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ínség-kukorica a 
vármegyében. 

A mult évi rossz időjárás a ku-
koricatermésnél éreztette leginkább 
hatását. Ami évtizedek óta nem for-
dult elő, a mult évben Erdély egész 
területén éretlen maradt a ' kukorica 
legnagyobb része. Még a szőlőtermő-, 
tehát a legenyhébb klimáju vidéken is. 

Mégis a legszomorúbb talán a 
helyzet a Hargita zord klimájának öv-
körébe tartozó Udvarhelyvármegyében, 
ahol főképp  a hosszú és meleg tenyész-
időt igénylő ideplántált lófogu  tenge-
rinek ki sem fejlődött  szeme. Ami le-
került s megszáradt, csak korpa lesz 
belőle. 

Ez az oka annak, hogy igen nagy 
mértékben mutatkozik itt a kukorica-
hiány. 

Mielőtt az állami segély-mozgalom 
megindult volna, megyénkbe már több-
száz vagon kukorica érkezett a Regát-
ból. A hivatalos mozgalom megindí-
tása rendjén, értesülésünk szerint, 600 
vagont irtak össze egyelőre, mint a 
megye szükségletét. 

Ha az elmúlt 6 hónap alatt bejött 
a vármegyébe, értesülésünk szerint, 
mintegy 1200 vagon kukorica, felte-
hető, hogy az uj* termésig hátralevő 
hét hónap alatt is kitesz a szükséglet 
annyit, sőt ennél többet. 

Az állam által ideutalt kukoricát 
részint készpénzért, részint rövid le-
járatú hitelben, vagy teljesítendő köz-
munkáért, részben pedig a nagyon 
szegényeknek ingyen fogják  kiutalni. 

A szétosztást közigazgatási uton 
bonyolítják le négy fizetéses  alkalma-
zottal, akik egyenként havi négyezer 
lej fizetésben  részesülnek. 

Feltéve, hogy működésűk, februárt 
is beleszámítva, mert e hó elején kap-
ták megbízásukat, nyolc hónapig tart, 
javadalmuk 96 ezer lejre rug. Ugy 
tudjuk, hogy a kukorica ide szállítva 
vagononként 17—18 ezer lejbe kerül. 
Ezért a pénzért tehát 5—6 vagon ku-
koricát lehetne beszerezni, ami a sze-
génységnek tán elég is lenne. 

A vármegyében vannak szerveze-
tek, amelyek költségmentesen bonyo-
líthatnák le az egész kukorica-vállala-
tot. Ilyen a mezőgazdasági kamara, az 
állami gazdasági hivatal s a gazdasági 
egyesület. Éppen ezeknek az ügykö-
rébe tartoznak az eféle  dolgok. Kü-
lönös tehát, hogy uj hivatalokat léte-
sítenek akkor, amikor ezekre semmi 
szükség nincs. És nagyon különös, 
hogy éppen a népinség alkalmát hasz-
nálják ki arra, hogy fizetéseket  adja-
nak egyes uraknak olyan munkáért, 
amit meglevő szervezetek ingyen elvé-
geznének. 

Megegyeztek Rómában. A római 
hármas tanácskozáson az elvi alap-
kérdésekben teljes megegyezés jött 
létre ugy a gazdasági, mint a politikai 
kérdésekben. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : március 

19 én Bolkács, Bucsum, Csikszentdo-
mokos, Egerbegy, Mártontelke, Mik-
lóstelke, Parajd, Szentágota, 20-án Fe-
lek, 21-én Erdőszentgyörgy, 22 én Ma 
rosvásárhely, Uzon, 23 án Topánfalva, 
Mezőrücs, Zágor, 24 én Balázsfalva, 
Gyergyószentmiklós, Földvár. 

Amint már előbb is jeleztük, az 
adóhivataltól kapott felhívás  alapján 
megkerestük az összes ipartársulatok 
elnökeit, hogy a társulati tagok meg-
adóztatása körüli panaszokat foglaljuk 
össze és azt terjesszük fel  a hivatalhoz 
további tárgyalás végett. 

Valamennyi társulati elnöknek a je-
lentése szomorú képet tár fel.  Kivilág-
lik belőlük, hogy az annyiszor elpa-
naszolt adókiróvások többnyire min-
den jogos alapot nélkülöznek. Nem 
vették számításba annyi kisiparos ke-
serves panaszát, hogy tulon tul tneg-
ádózták, sőt a kirótt adókon a feleb 
bezéseknél sem enyhítettek. 

Most itt van feltárva  ezekben a 
társulati panaszokban a szomorú való, 
melynek folyományaképpen  be kell 
következnie a már kirótt adók csök-
kentésének, mert különben azokat az 
állam még végrehajtás utján sem lesz 
képes behajtani. A március 25 én meg-
tartandó ipartestületi közgyűlésen 
ugyancsak feltárjuk  ezen jogos pa-
naszainkat, amelyek ma már nem csak 
városunkban, hanem az egész ország-
ban visszhangzanak. Jöjjenek el e köz-
gyűlésünkre a vármegye és város fe-
jei, de jöjjenek el országgyűlési kép-
viselőink is, hogy szem-és fültanúi  le-
gyenek annak a jogos panaszáradat-
nak, amely e gyűlésen a már vég-
pusztulásba taszított kisiparos osztály 
részéről fog  elhangzani. Jöjjenek és 
ne csak meghallgassanak, hanem te-
gyenek is valamit, szólaljanak fel  az 
országházban is, hogy ma az adó meg-
fizetését  nemcsak az állandó munka-
nélküliség akadályozza, hanem a már 
tényekkel is beigazolt jogtalan adóki-
róvások teljesen lehetetlen helyzetbe 
sodorták a kisiparosságot, ugy hogy 
már a kenyerét sem birja megkeresni 
és tekintélyes, a munkában hosszú 
időket eltöltött iparosok kénytelenek 
iparengedélyeikről lemondani. 

Mi megtesszük a magunk részé-
ről az adócsökkentés iránti kérésün-
ket, s kérjük az illetékes hatóságot, 
hogy a bejelentett adatokat alaposan 
vizsgálja meg és a túlzott adóössze-
gekből a legrövidebb időn belül törül-
jenek valamit, mert különben az 1934 
év véglegesen hullámsírba sodorja a 
kisiparosok tömegeit. Az Ipartestület. 

Visszavont felebbezés. A magyar 
pártvezetőség értesülvén illetékes hely-
ről, hogy a megyei interimár- bizott-
ság által a Vörös Kereszt részére meg-
szavazott 8000 lej összeget ezen egye-
sület a városi szegények segélyezé-
sére fordította,  — a megszavazás ellen 
beadott felebbezést  visszavonta. A Ma-
gyar Párt nem akar útjában állani a 
szegények segélyezésének, de a jövőre 
való tekintettel, jogos az a kifogás, 
hogy a hasonló segélyezések közvetí-
tésére a polgári társadalomban első-
sorban nem a Vörös Kereszt, hanem 
a Jótékony Nőegylet van hivatva. 

A volt magyar 
csendőrök nyugdija 

ügyében nevezetes fordulat  történt. 
Tudvalevő, hogy e kérdéssel nemcsak 
megyénkben, hanem országos viszony-
latban is Sebesi János dr. volt szená-
tor foglalkozott  rendszeresen ; a nyug-
díjpénztár csak a vármegyénkben lakó 
Ince S , Lőrinczi M. és Gál F. volt 
csendőröknek állapított meg nyugdijat, 
az ő közbenjárása folytán,  a többi ügyét 
az îndreptarea és Viitorul sajtókam-
pánya következtében azzal az indo-
kolással utasították el, hogy a csend-
őrök katonák voltak és minthogy a 
román hadseregben nem teljesítettek 
szolgálatot, így nyugdij nem jár nekik. 

