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Közgazdasági 
életünkben figyelemre  méltó esemé-
nyek történnek mostanában. A két év-
vel ezelőtt Gyergyószentmiklóson tar-
tott első székelyföldi  propaganda gyü-
lés után, a túlságos adóterhek ellen 
legutíbb Bukarestben és Aradon tartott 
tiltakozó gyűlések s ezeket követő-
leg: a vidéki városok kisebb nagyobb 
gyűlései mind fontos  megnyilatkozási 
helyei voltak ipari sérelmeinknek, pa-
naszainknak. 

Ezeknek az egymást követő gyű-
léseknek fontos  határozatai, a kormá-
nyok biztató Ígéretei, a lezajlott törté-
nelmi események reménykedéssel kel-
lene, hogy eltöltsék a lelkeket, hogy 
ipari társadalmunkban egy szebb jö-
vőbe vetett hit és bizalom erősöd-
jék meg. 

És mégis nekünk a multak ta-
pasztalatai után mélységes aggodal-
maink vannak. Az eddigi Ígéretek nem 
valósultak meg, nem adtak uj erőfor-
fásokat,  újra épitő munkára való al-
kalmakat, hogy ezekből a kisiparos-
osztály kenyeret, nyugodt megélhetést 
biztosithatott volna magának. A lezaj-
lott országos gyűlések után tovább is 
csak általános gazdasági leromlottság-
ban élünk, várunk, sóhajtozunk és ugy 
érezzük, hogy a mélységes panaszo-
kat könnyebb elviselni, mint komolyan 
szembe nézni sorsunk mostohaságával 
és arra törekedni, hogy gazdasági krí-
zisünk ezerféle  bajait a magunk ere- ^ 
iéból orvosoljuk. Ennek a könnyelmű 
érzésnek a hatása alatt gyászos napok, 
keserves kenyérgondok ütöttek tanyát 
a kisiparosok portáján. Végzetes téve-
dés volna, ha iparos társadalmunk élet-
halálküzdelme csak az örökös pana-
szokban, másoktól való segitség várá-
sában merülne ki. Bármennyire sujt is 
a gazdasági viszonyok mostohasága, 
anyagi helyzetünk leromlottsága, meg-
élhetésünk módját elsősorban magunk 
között, magunk erejéből kell, hogy 
megjavítsuk. Ez iránti küzdelmeinket 
céltudatosan, megszervezve kell foly-
tatnunk. Kezdeményező erőt, ujabb 
épitő tevékenységet kell iparos társa-
dalmunkban ébresztenünk. Fel kell 
szántanunk az eddig ugarnak mutat-
kozott talajt. Termést, értéket kell be-
lőle felszinre  hozni, amely kenyeret, 
megélhetési biztosit és elhallgattatója 
leŝ  eddigi panaszainknak. Erre az 
újra épitő munkára az' ország kisipa-
ros osztályának kivétel nélkül, még in-
kább tömörülnie kell, hogy a jövőben 
tartandó iparos gyűlések egy öntuda-
tos, jól megszervezett, dolgozó társa-
dalom megnyilatkozásai legyenek, ame-
lyekben nem csak az állandó panasz-
kodás, hanem az alkotó munkára való 
akarat is erőteljesen kifejeződik. 

Nagy JinM. 

Egy kegyetlen határozat. 
A régi állami nyugdijasok nyug-

diját az állam az 1929. évi január 1-től 
15 százalékkal felemelte.  A vármegyei 
nyugdijasok e felemeléshez  még nem 
jutottak ugyan hozzá, de legalább az 
1930. évi költségvetésben gondoskodás 
történt, hogy visszamenőleg ők is meg-
kapják. A városnak is van egy néhány 
öreg nyugdíjasa, kik kérték ugyanezt 
a felemelést,  de a város interimár bi-
zottsága egy teljesen antiszociális ha-
tározattal elutasította őket, azon indo-
kolással, hogy nincs megfelelő  alap és 
ezt a pótlékot a város nem köteles 
fizetni. 

Reméljük, hogy a választóit  tanács 
emberségesebben fog  az öreg nyugai-
jasok ügyében határozni. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok : juIius 

22-én Gyimesközéplok, Kovászna; 24- én 
Dicsőazentmárton ; 25 én Kőhalom; 
26-án Parajd. 

Nemcsak érdemesnek, de fontos-
nak tartjuk beszámolni iparostestvé-
reinknek a folyó  hó 6 án lezajlott sepsi-
szentgyörgyi székelyföldi  iparos érte-
kezletről, hová öt vármegye iparosai 
gyűltek egybe nemcsak panaszkodásra, 
de módot keresni arra is, hogy a mai 
tűrhetetlen adósanyargatások ellen min-
den törvényes eszközzel védekezze-
nek. Több, mint hatszáz iparos ko-
mor és gondterhes arccal sUrgött-for-
gott az ipartestület tágas udvarán, hová 
egymásután robogtak be a zsúfolt 
autóbuszok a székely vármegye csak-
nem minden városából. Az érkezőket 
az ipartestület kijelölt bizottsága igazi 
testvéries vendégszeretettel fogadta. 

