dupá aprobarea procesului-verbal de licitatie
de Delegatia Consiliui judetean.
Odorheiu, la 28 Maiu 1931.

A hölgyközönség szíves tudomására, hozom, hogy üzletemet a
hölgyfodrászat bevezetésével kibővítettem.
Budapesten tanult, 13 évi prakszissal biró alkalmazottam a leg>
nagyobb biztosíték arra, hogy a
Seful serv. tech. Ing.
Prefect
hölgy fodrászatban előforduló összes
munkákkal a legkényesebb igényeket Dr. (^upárescu Dr, Törők Aríhur
is ki tudja elégíteni. A nöi hajvágást az edoigi jó hirnevű férfi
fodrászüzlet személyzetével végzem.
középiskolát végzett, jó-magaSzíves pártfogást kér, tisztelettel:
viseletü fíat tanulónak felvesz
© y ö r g y

m_
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Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu—Székelyudvarhely.

No. 334—931. not.
Publícatiunc*
Primáre comunei Bodogaia \ine lícitatie publicá in localul primáriei la
17 lunie 1931 ora II, cu oferte inchise §i sigilate conform art. 88—110,.
din L. C. P. pentru darea ín antreprizá edificárei bucáteriei de vará pe
curtea cárciumei din materialul 91
dimenziunile arátate in plánul aflator
la primária comunei Bodogaia. Pretul
de strigare 16950 Lei.
Vádiul lOVo a prefului oferit.
Supra oferte nu se primesc.
Bodogaia, la 29 Maiu 1931.
Primária.

Eladó

egy jó karban levő zongora dr. Koncz
Károlfuál Oklándon. Ára 18 000 Un,
Értekezni lehet ngvanott.
No. 334—931. not.
Publicatiune^
Prímária comunei Bodogaia ^íne
licitatie publicá in localul primáriei la
17 lunie 1931 ora lOVí cu oferte inchise
sigilate conform art. 88—110
din L. C. P. pentru darea ín antreprizá edificárei sopronului mare pe
curtea cárciumei din materialul §i:
dimenziunile drátate ín plánul aflator
la primária comunei Bodogaia. Pretul
de strigare 14818 Lel.
Vádiul 10% a pretniui oferit.
Supra ofertele nu se primesc.
Bodogaia, la 29 Maiu 1931.
Primária.