Sebesi János a csendőrökre vo-
natkozó magyar törvényekből kimu-
tatta, hogy a csendőröket a belügy-
miniszteri költségvetésből fizették,  nem 
katonák voltak, hanem csak katonai-
lag szervezett önálló őrtest és nyug-
díjügyeiket sem a katonai, hanem a 
polgári alkalmazottakról szóló törvény 
rendezte. Száznál több felebbezést 
készített díjmentesen a volt csendőrök-
nek s a Curtea de Conturi a felebbe-
zések közül a Szolga Albertének 
helyet adott, egy néhányat szintén 
azon a cimen utasított el, hogy a 
csendőrök katonák voltak, de többet 
már az alább felsorölt  egyéb indo-
kok alapján. 

Most a Curtea de Casaţie ugyancsak 

Az állattenyésztésnek a mi viszo-
nyaink között legjelentősebb ágazata 
a szarvasmarhatenyésztés. A szarvas-
marhát használja fel  a gazda legtöbb 
esetben a talajmegmüvelésére, a ter-
mények beszállítására, tőle nyeri a 
talajerő fenntartása  céljából szükséges 
trágya legnagyobb részét, husa, teje 
és a tejből készült termékek a család 
élelmiszerszükségletének jelentős ré-
szét és a gazda egyik fontos  jöve-
delmi forrását  képezik. Mindezek a 
körülmények indokolttá teszik, hogy 
megyénk népe a mainál sokkal na-
gyobb súlyt helyezzen erre a foglal-
kozási ágra. 

Tudjuk, hogy EZ ember normális 
fejlődésének  és egészségének alapfel-
tétele a tisztalevegőjü, világos és tá-
gas lakás. Az emberhez hasonló mó-
don igénylik azt az állatok is. Külö-
nösen télen bir nagy jelentőséggel az 
állatra a lakásprobléma. Ma általános-
ságban bőrtönnek minősíthető a szé-
kely gazda sötét, rosszievegőjü és szük 
istállója, S ez a körülmény az egyik 
oka ínnak, hogy megyénkben olyan 
nagy az értéktelen szarvasmarhák szá-
ma. Igaz, hogy az istállónak a köve-
telmények szerinti átalakítása a jelen-
legi viszonyok mellett költséges voltá-
nál fogva  nehezen megvalósítható kér-
dés, bizonyos tekintetekben azonban 
mégis módjában áll a gazdának na-

a Sebesi által elkészített recurs alapján 
Simon Balázs volt csendőrszázados 
firtosmartonosi  lakos ügyében a nyug-
díjjogosultságot megállapította és uta-
sította a nyugdíjpénztárt a nyugdij-
összeg megállapítására. A tárgyaláson 
az ügyet Sebesi János felkérésére 
Gyárfás  Elemér dr. szenátor képviselte. 
A budapesti csendőrkerület a volt 
csendőrök szolgálatáról különböző idő-
pontokig adott bizonyítványt; egye -
seknek 1918 nov. l-ig (a forradalom 
utáni napig), egyeseknek 1918 dec. 
1 'g ( a gyulafehérvári  gyűlésnek és az 
impérium elméleti átvételének napjáig), 
másoknak a beérkezett jelentések alap-
ján a tényleges szolgálat megszűné-
séig. A Curtea de Conturi azokat, 
akiknek szolgálati bizonyítványa 1918 
nov. l-ig, vagy dec. l-ig szól, azon a 
cimen utasította el, hogy az impérium 
átvételekor már nem találtattak szol-
gálatban ; akiknek bizonyítványa ké-
sőbbi napot tüntet fel,  azokat azon a 
cimen utasította el, hogy az impérium 
átvétele után is tovább szolgáltak a 
magyar államnál. így egy csendőr sem 
kaphatna nyugdijat. A volt csendőrök 
szerezzenek be községi bizonyítványo-
kat, hogy 1918 nov. 1-től hol tartóz-
kodtak. Ha a községi elöljáróságok 
személyes tudomás alapján nem ad-
nának ilyen bizonyítványokat, ugy 
tanukkal kell igazolni az elöljáróság 
előtt, hogy ott tartózkodtak. A bizo-
nyítványokat a Curtea de Conturi vagy 
Curtea de Casare tárgyalásán be kell 
mutatni. Még sok ügy kerül a Curtea 
de Conturinál tárgyalásra, ami ott még 
nincs elintézve. 

gyobb befektetés  nélkül is lakályo-
sabbá tenni istállóját, a fiatal  nemze-
déknek pedig feltétlenül  érdeke, hogy 
istállóépités esetén tartsa szem előtt az 
alant felsorolt  elveket. 

Egy számos marha részére, mely 
alatt a szakirodalom egy darab 500 
kiló sulyu állatot ért, 15—20 köbmé-
ternyi tért kell számítani, vagyis egy 
250 cm. hosszú, ugyanolyan széles 
és 3 méter magas istállórészt. Ezek 
szerint egy 10 számos állatot befo-
gadó istállónak a következő méretek 
felelnek  meg: 

egysoros állás melleit : 15 méter 
hosszúság, 425 méter szélesség, 3 
méter magasság, kétsoros állásnál: 
7-50 m. hosszúság, 7f40  szélesség és 
3 ui. magasság. 

A fából  készült fal,  tűzveszélyes 
voltától eltekintve, minden tekintetben 
megfelelő.  A kellő ablakfelületről  való 
gondoskodás fölötte  fontos  követel-
mény. A padlás deszkából készülhet, 
de ügyelni kell arra, hogy a deszkák 
között hézagok ne maradjanak, jnert 
azokon keresztül sok por- és más 
tisztátalanság hull az állat testére, mi-
nek folytán  pórusai bedugulnak s aka-
dályozódik a bőr felületén  keresztül 
történő lélekzés, az úgynevezett bőr-
légzés. Az istállóban keletkező s az 
egészségre ártalmas gőzök és gázak 
eltávolítása a padláson vágott nyílásra 

Miként fokozható megyénkben a gazdálkodás 
jövedelmezősége. 

III. közlemény. 

(Ära 3 leu. 

Előfizetési  á rak : 
Esrész évre 120 len. 
Fél évre 60 leu. 
Negyed évre 30 leu. 
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nehéz 5—10 hónapot, amit az életben 
maradó özvegy vagy gyermekek vé-
gig kell, hogy várjanak nyugdijuk 
megállapításáig és kiutalásáig. 

Odorheiu, 1934 március 12. 
Az elnökség. 

Színház. 
Szerdán este kezdte meg Ferenczy 

Gyula dr. színtársulata városunkban 
előadásait. A Tessék beszállani amo-
lyan operette revü, amely voltaképpen 
csak ürügy arra, hogy primadonna és 
táncos komikus, görl és minden más 
szereplő, táncos ügyességét, mulattató 
elevenségét pár óran át szinte korlát-
lanul érvényesíthesse. És a szereplők, 
élükön a rendkívüli temperamentumu, 
nagyszerűen rutinos Pintér Böskével, 
és Szász Ilonával, a bájos és fürge 
Varga Ilonkával, a kedves Deésy Irén-
nel, a velük versenyképesen ügyes 
és mulatságos Deésyvel, Tarnaival, 
Salgóval, Kovács Dezsővel, Gémesivei 
az adott keretek közt meg is tettek 
mindent a közönség könnyű szórako-
zásának előmozdítására. Meg kell em-
líteni külön Lázár Hildát és Német 
Böskét, egy-egy különös színpadi fi-
gura mulatságos megelevenitéséért. 