Délelőtt tiz óra lehetett, mikor az 
elnökség felvonult  az emelvényre, élén 
Sándor József  szenátorral, ki az elnöki 
tisztséget töltötte be és megkezdődött 
a nagy értekezlet. Az elnöki emelvény-
től jobbra foglalt  helyet az udvarhelyi 
bizottság, amely megállapítás szerint a 
legnagyobb számban jelent meg az 
értekezleten. Lurtz Gyula ipartestületi 
elnök közvetlen szavakkal mondott 
megnyitója után az egyes előadók tü-
zes és indokolt beszédekben fejtették 
ki az összíparosságnak jelenlegi nyo-
masztó helyzetét, példákat felsorolva, 
megdönthetetlen adatok alapján bizo-
nyítva be az egyenes és forgalmi  adók-
nak nemcsak súlyosságát, de azoknak 
igazságtalan kivetését. Alig hangzott el 
az utolsó szó az adóügyben, már is 
szólásra emelkedett az udvarhelyi ipar-
testület elnöke, aki ugyancsak helye-
sen és okszerűen boncolta azt a ret-
tenetes helyzetet, amelybe a tűrhetet-
len adóviselés nyomorította az össz-
iparosságot. Általános helyeslés és taps 
honorálta Gyarmathy elnök hozzászó-
lását s csak percek multán állott be a 
csend, mikor a következő előadó fog-
hatott beszédébe. 

Ipartestületünk kiküldött bizottsá-
gának az erre kijelölt tagjai széles fel-
készültséggel szólottak hozzá a tárgy-
sorozat minden egyes pontjához és 
pedig a remekmunka készítéséhez Rájk 
József,  a betegsegélyzői ügyhöz Nagy 
János, a tanoncnevelési ügyhöz pedig 
Pluhár Gábor ip. t. titkár, kiknek ugy 
hozzászólásait, valamint indítványaikat 
az értekezlet egyhangúlag, általános 
elismerés mellett, fogadta  el, kimond-
ván a határozatok végrehajtásának 
sürgősségét is. 

Az általános hozzászólások után 
Sándor József  szenátor, az értekezlet 
diszelnöke emelkedett szólásra. 

Eljöttem, úgymond, hogy a mai 
fontos,  de szomorú értekezleten ma-
gam is résztvegyek, szerény tudásom-
mal és tehetségemmel segítségre le-
hessek, mert az országházban is ál-
landóan hangoztatom, hogy vigyázni 
kell, mert ha ez igy megy tovább, 
tönkreteszik ugy gazdaságilag, mint 
iparílag és kereskedelmileg az egész 
országot s a pusztulás magával fogja 
rántani az egész ország egzisztenciá-
ját, amelyet már később életre kelteni 
nehéz lesz. Kiemelte beszédében az 
erdélyi iparos osztálynak az ipar terén 
szerzett jóval magasabb képesítését s 
talán ez az oka annak, hogy ily sú-
lyos adósanyargatások után is még 
mindig nem tette le szerszámját kezé-
ből és megadással viseli az állam ál-
tal reá rótt közterheket. Mi tudjuk leg-
jobban, mondotta, akik tent vagyunk 
a vezetőség pokolkonyhájában, hogy 

amit ma ott kifőznek,  az a nép vesz-
tét hozza, de hiába igyekszünk a való 
életből az általános pusztulás képét a 
szemek elé tárni, mert a pártpolitikai 
harcok nem csak lefoglalják  a minisz-
tereket, de valósággal félrevezetik  őket 
és tehetetlenségre kárhoztatják a zsí-
ros koncok után való tülekedéssel. Azon-
ban bár az össziparosság helyzete az 
egész országban elszomorító, a pusz-
tulás (nézete szerínt) még elkerülhető, 
akkor, ha összefogva  ugy az ipar és 
kereskedelem, mint közgazdaság együt-
tesen felkéri  a Magyar párt képviselőit 
és szenátorait, hogy nem csak az or-
szágházban, de őfelsége  a király előtt 
is tárják fel  ezt az országos nagy ve-
szedelmet. Szavait elcsukló hangon, 
könnyes szemekkel, szinte zokogva vé-
gezte : Testvéreim! kitartás, becsület 
munka, igaz leU(íismeret, s nekünk élni 
kell, mert élni akarunk. Éljen a be-
csületes ipar I Szem nem maradt szá-
razon, percekig tartó éljenzés és taps 
következett, százával tódultak a lel-
kes szenátorhoz, hogy megköszönjék 
azt a vigaztaló beszédet, amelyet az el-
keseredett szivekbe öntött. 

A népes értekezletet közös ebéd 
zárta be, melynek befejeztével  mintegy 
24 öreg iparost ünnepeltek, akik az 
élet harcmezején több, mint ötven év 
óta küzdenek, köztisztelet és általá-
nos megbecsülés által övezve, dicsősé-
get szerezve a magyar iparosnak. 