Csütörtökön Indig Ottó sokat em-
legetett vígjátéka, az Ember a híd alatt 
került színre. Korszerűség és a szer-
zői rutin kétségtelenül jelentékeny ele-
mei voltak a darab itteni sikerének, 
ehez azonban nagymértékben hozzá-
járult maga a lendülettel teljes előadás, 
a főbb  szereplők életszerű, biztos ala-
kítása is. F. Szász Ilona, Varga Ilonka, 
Salgó, Tarnai, Deésy érdemlik meg e [ 
tekintetben a legteljesebb dicséretet, 
azzal, hogy a kisebb szerepek alaki-
tói is mind hozzájuk méltóképpen fe-
leltek meg feladatuknak. 

Pénteken este A nyitott ablak 
c. mulatságos operett-újdonság került 
színre a már ismert operett együttes-
sel, s ennek élén Pintér Böskével. 

biztosítva van. Pénzintézeti betétje 
azonban részben már elvesztek, rész-
ben veszendőben vannak. Ezekből ad-
hatott volna és adott is volna az 
egyesület jutalmat. De azokkal ren-
delkezni nem lehet. Erről azonban a 
rosszakarat hallgat. Az ördög vagy 
mindig vele van, vagy éppen benne 
lakik némely emberben. 

A mezőgazdasági kamarától kért 
az egyesület pár ezer lejt, de a három 
tagból állő interimár intéző bizottság 
nem szavazta 'meg. Ez a magatartás 
nem felel  meg a gazdaérdekeknek, 
mert a kamara minden bevétele a gaz-
dáktól származik. Illendő lett volna 
tehát jutalmakra abból ezúttal is visz-
szaadni valamit. Lehet, hogy itt a túl-
hajtott ambíció, képzelt hiúsági sére-
lem is közrejátszott. Illesse köszönet 
és elismerés Andreieş prefect urat, 
aki az egyesületnek a megyéhez in-
tézett kérését sikerre juttatta. Mint-
hogy a megyének nem állott módjá-
ban az interimár bizottság által eme 
jutalmakra megszavazott összeg kifi-
zetése : a prefect ur Bucureştibe uta-
zott és a földmivelési  minisztériumban 
személyes eljárásával sikerült 4000 lejt 
kieszközölnie, amit a tenyészállatvá-
sáron a bírálóbizottságok által meg-
ítélt részletekben ki is osztott. Ez 
megértés és a hivatali állásból folyó 
feladat  gavalléros teljesítése a köz 
érdekében. 

Sz Szakáts Péter egyesületi elnök. 

Ha a k o n y h á j á n jó 

gyári ecetet 
akar használni, ugy keresse föl 
az Ambrusné ecetrak-
tárát, ahol mindig friss, jó 

ecetet lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia (Kornis utca) 
18 szám. 

A villanytelep mellett. 

szerelt deszkacsatornán át történik. A 
padlózatot ugy kell készíteni, hogy a 
vizelet az istállóból gyorsan kijusson 
a trágyatelepre. Ez két szempontból 
bir fontossággal.  Azért, hogy felbom-
lása folytán  ne keletkezzék ammóniák 
és szénsav, ami a levegőt bűzössé és 
egészségtelenné teszi, valamint, hogy 
ne menjen kárba a benne foglalt  s a 
növények fejlődésére  igen fontos  ha-
tással levő nitrogén-anyag. Legmegfe-
lelőbb a padozatot recézett betonból 
készíteni, mely a jászol felől  az álla-
tok fara  felé  lejt s egy kivezető csa-
tornában végződik, melyen át a vize-
let a trágyatelepre jut. Tölgyfából  ké-
szült ilidiás pallók alkalmazása mellett 
a hidlás alatt jól ledöngölt agyagot 
használhatunk beton helyett, melyet 
az előbb leirt módon lejtetünk, majd 
pedig egy folyókát  készítünk a vize-
let kivezetésére. 

Az állat tisztántartása a lakásé-
hoz hasonlóan fontos  kérdés. Mindad-
dig, amíg olyan marhákat látunk, me-
lyek testén talán félév  óta sem járt 
vakaró és kefe,  értékes marhaállo-
mányról hiába ábrándozunk. Az állat 
testére száradó trágya, továbbá a por 
és takarmányrészecskék, miként már 
előbb is emiitettük, akadályozzák a 
bőrlégzést s ennek következtében ká-
ros hatással vannak az állat egész-
ségére. 

S végül eljutottunk ahhoz a kér-
déshez, melynek a székelyföldi  viszo-
nyok között talán a legnagyobb a je-
lentősége : a takarmányozáshoz. 

Ha a takarmányban az állat tes-
tébe kerülő tápanyagok szerepét vizs-
gáljuk, azt látjuk, hogy azok a kö-
vetkező feladatokat  teljesitik : 

1. Fönntartják az anyagcserét, 
ami egy számos állatnál 30 deka fe-

Tudatjuk összes nyugdíjas test-
véreinkkel, hogy Nyugdíjas Egyesüle-
tünk saját kebelében egy temetkezési 
osztályt létesített azon célból, hogy az 
Odorheiu megye területén lakó összes 
nyugdijasoknak és ezek törvényes há-
zastársának lehetővé tegye, hogy — 
előhaladott életkoruk dacára — cse-
kély befizetésekkel,  haláluk esetére 
jelentékeny összegű temetkezési segélyt 
biztosithassanak. 

Hogy mindenik nyugdíjas anyagi 
helyzetéhez mérten tagja lehessen a 
temetkezési osztálynak, ugy a befize-
tendő járulékok, mint az egyesület 
által adandó segélyre való igényjogo-
sultság szempontjából 3 különböző 
részesedési osztály állapíttatott meg, 
az alábbi táblázat szerint: 

I II III 
'/, részes */» részes I / 8 részes 
9000 lej 6000 lej 3000 lej 

temetkezési segélyre való igényjogosultsággal 
Ezen részesedési osztályokban a felvételi 

dijak a következők: 
49 éves életkorig 90 lej 60 lej 30 lej 
50—52 > 120 » 80 > 40 > 
53-55 > 150 » 100 > 50 » 
56-58 » 180 > 120 » 60 » 
59-61 » 210 » J40 » 70 » 
62—64 » 240 » 160 » 80 » 
65-67 » 270 » 180 » 90 » 
68—70 » 300 » 200 > 100 » 

A fenti  dijakból a belépéskor fizetendő: 
60 lej, 40 lej, 20 Jpj. 

4A fennmaradó  összeg 3 hónap alatt fize-
tendő. 

A tagok által fizetendő  járulékok az egyes 
elhalálozások után; 
Az elhalt s / 8 részes tagért: 30 lej, 20 lej, 10 lej 

€ 218 » € 20 » 14 » 7 > 
> */» » » 10 » 7 » 4 » 

Jelen táblázat összeállításánál csak 
300 egész részest kitevő tagot vettünk 
számításaink alapjául, de tekintve, 
hogy vármegyénk területén ezernél 

hérje elhasználódását jelenti naponta. 
2. Hőfenntartásra,  s a szer /ezet 

belső - munkájának elvégzésére szol-
gálnak. 