A nagy napon hétszáz szenvedd 
iparos keserves panasza forrott  egybe, 
hétszáz iparos viszi szét az országba, 
hogy eiég volt, ne tovább I Vájjon 
meg tudja-e látni az a vezetőség, amely 
csak terheket rak a polgárság vállaira, 
hogy elérkezett a további megterhelés 
határához, vagy meg akarják várni, 
amíg Sándor József  szavait az Idő 
igazolja: Uraim, ha ez tovább is igy 
megy, tönkreteszik az ország iparát, 
kereskedelmét, közgazdaságát és vele 
az országot! Az ipartestület elnSksése. 

'Megcsípték Hinlédert« — újsá-
golta nagy diadallal a kis Igazmondó 

I március 20-iki számában, >bűnténnyé< 
fújva  fel  egy jelentéktelen választási 
epizódot. Dr. Hinléder, a városi vá-
lasztások idején, egy kisebb társaság-
gal egy karikás plakátot nézegetett, 
mely a magának tulajdonított nagy 
fontossággal  terjeszkedve egy egész 
hirdetési táblát elfoglalt,  ugy, hogy 
más plakátnak nem hagyott helyet. 
Ezt a túlzott igényt bírálgatva, Hin-
léder ceruzával féltenyérnyi  kockát 
rajzolt a plakát szövegnélkűli üres 
szélére, szemléltetőleg magyarázva tár-
saínak, mint kortesötletet, hogy a ki-
rajzolt kockának megfelelő  nagyságú 
propaganda-cédulákat kellene nyom-
tatni a Magyar Párt ismeretes válasz-
tási versével (Karíkából háromszög 
lett — Kitartunk a kereszt mellett) s 
e cédulákat a legalkalmasabb módon 
éppen e bekeretezett helyen lehetne 
a plakátokra ráragasztani. E magya-
rázat közben a szöveget is futó  vo-
násokkal odavázolta. A járókelők 
egyike az egészen nyíltan végzett fenti 
müvelet meglátását >tettenérés«-nek 
becsülve fel,  feljelentette  Hinlédert. 
Július 10 én volt az ügyben a tör-
vényszék előtt a tárgyalás, amelyen a 
bíróság az esetet a maga jelentékte-
lensége szerint értékelve, Hinlédert, 
büncselemény hiányában, ítéletileg fel-
mentette. 

A FiUiarmonikus Társaság működd 
tagjainak figyelmébe. Az elnökség tu-
domására hozza a tagoknak, hogy 
szeptember l-ig szünet lesz. Szeptem-
ber l-én, hétfőn  lesz az első próba, 
melyet meghívóval fog  összehívni az 
elnökség. 

Gazdanap Kecseten. 
Az Udvarhely megyei Gazdasági 

Egyesület julius 6 án Kecsetkisfaludon 
gazdanapot rendezett. A Gazdasági 
Egyesület küldöttségéhez csatlakozott 
Rendek Géza vármegyei gazdasági ta-
nácsos is. A küldöttséget a község la-
kossága ősi, díszes népviseletbe öltö-
zötten, ünnepélyesen fogadta,  Kiss Szé-
les János gazda üdvözölte, amire Sz. 
Szakáts Péter gazdasági egyesületi el-
nök válaszolt. A gyűlés a református 
templomban tartott istentisztelettel kez-
dődött, amelyen Kiss István kecseti 
református  lelkész tartott alkalmi egy-
házi beszédet. Az egyesület küldött-
sége az előadásokat a szabadban tar-
totta, amiknek a meghallgatására Fir-
tosváralja községből is többen jelen-
tek meg. 

Sz. Szakáts Péter gazdasági egye-
sületi elnök megnyitójában hangoztatta 
a gazdáknak az Udvarhelymegyei Gaz-
dasági Egyesület körül való szilárd 
tömörülésének szükségességét. Id. Sík-
lódy István gazdasági egyesületi alel-
nök a székely birtokokat terhelő ne-
héz adósságok olcsóbb kamatuakra való 
konvertálásának szükségességét s a 
konvertálás módját fejtegette.  Sz. Sza-
káts holtán a többtermelésről, a gaz-
dasági gépek- és a jobb gazdasági 
eszközökről, a talaj mély miveléséről 
s a műtrágyákról; Lak.itos Tivadar a 
baromfitenyésztésről  s a méhészetről 
tartottak nagy figyelemmel  hallgatott 
előadásokat. Az előadásokat követő 
megbeszélések során a gazdaközönség 
közül felszólaltak  : Bak Sándor, Kis-
faludi  Miklós, Tamás János, Elekes 
Ferenc, Pál Zsigmond, Kiss Kálmán. 
A gazdagyülés határozatilag fölkérte 
az Udvarhely megyei Gazdasági Egye-
sületet, hogy a székely birtokokat ter-
helő nehéz adósságok olcsóbb kamatura 
konvertálása céljából alakítson saját 
kebelében földtehermentesitési  szak-
osztályt, utasítsa a megalakítandó szak-
osztályt, hogy bocsásson ki l®/o-kal 
kamatozó, 33 év alatt visszafizetendő 
kalákajegyeket, serkentse a székely 
gazdaközönséget önmegerőltetéssel is 
fokozottabb  takarékosságra és tőke-
gyűjtésre, gyűjtsön ily módon földte-
hermentesitési alapot s a székely bir-
tokot terhelő nyomasztó adósságokat 
abból 3Vo 03 kamatú pénzzel s legalább 
évi 3®/o töríesztés mellett visszafize-
tendő kölcsönökkel cserélje ki. 