3. Az állat növekedésére haszná-
lódnak föl. 

4. Tejképződésre fordíttatnak. 
5. Zsírrá alakulnak át. 
6. Forrásai az állati erőnek. 
Vagyis a takarmány egy része a 

szervezet fenntartására,  más része pe-
dig hus, zsír, tej és munkaerő előál-
lítására szolgál. Első sorban a szer-
vezetet fenntartó  takarmánymennyisé-
get, az úgynevezett fenntartó  takar-
ntányadagot  használja fel  az állat. 
Ha nem kapja meg az e célra szük-
séges mennyiséget, leromlik. Ha töb-
bet kap ennél, a többletet hus, zsir 
vagy tej termelésére forditja,  vagy 
munkaerő előállítására használja fel. 
Ez utóbbi takarmánymennyiséget ter-
melő  takarmányadagnak  nevezzük. 

A szükséges takarmányadagok is-
merete a gazda szempontjából fölötte 
fontos,  mert csak azok ismerete mel-
lett tud célszerűen, illetve gazdaságo-
san takarmányozni, vagyis ugy, hogy 
a szükségesnél se több, se kevesebb 
takarmányt ne kapjon az állat. 

Következő közleményünkben 2 
táblázatot adunk: 

Egyikben fel  lesz tüntetve, hogy 
faj,  hasznosítás és kor szerint 1000 
kilogramm élősúlyra mennyi tápanyag-
ra van szükségük az állatoknak, a 
másik pedig azt fogja  mutatni, hogy 
a nálunk használatos takarmányok 
ezekből a tápanyagokból mennyit tar-
talmaznak. 

Kérjük gazda-olvasóinkat, hogy e 
táblázatokat őrizzék meg, mert segít-
ségükkel könnyen megvalósíthatják a 
szakszerű takarmányozást. 

többen vagyunk nyugdijasok és te-
kintve, hogy házastársunk is tagja 
lehet a temetkezési osztálynak, bizton 
reméljük, hogy tagjaink száma rövid 
időn belül kétszeresére fog  emelkedni 
az említett háromszáznak. Ez esetben 
kétszeresére emelhetjük a 9000, 6000 
és 3000 lejben megállapított temetke-
zési segélyeket, vagy pedig felére  szál-
lítjuk le a tagok által fizetendő  halál-
esetek utáni dijakat, ugy amint azt a 
tagok közgyűlése meghatározza majd 
annak idején. 

Most az a kötelességünk, hogy 
mindnyájan egyetérve és egy célra 
irányuló közös akarattal, mielőbb va-
lósítsuk meg ezen segély-osztályt a 
magunk és családunk érdekében. Ké-
szen is van már minden előkészítő 
dolgunk s hogy működésűnket meg-
kezdhessük, már csak az szükséges, 
hogy a folyó  évi március 27-én d. e. 
10 órára Odorheiun a Barkóczy-ven-
déglő nagytermébe összehívott évi ren-
des közgyűlés azt jóváhagyja. 

Hogy ezen közgyűlés határozat-
képes lehessen, tisztelettel kérjük egye-
sületünk tagjait a fentirt  időben és 
helyen való szíves megjelenésre. E 
gyűlésen részletesen fogjuk  ismertetni 
a temetkezési segély- osztály egész sza-
bályzatát. 

Meg vagyunk győződve arról, 
hogy ezen intézményünk — amely 
minden nyugdijas testvérünk érdekét 
van hivatva szolgálni — egyhangú 
helyeslésre talál, mert nagyon kevés 
közöttünk azon szerencsés anyagi 
helyzetben levők száma, akik ne érez-
nék szükségét temetkezési osztályunk 
igénybevételével haláluk esetére biz-
tosítani a temetkezési költséget — vagy 
ha az már megvan — ezen segély-
összeggel elviselhetőbbé tenni azon 

A színházi iroda közleményei. 
Heti műsor : 

Szombat: Csipetke.  (Egy rikkancs-
lány története.) Slágerujdonság 1 nagy 
operett 1 

Vasárnap : d. u. fél  6 órai kezdet-
tel, olcsó he'.yárakkal: Egy csók és 
más semmi. Operett, Pintér Böske fel  * 
léptével. 

Este 9 órakor : Cserebogár,  sárga 
cserebogár  (Erdélyi Mihály ragyogó 
operettujdonsága) Pintér Böske fellép-
tével. 

Hétfő:  Az aranyifjú  (Hunyadi 
Sándor óriási sikerű újdonsága) F. 
Szász Ilona felléptével. 

Kedd : Dubarry (az utóbbi évek 
-legnagyobb operettslágere) Pintér Bös-
ke és F. Szász Ilona felléptével. 

Szerda : Bucsuelőadás 1 Több,  mint 
szerelem.  (Bús Fekete László szenzá-
ciós vigjátéka.) 

Tekintettel arra, hogy a színtár-
sulat kizárólag csak 8 napos szini-
szezont tart, kérjük a m. t. bérlőket, 
hogy szelvényeiket szorgalmasan be-
váltani szíveskedjenek. 

A keresztúri 
tenyészállatvásár dijai. 

A szép eredménnyel lejárt már-
cius elsei keresztúri tenyészállatvásár-
ral kapcsolatban, egyebek mellett, azt 
írja a Hargita f.  hó 8-iki számában, 
hogy : »A Gazdasági Egyesület nem 
járulhatott hozzá a jutalmazásokhoz, 
mert pénzéből több tízezer lej kint van 
az egyik vezetőnél már 10 éve. Az 
illető konvertálni akarja ezt az adós-
ságát. Ha a törvény meg is engedi 
ezt, neki nem illenék, hogy ezt meg-
tegye, mert akkor az egyesület jó 
sokáig nem lesz abban a helyzetben, 
hogy hivatását betölthesse.« 

Aki ezt irta, téves információból 
merített, mert akinél a kölcsön van, 
az az egyesületnek nem vezetője. Az 
pedig egyáltalán nem igaz, mintha ezt 
konvertálni akarná. Eszeágában sem 
volt. Ez az információ  is téves. 

Nagy szerencséje az egyesület-
nek, hogy vagyonának egy része igy 
van elhelyezve, mert az egészében 

SPORT. 
A tavaszi szezonnyitó mérkőzés 

már e hó 25 én lesz, valószínűség 
szerint, Csik vagy Gyergyó válogatott 
csapatával. 

Az április 1—2 napjára eső hús-
vét első és másodnapján a Hargita 
Testedző Egylet szenzációs sportpro-
grammról fog  gondoskodni. A tárgya-
iások több irányban folynak  és ha 
sikerül a megállapodást létrehozni, ugy 
ezen ünnepek alatt városunknak sport-
kedvelő közönsége nem fog  programm 
nélkül maradni. 

A Segesváron f.  hó 11 én meg-
tartott tavaszi bajnoki sorsolások az 
alanti beosztás szerint történtek meg : 
Március 25-én Medgyesen Vitrometan—MTV. 
Április J5-én Segesváron Hargita—Unirea. 

Medgyesen STV—MTV. 
Udvarhelyen MMTE—OMTE. 

22 én Segesváron Hargita—Aquila. 
Medgyesen Vitrometan—Unirea. 

23-án Aíedgyesen Spárta—MMTE. 
29-én Udvarhelyen Vitrometan—Hargita. 

Segesváron STV—Unirea. 
Medgyesen Aquila—MTV. 

Május 6 án Udvarhelyen MTV—Hargita. 
Segesváron Unirea—Aqvila. 
Medgyesen OMTE—M. 11. 

13-án Segesváron Hargita—STV. 
Medgyesen Aquila—Vitrometan. 

17-én Segesváron Aquila—STV. 
Medgyesen MMTE—M. 11. 

20-án Segesváron Unirea—MTV. 
Medgyesen OMTE—Sparta. 