Az előadások közötti szünetekben 
Kiss Erzsébet ifjú  leány, Bak Mózes 
ifjú  legény szavaltak alkalmi verseket, 
az ifjúsági  vegyeskar s a nőszövetség! 
énekkar, a református  papné által be-
tanított, többszólamú lélekemelő éne-
keket adtak elő. Az előadások a Szabó 
Albert tanító vezetése alatt az egész 
közönség által elénekelt egyházi ének-
kel fejeződtek  be. 

Az előadások után a küldöttség 
tagjai Kiss István református  lelkész-
nek és nejének voltak szívesen látott 
vendégei, akik a gazdanapot nagy ügy-
szeretettel és áldozatkészséggel ren-
dezték meg. 

Az erdélyi Szent Ferenc rend káp-
talani nagygyűlését az elmúlt napok-
ban tartotta meg Medgyesen. A lelépő 
Sándor Vitális rendtartományi főnök 
helyébe, aki a rendtartomány ügyeit 
két cikluson át vezette közmegelége-
désre, rendtartományi főnöknek  Imets 
Károly dr., dévai házfőnököt  válasz-
tották meg. A helyi rendháznál Genszky 
Jukundián, eddigi házfőnök,  kormányzó 
tanácsos és a rendi növendékek isko-
lájának igazgatója lett. Helyébe ház-
főnöknek,  Boros Fortunát drt válasz-
tották meg. 
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Román lapszemle. 
Az Universul  julius 3 iki számá-

ban R. Seisanu hosszabb cikkben is-
merteti a L'Ami du Peuple cikkét 
(amit hetekkel ezelőtt kivonatokban 
már ismertettek a fővárosi  lapok) s 
cikke során többször ismétlésbe esik. 
A Bethlen-kormány — írja Seisanu — 
600 millió pengőhöz akar jutni a há-
gai tárgyalások eredményeképpen. Mire 
használnák ezt a pénzt Magyarorszá-
gon, ahol Bethlen miniszterelnök a 
Habsburg-restaurációra törekszik s a 
békeszerződések és a kisantant ellen 
izgatnak ? Aki ma Magyarországnak 
kölcsönt ad, az könnyelműen hozzá-
járul ennek az államnak a felfegyver-
zéséhez s az európai rend felforgatá-
sához. Ezek után R. Seisanu közli a 
L'Ami du Peuple cikkét. Franciaor-
szágnak — Írja a L'Ami du Peuple — 
kereken ki kell jelentenie, hogy nem 
támogatja Magyarországot. Ez nem 
egyszerű pénzügyi és érdekkérdés, 
sokkal több annál, mert a béke kér-
dése forog  kockán. Ennek a kölcsönnek 
semmi produktív jellege nem volna. 
A magyarok a hadsereg újjászerve-
zésére fordítanák  és fillér  sem jutna 
a mezőgazdaságnak, amit a tárgyalá-
sok során hangoztatnak. Őrtllet volna 
nia kölcsönt adni Magyarországnak, 
mert Magyarország ma is szövetségese 
Olaszországnak, miként a múltban és 
ellensége Franciaországnak. Magyaror-
szágnak kölcsönt adni annyit jelent, 
hogy saját magunkra törtlnk s veszé-
Weztetjtlk szövetségeseink érdekeit, így 
Romániáét is, mert a pénzt veszedel-
mes és harcias szomszédaink minden 
bizonnyal a fel  fegyverkezés  re fordíta-
nák. Rabiómadár szemével tekintenek 
így is a Kárpátok felé. 

« 

A Cuvântul  julius 4-iki számában 
a Rador jelentése nyomán közli, hogy 
az angol parlament tagjai peticiót 
nyújtottak át Mac Donald nak, hogy 
a Népszövetség őszi ülésszakán tUzze 
napirendre a hozzászólásokat a kisebb-
ségi kérdéshez. Kérni fogják  egy bi-
zoitság kinevezését és megbízását, amely 
a békeszerződésekben a kisebbségekre 
vonatkozó paragrafusok  betartását, a 
Népszövetség szerveit s a Népszövet-
ségtől független  organizációkat vizsgálja 
felül.  Ennek a bizottságnak az volna 
a kötelessége, hogy a szükséges mó-
dosításokra vonatkozóan javaslatokat 
készítsen, bejárja az érdekelt országo-
kat s a Népszövetség 1931 májusi ülés-
szakán beszámolóban szögezze le a 
jelenlegi helyzetet. 

« 

Az Ordinea  julius 6 ikí számában 
közli, hogy Lugojeanu 180 ezer lej 
szubvenciót s a CFR minden vonalára 
ingyen jegyet adott egy nagyváradi 
egyénnek, aki budapesti lapjában, valami 

>Ost Curiê €.̂ ban a kormányt méltató 
és dicsőítő cikkeket akar ellenértékkép-
pen elhelyezni. Ez az illető — irja az 
Ordinea — ajánlóleveleivel még több 
pénzt harácsol össze és eltűnik nyom-
talanul. — Majd élesen támadja a 
kormányt. 