27-én Segesváron Viíiom&tan—STV. 
Medgyesen M. 11—Spárta. 

A magyar postaiakarókpénztári 
betétek ügyében Gyárfás  Elemér ma-
gyarpárti szenátor a napokban inter-
pellált, kérve a minisztert, hogy minél 
előbb igyekezzék hozzájuttatni pén-
zükhöz a romániai betét-tulajdonoso-
kat. hogy ez a régóta húzódó ügy 
végre kielégítő megoldást nyerjen. A 
miniszternek az interpellációra adott 
válaszából még most sem lehet nagy 
reményt meríteni arra, hogy a kifize-
tések hamarosan megkezdődnének. 

A Romániái Országos Nyugdíjasok Egyesületének 
Odorheiuvármegyei Fiókegyesülete közlései. 
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Az erdőfülei  gyilkosság 
ügyében, melyről már többször irtunk, 
a törvényszék e hét elején, hétfőn  és 
kedden folytatta  a tárgyalást, ami után 
végül sor került az ítélet kihirdetésére 
is. A tárgyalás egyik legfeltűnőbb  ese-
ménye ezúttal Huszár Samu, katonai 
szolgálatot teljesitő legény kihallgatása 
volt, ami előzetesen bizonyos várako-
zást is keltett, Huszár lévén az, akit 
előre »koronatanú« gyanánt emleget-

v tek. Ő állítólag látta, mikor a gyilkos-
ságnak áldozatul esett Borbáth Szőcs 
Lajost id. Dobai Dénes házába behur-
colták, ahol Huszár szerint, mint tette -
sek tizen is jelenvoltak, majd onnan 
holttestét egy kosárban kihozva, több, 
mint fél  kilóméternyire vitték és az 
utca sarkán hagyták, ahol a holttes-
tet megtalálták. Huszár erre vonat-
kozó vallomásának hitelét azonban 
lerontotta az, hogy ő bűncselekmény 
miatt el volt Ítélve, ezenkívül a saját, 
különböző alkalmakkor tett vallomásai 
közt is ellentmondások vannak, s végül, 
mert több olyan hitelt érdemlő tanú 
is akad, akinek vallomása szerint Hu-
szár a gyilkosság színhelyén annak 
idején nem is lehett jelen, azért, mert 
máshol volt, akkor éjjel más helyen 
aludt. A vádlottak védői ezek folytán 
ellenezték Huszár megesketését, s ezt 
a törvényszék mellőzte is. 

Nevezetes és döntően fontos  része 
volt a tárgyalásnak, mikor Imreh Do-
mokos dr. terjesztette elő orvosszak-
értői véleményét. Nagy tudással és 
élettani magyarázatokkal támogatott 
nyilatkozatában amellett foglalt  állást, 
hogy az áldozat meggyilkoltatása sem-
miesetre sem történhetett az id. Dobai 
Dénes fél  kilóméternyire fekvő  házá-
ban, hanem ott kellett lefolynia  a bűn-
cselekménynek, ahol a testet megtalál-
ták, amint ennek állapotából, s a hely-
szín vizsgálatából ez feltétlenül  meg-
állapítható. Ezt a tényállást tartotta 
elfogadhatónak  végül a törvényszék 
is, amely az ügyész és a védők be-
szédeinek meghallgatása után, csak 
ifj.  Dobai Dénes és Balázs Dénes 
(kádár) erdőfülei  lakosok bűnösségét 
állapította meg, s őket 6—6 évi fegy-
házbüntetésre, s állampolgári jogaik 
gyakorlásának felfüggesztésére  ítélte, a 
többi nyolc vádlottat pedig felmentette. 
Az elitéltek felebbeztek,  s felebbezett 
az ügyész is, az Ítélet súlyosbításá-
ért, valamint a felmenteltek  elitélteté-
séért. 

H I St E K. 
Március 16 

Március tizenötödike. Nevezetes 
nap a természet életében, s nevezetes 
nap a magyarság életében. Március 
idusa évforduló  napja a természet meg-
újulásának, s napja a magyarság lé-
lekben való megújulásának. Az 1848 
március 15 iki ifjúság,  élén Petőfi  Sán-
dorral, Jókai Mórral, kimondotta, hogy 
a nyugati diadalmas eszmeáramlatok, 
a szabadság, egyenlőség, testvériség 
eszméi a magyarságot is áthatották, 
s kívánják, követelik azok gyakorlati 
megvalósítását is. S bár az első már-
cius 15 ike után a szomorúan végző-
dött szabadságharc következett, s kö-
vetkeztek később még más nehéz na-
pok is, a magyarság állandó kegye-
lettel gondol azóta is erre a napra, s 
az egykori márciusi ifjúságra,  jeléül 
annak, hogy az a vágy, az az érzés, 
amelynek ezen a napon az az ifjúság 
kifejezést  adott, a magyarság lelkében 
valóban tartósan és mélyen gyökere-
zik. 

Halálozás. Bikajalvi  Bencédi  Ist-
vánná 76 éves korában, városunkban, 
f.  hó Il ikén elhunyt. Kiterjedt rokon-
ság gyászolja. — Zenglitzky  Ágica, 
Zenglitzky Endre 3 ik évében levő 
kisleánykája, városunkban elhunyt. 

• Lelkósz-kibucsuzás Felsösófalván. 
Fekete János felsősófalvi  ref.  lelkész 
3 és fél  évi működés után Karácsony-
Folyfalvára  hivatván meg, felsősófalvi 
híveitől a mult vasárnap búcsúzott el. 
A tevékeny fiatal  lelkész Felsősófalva 
nehéz napjaiban igen értékes munkát 
végzett, amire hivei mindig hálával 
fognak  visszagondolni, s őt csak jókí-
vánság kiséri uj állomáshelyére is. 

x A ref. kollégium régi épületé-
ben a kapu melletti utcai Üzlethelyi-
SÉG HFLVÎ ROO IpiÄrf  AZONNAL \x\at\f\ 

Tekintse meg vételkötelezettség nélkül 

KESZLER 
kalapos üzletében a legkényesebb igényehet Is 
kie légítő nynlször, puha, kemény ka lapok, vala-
m i n t mindennemű vidéki , férfi-  és^gyermeh-hala-
pok nagy raktárát ! Szolid árak és pontos kiszol-
gálás. Ezenkívül elvál lal m i n d e n n e m ű kalaptisz-
= tatást, javítást és festést  i s ! Z Z Z Z Z : 

A háztartási alkalmazottakat gaz-
dáik nem kötelesek beíratni a mun-
káspénztárba, — ezt a kijelentést tette 
Costinescu munkaügyi miniszter Gyár-
fás  Elemér magyarpárti szenátornak, 
aki előzőleg interpellált a gazdák zak-
latása miatt. 

Leikészbeiktató ünnepély. F. hó 
11 én tartotta beköszöntőjét az abás-
falvi  unitárius egyházközség ifjú  lel-
késze, Nagy Sándor, akit az egyház-
község egyhangúlag választott. A szép 
és népes beiktató ünnepélyen jelen 
volt a környék unitáriussága, kifeje-
zést adva együttérzésének és hitéhez 
való ragaszkodásának. Az uj lelkész 
beiktatását Balázs András esperes vé-
gezte a tőle megszokott buzgóssággal. 