* 

A román  sajtó  a Rador jelentése 
nyomán, közli Bethlen magyar minisz-
terelnök debreceni beszédéi, amelyben 
Magyarország külpolitikájáról s a Habs-
burg-kérdésről szólott. Az .Argus ve-
zetöhelyen kommentálja a miniszterel-
nök beszédét: »Érdekes politikai jellegű 
beszédet mondott Bethlen Debrecen-
ben, kifejtve  a kormány álláspontját 
aktuális politikai kérdésekben. A ma-
gyar miniszterelnök Debrecen városát 
választotta előadása színteréül, tudva-
levő ugyanis — irja az Argus —, 
hogy iu van Baltazár püspöknek és 
kormányellenes pártiának a fészke. 
A miniszterelnök kijelentései között 
olyan dolgok is szerepelnek, amik 
közelebbről érdeklik a szomszédállamo-
kat. Többek között kiemeljük azt, 
hogy a királyválasztás még nem ak-
tuális Magyarországon s egyesetleges 
államcsíny alapjában megrendíthetné 
Magyarországol. Bethlen gróf  beszélt 
a külföldi  kapcsolatokról is, megálla-
pította, hogy a külföldi  kapcsolatok 
a hágai konferencia  után ol5f  stádiumba 
kerültek, hogy minden tekintetben ja-
vulást lehet várni. Megelégedéssel 
regisztráljuk a magyar miniszterelnök 
fenti  kijelentéseit — irja az Argus — 
s megelégedésünk annál nagyobb, 
mert Bethlen a trianoni békeszerződés-
ről sem beszélt a harcias retorikai han-
gon, amit különben hajdan már meg-
szoktunk. Bethlen beszédével egyide-
jűleg cikk jelent meg a Le Temps-
ben, melyben a helyzet jobbrafordulá-
sáról Írnak Magyarország és Románia 
között s hangsúlyozzák Bukarest jó-
akaratú magatartását. Románia mindig 
igyekezett Magyarországgal felvenni  a 
kapcsolatot — irja az Argus — s ennek 
gyakran tanújelét adta. A pénzügyi 
differenciák  megoldásával valóban el-
érkezett az ideje a termékeny együtt-
működésnek. S a magyar miniszterel-
nök beszédéből az tűnik ki, hogy Bu-
dapesten is nagyobb megértéssel nézik 
a dolgokat, c 

Változások a leikészkedő papság 
körében. Kiss János esperes tanfelügye-
lőt Máréfalváról,  saját kérésére, Kis-
kapusra helyezték ái. Helyébe Péter 
János jön plébánosnak Máréfalvára. 
Pál Gyula helybeli s. lelkészt Bójára 
nevezték ki plébánosnak, Smiály Jó-
zsef  s. lelkészi pediff  Brassóba helyez-
ték át káplánnak. Udvarhelyi segéd-
lelkészek Balázs Dezső és Tóth Géza 
lesznek. 

SPORT. 
Tenniszmérközéi. 

Ez évben harmadszor íródott ki 
mérkőzés a Ben ke-serlegért, melyet az 
udvarhelyi tenniszezők már kétizben 
nyertek meg és ha sikerül ez évben 
is győzni a többí" székely városok rep-
rezentatív tenniszezői felett,  a gyönyörű 
kidolgozású, értékes, ezüst serleg 
örökre Udvarhelyen marad. 

Már 4 székely város, ugy mint: Kéz-
divásárhely—Sepsiszentgyörgy, Csík-
szereda—Gyergyószentmiklós mérték 
össze erejüket, melyből Kézdivásárhely 
és Gyergyószentmiklós került ki győz-
tesen. A sorsolás szerint tenniszezŐink 
f.  hó 27 én, vasárnap játszanak itt 
Udvarhelyen, Kézdivásárhely tennisze-
zőível, mikor 1 női, 4 férfi  egyes, 1 
női, 2 férfi  és I vegyes páros mérkő-
zés kerül lejátszásra. Hírek szerint 
Kézdivásárhely tenniszezői nagy játék-
erőt képviselnek és a mi játékosaink-
nak minden tudásukat pályára kell 
vinníök, hogy ott eredményesen tud-
janak szerepelni. 

Kérjük a közönséget, hogy minél 
nagyobb számban jelenjék meg, 
hogy az érdeklődés is biztatólag has-
son játékosainkra, s őket iegjobb for-
májuk kijátszására ösztönözze. 

HÍREK. 
Julius 19. 

Fazakas Gáspár nyugalomban. A 
helybeli róm. kath. főgimnáziumnak 
derék tanára: Fazakas Gáspár, akinek 
harminc éves jubileumát most ünne-
pelték meg, saját kérésére, a főtanha-
tóság legteljesebb elismerése mellett 
nyugalomba vonult. Munkabírásának 
teljességében lévén, azt hisszük, hogy 
csak a tanári pályának mondott bú-
csút, de a lelkészi pályán tovább foly-
tatja népnevelői értékes munkásságát, 
amihez további jó egészségei kívá-
nunk. Kartársai szeretete, tanítványai 
hálája kiséri az uj munkakörbe is. 