Szabad liceum. F. hó 4-én a Pol-
gári Önképző Egylet szabadliceumán 
Józsa János róm. kath. főgimnáziumi 
tanár a székelység és a románság kö-
zötti történelmi kapcsolatokról tartott 
érdekes és állandó figyelemmel  hallga-
tott előadást. Utána Képíró Lajos és 
Csont Jenő szavaltak dicséretes oda-
adással. A következő és ebben a sze-
zonban utolsó szabadliceumi előadás 
25 én lesz és ez alkalommal Gyerkes 
Mihály fog  előadni: a kisgazdasági 
problémákról. 

Vallásos estély az IKE-házban. 
A helybeli ref.  leányszövetség és az 
IKE f.  hó 18-án este 8 órai kezdettel 
vallásos estélyt rendez IKE.-házban 
a következő műsorral: 1. Egyházi 
ének. 2. Bibliát magyaráz Molnár Mar-
git vallástanár. 3. Szaval Baczó Ró-
zsika. 4. Előadást tart Szabó Judith. 
5. Szaval Bokor Erzsébet. 6. Ének. 7. 
Szaval Bordás Lajos. 8. Az IKE sza-
való kórusa. — A rendezőség szere-
tettel kéri a t. közönség eljövetelét erre 
a vallásosestélyre, amely uj alkalom 
lesz arra, hogy az ifjúság  bizonyságot 
tegyen épületes munkájáról. Perselyes 
adományokat a két ifj.  szövetség ja-
vára szeretettel fogadnak. 

Köszönetnyilvánítás. A kis kong-
regáció ezúton is ismételten a leghá-
lásabb köszönetét tolmácsolja Főt. P. 
Beke Kázmémek önfeláldozó,  buzgó 
fáradozásaiért,  amellyel a lelkigyakor-
latot részünkre hasznossá és eredmé-
nyessé tenni iparkodott. A jó Isten 
áldja meg érte. A kis kongregáció ve-
zetősége. 

Újból megjelent az Erdélyi Lapok. 
Közöltük mi is, hogy az Erdélyi La-
pok 8 napos betiltása után a belügy-
miniszter egy ujabb rendelettel a lap 
megjelentetését egyszer s mindenkorra 
megtiltotta. Március 13 ikán a belügy-
miniszter ezt a betiltó rendeletet visz-
szavonta s a lap vezetőségét erről táv-
iratilag értesítette. így a lap március 
15 ikén újból megjelent. 

Fegyházba kerül a magyarellenes 
párt titkára, Megirtuk annak idején, 
hogy Csíkszeredában különböző betö-
rések miatt eljárást indítottak Jakab 
György volt segédjegyző ellen, aki 
hosszasabban működött megyénkben 
s legutóbb itt egy magyarpárt ellenes 
népirodát is létesített a Florescu ne-
vének felhasználásával.  A betörők bűn-
perét 13 ikán tárgyalta a csíkszeredai 
törvényszék s Jakab Györgyöt és Pál 
Pongrácot 5 évi, Bajcsi Jánost pedig 
2 évi fegyházra  ítélte. Az elitéltek fe 
lebbeztek. Megemlítésre érdemes kije-
lentést tett a főtárgyaláson  Lascu fő-
ügyész. Azt mondotta, hogy Jakab 
Györgynek még az is tetézi a bűnös-
ségét, hogy faját  megtagadva a ro-
mán hangzású Bucur nevet ragasz-
totta a maga magyar nevéhez s az 
ilyen csirkefogókra  és árulókra a ro-
mánságnak nincs szüksége. Meglepő 
volt, hogy a rég történt betörések óta 
Jakab György állandóan szabadlábon 
volt, most azonban az itéletkihirdetés 
után ugy őt, mint társait nyomban le-
tartoztatták. 

A Szociális Misszió-NÖegylet márc. 
25 én tartja nagyszabású keretben a 
kath. nők napját, az összes testvér 
nőegyesületek egybevonásával. A kath. 
nők napját megelőző négy napos lel-
kigyakorlat, mint lelki újjászületést 
meghozó, találó előkészület lesz az 
ünnep teljes sikerére. Az egymásra-
találás és lelki közösség kiépítését cé 
Iozza és akarja elővarázsolni ez a 
minden asszonyokat ünnepre idéző nap. 
Márc. 25 én a délelőtti nagymisén lesz 
az összes asszonyok, női egyletek kö-
zös szentáldozása s délután ünnepé-
lyes vecsernye után fél  6 órakor a 
főgimn.  tornacsarnokában tartalmas 
műsoros estély fejezi  be a napot. Le-
gyen ott születés, rang és társadalmi 
különbség nélkül mindenki a minden 
asszonyok ünnepnapján. 

Figyelem! Figyelem I k 
Mindenki tudja már, hogy cukorkát, csokoládét és déli-
gyümölcs-különlegességeket a legolcsóbban és a legfi-
= = = = = = = = nomabbat csak a z = = = = = 

C U K O R K A - királynál 
vásárolhat. 

100 gramm savanyu cukorka . . . 5 lejtől 
100 „ töltött selyemcukorka . 6 „ 
100 „ csokoládé-deszert . . .10 „ 
100 „ praliné 7 „ 
100 ,. cognacos megy . . . 12 „ 

Dobozos de8zert áruk díszcsomagolásban, nagy válasz-
tékban a legolcsóbban kaphatók. 

Szíves pártfogásukat  továbbra is kérve: 
T B O B D A I G Y Ö R C Í Y 

Bul. Reg. Ferdinand 23 (Kossutfi-u.) 

A külföldről érkező újságok, képes 
lapok, folyóiratok  megrendelői, vagy 
vásárlói sokszor türelmetlenkednek, 
hogy kivánt olvasnivalóikhoz mosta 
nában csak késéssé! juthatnak hozzá, 
azok nyomdánk boltjában is késve 
szerezhetők meg. 

Olvassa és  ismerősei  körében 
is terjessze  a Székely  Közéletet. 

Ki akar ponty- és pisztrángte 
nyésztósi tanfolyamon részt venni? 
Az »Institutul National Zootehnic« f. 
hó 19 tői 24 ig, Sibiuban ponty- és 
pisztráng tenyésztési tanfolyamot  ren-
dez. A tandij 100 lej. — A tanfolyam 
hallgatói oda- és visszautazásra 50% 
menetjegy-kedvezményt kapnak. A 
felvételi  kérvényeket a következő ci-
men kell beadni: Institutul Naţional 
Zootehnic, Bucureşti Str. M. Kogălni-
ceanu No. 63. 

A Kereszt diadala c. keresztény 
dráma az egyre tisztuló világkeresz 
ténység uj irodalmi termékei közül a 
legtökéletesebb alkotásók egyike, amely 
az életet komolyan látó, a keresztény 
világnézetet fontosán  kihangsúlyozó, 
hatalmas tartalmával lenyűgöző erő-
vel hat és való bizonyságokat sodor 
mindenki elé. A rom. kath. népszövet-
séĝ  ifjúsági  szakosztálya eme nagy-
vonalú, újszerű drámát fogja  bemu 
tatni a húsvéti időszak elején, hogy 
az olcsó izlés felületes  világában a 
nyugati szellem komoly hangjából egy 
lelketnyugtató igazi értéket is megis-
merhessen városunk és vidéke. 