Tanári áthelyezés. László Ignác, 
a helybeli főgimnáziumnak  vallásta-
nára, a kiváló szónok, akit tanártársai 
nagyrabecsüllek, akit az ifjúság  és a 
közönség egyaránt nagyon szeretett, 
saját kérésére a csíkszeredai főgim-
náziumhoz kapott áthelyezést. He-
lyébe Papp Dénes jön vallástanárnak 
Brassóból. 

Köszönetnyilvánítás. Hálás köszö 
netet mondunk azoknak az ismerő-
seinknek, akik édes anyánk, özv. u. 
Zayzon Ferencné hazahozott hamvai-
nak temetése alkalmával részvételüket 
a temetésen való megjelenéssel, vagy 
más módon szívesek voltak kifejezni. 
Zayzon  testvérek. 

Keniss SdTarheljszik hm Udvarhely 
T^osb M , Nemes ís EÍTiltsî os 

Hmm  Cíhek úúúú törtenete. 
— IrU és MolvasU a Polgári ÖoképsSkör 1930 
márc. 16-iki ]ic«ami előadásán: Rájk  Józtűf.  — 

(10. folytatás.) 

A legkésőbbi alakulat a földmű-
ves, fuvaros  és ács céh. Habár nem 
is ipari alakulat, azért említésre méltó, 
mert a Szent Imre- és Szent János-
uccákban lakó földmíves  testvéreink 
az iparoscéhek szép erkölcsi szokásait 
maguknak törvényül téve, az összetar-
tás, az egymás iránti szeretet és a ha-
lottakat megillető végtisztesség illő tag-
társi megadása céljából megalakították 
a fentnevezett  céhet, 1862 ben, ápri-
lis 22 én Ferencz János céhmester, 
Balázs Imre céhjegyző vezetésével, 
amely alakulást helyben hagyta és 
megerősítette Szeles Károly városi fő-
bíró és Demeter Domokos városi jegyző. 
\'oltak még városunkban olyan iparo-
sok, akik kevés számuk miatt nem 
alakítottak külön céhet, mint például 
takácsok, rézművesek, kerekesek, a 
sarkantyú csinálók, gombkötők, paszo-
niántosok, szatlerek, borbélyok és nyer-
gesek, amelyek egyik, vagy másik céh-
ben helyezkedtek el, hogy ők is a 
többi iparosok-élvezte kiváltságokkal 
élhessenek és megélhetésüket biztosít-
hassák, amíg aztán az 1872 iki uj ipar-
törvény a céhrendszert megszűntette 
s a társulatok és az ipartestületek ala-

kítását rendelte el, amely alakulatok-
ban az itt felsorolt  céhek, kevés kivé-
tellel, a mai napig mind fennállanak, 
a román kir. kormány által is meg-
erősített alapszabályaikkal. 

1872. Tisztelt Közönség I Énnél 
az évszámnál álljunk meg egy pilla-
natra. Itt, a céhek ezen évben behan-
tolt sírjánál gondoljunk vissza azokra 
az egyszerű céhbeli mesteremberekre, 
akik ha nem is hagytak ránk nagy 
vagyont (mert hiszen láttuk, hogy alig 
volt 1—2 évtized, amikor csendesen 
Űzhették iparaikat s amit ez idő alatt 
szerezhettek, azt mind elvitték az egy-
mást követő háborús évek, hol a tö-
rök, hol a német dúlva fel  hazánkat s 
ezen kívül a vallásháborúk s a fel-
felujuló  testvérharcok követeltek óriási 
pénz- és véradót), de hagytak ennél 
sokkal többet érő kincset: dicső mul-
tat és becsületet, amely biztat a jö-
vőre. Megtanítottak ragaszkodni hitünk-
höz, fajunkhoz  és édes anyanyelvünk-
höz, mert amikor e hazában a latin 
és a német volt a hivatalos nyelv, ők 
akkor is édes anyanyelvükön írták 
jegyzőkönyveiket s minden hivatalos 
Írásaikat. Megtanítottak a törvénytisz-
teletre, a türesre, a szenvedésre és re-
ménykedésre. A céhek olyan el nem 
muló érdemeket szereztek a múltban, 
melyekre büszkék lehetnek a mai tár-
sulatok és testületek is. Az a rend, 
fegyelem,  az egymás iránti tisztelet 
példaképpen állítható a mai nemzedék 
elé is. Az a szigorú erkölcsös és val-
lásos nevelés, amelyben az ifjúságot 
részesítették s az szép patriárkális csa-

ládi élet szinte bámulatba ejti a mai 
kor emberét. Ner̂ t létezik egyetlen egy 
céhszabály, amelynek egyes pontjai ne 
rendelkeztek volna a fentemiitett  dol-
gokról, azt mindig a legszigorúbban 
betartva. 