Nagygalambfalvi csendélet. A na-
pokban Pop Augustin jegyző bement 
a szövetkezeti korcsmába és a már ott 
levő Feleki Mózestől azt kérdezte: mit 
keresel itt ? Feleki azt felelte,  hogy 
neki is szabad ott lenni. Erre Pop 
jegyző Felekit mellbelökte, ugy, hogy 
elesett és mikor felállott,  pofon  is ütötte, 
mire Feleki megverte. Pop A. február 
hó végén ugyancsak a szövetkezeti 
korcsmában Borbély Gábort megpo-
fozta  és kikergette. Felhívjuk a felet-
tes hatóság figyelmét  Pop jegyző vi-
selt dolgaira. 

x Pályázati felhívás kaptár készí-
tésre. A Mezőgazdasági Kamara pá-
lyázatot hirdet 312 drb rakodórend-
szerű Boczonádi és 300 drb. Lakatos-
féle  Hargita-kaptár készítésére. Köze-
lebbi felvilágosításokat  a kivitelről La-
katos Tivadar ur ad, kinél a kaptár-
minták is megtekinthetők. 

Egy nincstelenséggel és a végső 
nyomor kétségbeesésével küzködő, sok 
gyermekes asszony fordul  az irgalmas 
szivekhez. Ez az asszony nem ala-
mizsnát akar, hanem munkát! Kitűnő 
varrónő, tanfolyamot  is tartana speci-
ális varrodai dolgokról, akár házhoz is 
elmenne. Megkereséseket a Szociális 
Misszió vezetősége fogadéi. 

Az Osztálysorsjáték március 6, 
•7, 8, 9-iki húzásának eredményei : 
5,000.000 lejt nyert, 71833 szám, 
300.000 lejt nyert 26077 szám, 150.000 
lelt nyertek 40286, 12237, 60989, szá-
mok, 100 000 lejt nyertek 22069, 
29777, 54459, 59096 számok, 70 000 
lejt nyertek 27625, 62496, 73939, 
42634 számok, 50.000 lejt nyerte* 
39899, 52199, 12295, 56837, 62388. 
38847, 57462, 475 számom, 20.000 
lejt nyertek 12163, 33123, 41790, 
78034, 453, 17749, 33826, 35481, 
51374, 55435, 5359, 25355, 20857, 
53569, 61785. 68172 számok. Ezenki-
vül még kihúztak 6463 drb. külön-
böző nyereményt. Az V ik osztályon 
kisorsolásra kerül összesen 197,332.000 
lej. (Révész Ernő marosvásárhelyi fő-
elárusitó közlése.) 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik néhai Tarcsafalvi  Mártonná 
temetésén, fáradságukat  nem sajnálva 
megjelentek, és különösen a ref.  nő-
szövetségnek ezúton mondunk hálás 
köszönetet. A Bordi  család. 

x Árverés. Nyilvános árverésen 
eladásra kerül a Sâncraiui (szentkirá-
lyi) község házának anyaga. Az épü-
let terjedelme 20 m. hosszú, 6 m. szé-
les, anyaga fa,  fedése  cserép. Az ár- • 
verés április 3 án d. u. 5 órakor lesz. 
Kikiáltási ár 4.500 léj. Az elöljáróság. 

x Mérlegképes könyvelő szép írás-
sal vállal : kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 
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Váratlanul meggazdagodni 
a mai nehéz időkben csakis egy szerencsés 

ÁLLAMI SORSJEGGYEL 
lehet. — Vegyen Ön is azonnal sorsjegyet a február 

22—március 26 ig tartó húzásra. 
Mindenkit kérünk, aki nekünk cik-

ket, hirdetést, vagy bármiféle közle-
ményt küld, azzal az óhajtással, hogy 
az lapunk közvetlenül következő szá 
inában megjelenjék, hogy azt, ha na-
gyobb terjedelmű, legkésőbb  csütörtö-
kön délig  hozzánk juttatni szívesked-
jék. Későbben kapott kézirat közlését 
ugyanis, ha az különben megfelelő  is, 
sajnálatunkra, kénytelenek vagyunk a 
következő számra halasztani. Kivéte-
lesen csak egészen rövid, pársoros 
közleményt fogadhatunk  el legkésőbb 
csütörtök  esti 5 óráig. Azért kérünk 
mindenkit ennek a «rendnek a szives 
figyelembe  vételére, mert erre magunk 
is kénytelenek vagyunk, ugyanis min-
den ettől való eltérés káros technikai 
zavart okozna a lap beosztásában, 
előállításában, s a lap rendes megje-
lenését is késleltetné. 

x KIti i i iö hâz ikoszt kapható 
Barkóczynál rendkívül olcsó áron. 

Vásári lopás. Kilyén Györgyné 
Nagy Ágnes 33 éves, özv. László 
Lajosné Csíki Róza 42 éves és Dobos 
Lászlóné Nagy Anna 40 éves asszony, 
valamennyi marosvásárhelyi, állott a 
napokban a helybeli törvényszék előtt, 
azzal vádolva, hogy a mult évi már-
cius 21 ikén, Erdőszentgyörgyön, a 
vásáron, a Szenkovits Lajos sátrából 
egy 1900 lej értékű férfiszövetet,  s a 
Balog József  sátrából egy 300 lej ér-
tékű női ruhaszövetet loptak el, egy-
mással összejátszva. A női szövetet, 
mikor éppen egy szekérbe dugták, a 
tulajdonos meg -is találta. Az asszo-
nyok, akik a csendőröknél tettüket 
beismerték, a törvényszéki tárgyaláson 
tagadtak. Egyenként 15—15 napi fog-
ságra Ítélték őket, valamint az 1900 
lej kár és 940 lej költség együttes 
megtérítésére. Az asszonyok az elzá-
rással való büntetésbe belenyugodtak, 
a pénz fizetése  ellen felebbeztek. 

Primăria comunei Jimbor. 
Jud. Odorheiu. 

No 20—1934. 

Publicaţiune* 
Se aduce la cunoştinţa celor in-

teresaţi că în ziua de 31 Martie 1934 
ora 10 a. m. se va ţinea în localul 
Primăriei comunale Jimbor, judeţul 
Odorheiu licitaţie publică, a doua oră 
pentru darea în arendă a morii siste-
matice comunale pe timp de 3 ani. 
Arenda se va plăti în natură. 

Preţul de strigare va fi 1200 kgr. 
grău şi 1200 kgr. porumb lunar. 

Licitaţia se va ţinea în conformi-
tate cu art. 88—110 inclusiv din le-
gea contabilităţii publice, regulamentu-
lui O. C. L. şi normele publicate în 
Monitorul Oficial  No. 127 din 4 Iunie 
1931. 

Toate persoanele cari vor lua parte 
la licitaţie vor depune pe lângă ofertă 
şi o garanţie de 5 la sută din valoa-
rea preţului oferit,  iar oferta  se va 
face  numai in conformitate  cu caie-
tele de sarcini cari pot fi  văzute în fie-
care zi dela ora 8 până la 18 în lo-
calul Primăriei comunale din Jimbor. 

Jimbor, la 10 Martie 1934. 
Notar, Z.  Jude. 

Primar, Szitás  István. 

Uj könyvek, 
a magyar és a világirodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek 
és kaphatók, rendkivül olcsón a 
Î nnwnvnmHfl  R -T. holtiáhan. 

Közgazdaság. 
Közgyűlési  meghívó:  Az Udvar-

helymegyei Takarékpénztár Rt , Odor-
heiu, 1934 március hó 28 ikán délu-
tán 6 órakor hivatalos helyiségében 
tartja 52 ik rendes közgyűlését a kö-
vetkező napirenddel: 1. Az igazgató-
ság és felügyelő  bizottság jelentése, a 
mérleg megállapítása és a nyereség 
felhasználása  iránt határozathozatal. 2. 
Az igazgatóság és felügyelőbizottság 
felmentése.  3. Az alapszabályok 19. 
27. és 32 §§ nak módosítása. 4. Vá-
lasztások az alapszabályok 19. és 32. 
§§. értelmében. — Azon t. részvényesek, 
akik a közgyűlésen résztvenni óhajta-
nak, szíveskedjenek részvényeiket az 
az alapszabályok 10 § a értelmében 
legkésőbb a közgyűlés tartását mege-
lőző nap délután 5 óráig az Udvar-
helymegyei Takarékpénztár Rt.-nál 
Odorheiu, elismervény ellenében le-
tenni. Odorheiu, 1934. március hó 10. 
Az igazgatóság. 