Dolgoztak iparukban szorgalma-
san, mindig szeme előtt tartva ipahik 
fejlesztését  és városuk előrehaladását, 
de azért féltve  jogaikat és szabadsá-
gaikat s nem egyszer szembe helyez-
kedve még a legfelsőbb  hatalommal 
is. Dolgoztak családjukért és nemze-
tükért, de ha a szükség ugy kivánta 
és a haza hívta Őket, felcserélve  a 
szerszámot a fegyverrel,  zászlóik alatt 
hősiesen harcoltak az Istenért, a ha-
záért és a szabadságért. 

Az 1872-ikí törvény a rendszert 
megszüntette, de az a cél és eszme, 
amely a céhbeli iparost vezette, nem 
halt meg, hanem újra alakulva, meg* 
acélosodva átöröklődött a társulatokra, 
az ipartestületekre és a mi kulturbás-
tyánkra: a Polgári Körre. Ezek az 
egyesületek ma a céheket helyettesitik 
s amíg ezeket támogatjuk és amíg 
ezekért igazán önzetlenül dolgozunk, 
addig ez a dicső múlttal bíró székely 
iparos osztály élni log. Végzem felol-
vasásomat Szalai Dániel csizmadiacéh-
nótárius 1839ben irt jegyzőkönyvi 
bevezetésével, eképpen: 

»£ljen fejedelmünk  nép boldogságára, 
Nemzetüak és hazánk oltalmaxására, 
Tlisteljük a királyt, hogy sokáig éljen, 
Istennek dicsőség, mindörökké ámen U 

(Vége.) 

Lapunk multheti száma a nyomdai 
munkaadók és munkások között fenn-
állott kollektív szerződés lejárta éi az 
ennek megújítása érdekében folytatott 
tárgyalások eredménytelensége követ-
keztében beállott sztrájk miatt nem je-
lenhetett meg. A sztrájk egyik félnek 
sem hózta meg a várt eredményt s 
ugy a munkaadók, mint a munkások 
kisebb engedményei mellett, a régi fize-
tések fenntartása  alapján a béke helyre-
állotti Lapunk jelen számát 6 oldalon 
jelentetjük meg, hogy egy számunk 
elmaradásáért ez által is kárpótoljuk 
kedves olvasóinkat. 

Halálozás. Deák  András  zeíelaki 
lakos, akinek az Ivóban, a Zsigmond-
telepen felül  van korcsmája, julius 
15-én meghalt. Zetelaki lakására szál-
lították s onnan temették el 17.én. 
Mintegy 65 éves volt. 

Özv.  Csucsi  Károlyné  Kolozsi Bor-
bála elhunyt városunkban 65 éves ko-
rában. Nagyszámú rokonság gyászolja. 

Zaturcsai  Zathureczky  Lajcsi  16 
éves korában f.  ĥ  13.ikán elhunyt 
városunkban. Kiterjedt család gyászolja. 

Dézsi  Erzsébet  21 éves korában, 
f.  hó 17-ikén, városunkban elhunyt. 
Tekintélyes rokonság gyászolja. 

Tízéves érettségi találkozé. A 
helybeli róm. kath. főgimnáziumnak 
1920-ban végzett és érettségizett 25 
növendéke közül tizenkettő jul. 13 án 
tízéves találkozóra jött össze váro-
sunkban. A találkozón megjelentek: 
Ambrus Pál dr. (Budapest), Andrási 
Gyula (Szeben), Balázs Imre (Székely-
udvarhely), Barabás János (Kadics-
falva),  Bálint József  (Marosvásárhely). 
Daniel Áron dr. (Budapest), Pál Elek 
(Kolozsvár), Petrovay Tibor (Kolozs-
vár), Soó Dénes (Székelyudvarhely), 
Takó József  (Brassó), Tassaly László 
(Székelyudvarhely) és Zsigmondovíts 
György (Nagyvárad). A találkozóra 
összejöttek vasárnap d. e. fél  9 óra-
kor régi osztálytermüket keresték fel, 
ahonnan 9 órakor a plébániai tem-
plomba vonultak hálaadó istenitiszte-
letre, amit Fazakas Gáspár tanár vég-
zett Bálint József  és Pál Elek vén-
diákpapok segédletével. A szentmise 
és áldozás után a főgimnáziumba  vo-
nultak, ahol az Alma Mater iránt rót-
ták le fíui  hálájukat, üdvözölve az 
intézet tanári karát, élén az igazgató-
val. Az Üdvözlő beszédet Petrovay 
Tibor mondotta, aki hálás szavakkal 
emlékezett meg az intézetről és annak 
derék tanárairól, akik őket emberekké 
nevelték. Az Alma Mater iránt meg-
nyilvánult hálát Szlávik Ferenc igaz-
gató köszönte meg, reá mutatva az 
intézet nehéz anyagi helyzetére. Az 
igazgató beszédének hatása alatt a 
találkozóra összejöuek beléptek az in-
tézetet támogató Véndiák Egyesületbe, 
majd pedig barátságosan elbeszélget-
tek volt tanáraikkal. Fényképezés után 
a Szabó Károly-féle  vendéglőbe barát-
ságos ebédre jöttek össze, ahol tovább 
fűzték  az emlékezést. Az első köszön-
tőt Petrovay Tibor mondotta Pál Ist-
ván prelátusra, mint az érettségi bi-
zottság elnökére, mire Pál István vá-
laszolt, éltetve a véndiákokat. Pál Elek 
az Alma Matert s annak régi és uj 
igazgatóját: Tamás Albert és Szlávik 
Ferencet köszöntötte. Bálint József 
volt tanáraikról emlékezett meg, Dá-
niel Áron dr. pedig Frőlích Oltóra, 
mint a finevelő  intézet igazgatójára 
mondott köszöntőt. A volt tanárok 
részéről beszéllek: Tamás Albert, Bíró 
Lajos, Fazakas Gáspár és Frőlích Ottó, 
akik egy-egy kedves emléket újítottak 
fel  a tíz év előtti diákéletből. A ban-
kett, melyen több véndiák feleségével 
veU részt, a legbensőségesebb hangu-
latban folyt  le s arról a véndiákok 
azzal az elhatározással távoztak, hogy 
az őszi nagy véndiáktalálkozóra újból 
össze í'ognak jönni. 