Convocare. 
Societatea Anonimă Cassa de 

Păstrare Economică din Zetea cu ono-
are Vă invită la 

adunarea generală 
ordinară 

ce o va ţinea la 25 Martie 1934 d. m. 
la ora 4 în localul propriu' conform 
§ 8 şi 10 din statutele institutului. 

P R O G R A M : 
1. Raportul direcţiunea şi comi-

tetului de supraveghere pe anul 1933. 
2. înaintarea raţiunei finale  şi de-

sărcinarea direcţiunei şi a comitetului 
de supraveghere. 

3. Alegerea direcţiunei şi comi-
tetului. 

4. Propuneri. 
Zetea, la 11 Martie 1934. 

Direcţiunea. 

Meghívó. 
A Zetelaki Gazdasági Takarék-

Betéti Részvénytársaság 1934 évi már-
cius hó 25 én d. u. 4 órakor, saját 
helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek az alap-
szabályok 8 és 10 § ai értelmében 
meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 

1. Igazgatósági és felügyelőbizott 
sági jelentés az 1933 évről. 

2. A zárszámadás megvizsgálása 
és a felmentvény  megadása. 

3. Az igazgatóság és felügyelő-
bizottság megválasztása. 

4. Indítványok. 
Zetea, 1934 márc. 11. 

Az igazgatóság. 

Invitare. 
Rafinéria  de Spirt S. A. Odorheiu 

invită pe acţonari 

adunarea generală 
ordinară 

npntni anul de P-estiune 1933. care sé 

va ţine în ziua de 25 Martie 1934, la 
ora 10 în cancelaria firmei. 

Program: 
1. Reportul Consiliului de Admi-

nistraţie şi Comitetului de supraveghi-
ere, constatarea b lanţului. Hotările în 
privinţă impătţierii profitului.  Absol-
vare. 

2. Alegerea Consiliului de Admi-
nistraţiei şi Comitetului de Suprave-
ghiere. 

3. Eventuale propuneri. 
Acţionari pot asperta bilanţul în 

cancelaria firmei. 
Odorheiu, la 16 Martie 1934. 

Direcţiunea. 

Invitare. 
Asociaţa Pensionarilor  din  jud. 

Odorheiu , în  ziua de 27 martie 1934 
la ora 10, — în  caz decă  membrii nu 
se vor prezenta în  număr suficiente  — 
la 3 Aprilie 1934 va ţine 

Adunarea generală 
anuală 

în localul reştaurantului Barkóczy 

P r o g r a m : 
1. Cuvântul de deshidere al pre-

şedintelui. 
2. Esmiterea secretarului de şe-

dinţa şi a verificatorilor  procesului 
verbal. 

3. Raportul secretarului. 
4. Examinarea gestiunei din anul 

1933 şi descărcarea casierului. 
5. Aducerea ho'ărire pentru intra-

rea membriilor Asociaţiei Pensionarilor 
din jud. Odorheiu în Filiala a Asoci-
aţia Solidară a Pensionarilor civili din 
Ron ânia. 

6. Eventualele propuneri, cari vor 
fi  înaintate preşedintei cu .8 zile îna-
inte de adunere. 

Meghívó. 
Az Odorheiumegyei  Nyugdíjasok 

Egyesülete  1934 március hó 27 én, a 
tagok  kellő  számban való meg nem 
jelenése esetén, 1934 április hó 3 án 
10 órakor  a Barkóczy-vendéglő  nagy-
termében tartja 

évi rendes közgyűlését, 
melyre az egyesület összes tagjait tisz-

telettel meghivjuk. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Közgyűlési jegyzőkönyvvezető 

és jkvi hitelesítők kijelölése. 
3. Titkár jelentése. 
4. Az 1933 évi számadás megvizs-

gálása és pénztárnoknak a felmentvény 
megadása. 

5. Határozathozatal az egyesület 
tagjainak az Országos Nyugdijasok 
Egyesülete Odorheiumegyei fiókegye-
sületébe való belépéséről. 

6. Indítványok tárgyalása. 
Az indítványok 8 nappal előbb az 

elnökséghez írásban beadandók. 
Odorheiu, 8. Martie, 1934. 

Preşedinte : 
Nistor Joachim. 

Régi számok a 
Színházi Életből 
5 fejért  és a 
Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 
Könyvnyomda R.-T. 

üzletében. 

Invitare. 
Filială Odorheiu  a Asociaţia So-

lidară  a Pensionarilor  civili din  Româ-
nia în  ziua de 27 Martie  1934 la ora 
11. iar în  caz că membrii nu se vor 
prezenta în  număr suficiente,  la 3r 

Aprilie 1934 la ora 11. va ţine 

Adunarea generală 
anuală 

în localul reştaurantului Barkóczy 

P r o g r a m s 
l. Cuvântul de deschiderea al pre-

şedintele. 2. Esmiterea secretarului de 
şedinţe şi verificatorilor  procesului ver-
bal. 3. Raportul secretarrului. 4. Ra-
portul Casierului. 5. Descărcarea Con-
siliului de administraţie de gestiuneai 
asociaţiei din anul 1933. 6 Votarea 
bugetului pe anul 1934. 7. înfiinţarea 
secţiei de înmormântare sub conduce-
rea Filialei Odorheiu a Asociaţia soli-
dara a Pensionarilor civili din România 
şi aprobarea regulamentului secţiei de 
înmormântare. 8. Reinrirea consiliului' 
de Administreze. 9. Eventualele pro-
puneri, cari vor n înaintate preşedintei 
cu 8 zile înainte de adunare. 

Meghivó. 

Secretar: 
Máthó Béla. 

Hirdessen a SZÉKELI 
X  KÖZÉLET-ben, bistos sikere 

lesa Önnek is. 

A Romániai Országos Nyugdija-
sok Egyesületének  Odorheiumegyei  Fi-
ókegyesülete  Odorheiun  1934 évi márc. 
hó 27 én d.  e. 11 órakor,  a tagok  kellő' 
számban való meg nem jelenése esetén, 
1934 április 3 án d.  e. 11 órakor  tartja 

évi rendes közgyűlését 
a Barkóczy-vendéglő nagytermében, 
melyre az egyesület összes tagjait tisz-
telettel meghivjuk. 

Tárgysorozat ; 
1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyző-

könyvvezető ós hitelesítők kijelölése.. 
3. Titkári jelentés, 4. Pénztárnok je-
lentése. 5. Az 1933 évi számadás jó-
váhagyása és a felmentvény  megadása. 
6. Az 1934 évi költségvetés megsza-
vazása és a tagdijak megállapítása. 7,. 
Temetkezési osztály létesítése és annak 
kezelési szabályzata jóváhagyása. 8. 
Általános tisztújítás. 9. Indítványok tár-
gyalása. Az indítványok 8 nappal a köz-
gyűlés napja előtt az elnökhöz írás-
ban beadandók. 

Odorheiu 3 Martie 1934. 
Preşedinte: Secretar: 

Nistor Joachim. Máthé Béla. 

Ha elegáns ós szép cipőt fe 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 
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