>Megjavltották< városunkban az 
aszfaltjárdákat,  de rosszul. A repedé-
seket nem vágták ki, sőt eléggé ki sem 
tisztították s igy az azokba bekent 
aszfalt  kifog  onnan fagj'ni,  vag>'anél-
kül is kímállani.Sokhelyt,pd.8 Kossuth-
utcában is, nem minden repedést töl-
töttek be, ugy, hogy az egész munka 
csak a «tessék—lássékc benyomását 
keltette a járókelőkben. 

X Szovátán nyaralni akarók for-
duljanak Wagner Irénhez Odorheiu, 
telefonszám  33. 

X Egy tanulót felvesz  Lőrínczy 
és Zakariás. 
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Botrányba fűit a várost tanács alakuló gyűlése. 
A városi tanácsot ma, szombaton 

délután 3 órám hivták össze gyűlésbe, 
flzzal  a céllal, hogy végre polgármes-
tert válasszon, aki a rendes tanáccsal 
együtt, 11 hónap multával, felváltsa  a 
már- már örökkétartónak mutatkozó 
interimár bizottságot. Pop Emil dr. 
prefectus  megnyitó szavai után az el-
nöks^et, núnX korelnök, Pál István 
prelátus vette át, kinek tolmácsolá-
sára Sebesi Ákos dr. vállalkozott. 
Névsorolvasás során az elnök beter-
jesztette Becsek Aladár tanácstag le-
mondását, akinek heíyébe a jelenlevő 
Sándor Albertet hivta be. 

Az előirt igazolási eljárás rendén 
Gönczy Gábor dr. szóban és Írásban 
bejelenti, hogy nem tartja igazolha-
lóknak: Joan Prescurea és Victor 
Mera tagságát, mert mindketten más 
tanácsok tagjai, s idevaló kinevezésük 
a hivatalos lapban sem jelent meg, 
Laslo esperes tagságát azért, mert ő 
a vármegyei tanács tagja, s ebben a 
minőségben már esküt is tett. Nem 
igazolható továbbá szerinte Réti Imre, 
Maftei,  Gáspár József  és Misgan ta-
nácstagsága sem, miután Réti az is-
mert Maftci-féle  ügyben nem a város 
érdekében járt el, Gáspár az interim. 
bizottság erre vonatkozó határozatá-
ban résztvett, tehát szintén érdemte-
len, Maftei  az ügyben maga érdekelt 
léi, végül pedig Misgan nem képvi-
selheti a kath. főgimnáziumot,  mert 
már ideiglenes tanári alkalmazása 
megszűnt, s ez illetékes helyre hiva-
talosan is bejelentetett. 

Miután M. Constantinescu az iga-

Vast Albert ujabb képki&llitása 
városunkban f.  hó 20—27-ikéig tekint-
hető meg a Koncz-ház földszintjén  a 
Székely-féle  könyvkereskedés előbbi 
helyiségében. A nagy szorgalommal 
és ambícióval dolgozó, fiatal  művész 
mostani képein korábbi megkedvelt tu-
lajdonságai mind megtalálhatók, sőt 
egyik másik kép szinkedvelésének, ki-
fejező  erejének fokozódását  is mutatja. A 
jiépek — mintegy 45 drb. — legna-
gyobb része Segesváron és Makfal-
ván készült üde és levegős tájkép, de 
van küztük néhány érdekes arckép is. 
Árukaí a művész mérsékelt Összegben 
állapitoita meg, s vásárlás esetén ezen-
kívül is hajlandó a legkedvezőbb fize-
tési feltételeket  elfogadni.  A kiállítás 
megtekintése díjtalan. 

A KeresztHri Takarékpénztár vál-
sága és az ezzel kapcsolatos bűnügy 
ugyancsak ismeretes a közönség előu; 
annak egyes részleteivel esetenként 
többször is foglalkoztunk.  A megin-
dult vizsgálat során vád alá kerültek 
felett,  több napos tárgyalás után, nem-
régiben Ítélkezett a helybeli törvény-
szék, amely Rosmann Jenőt 18 havi, 
Borbáth Zoltánt egy évi és báró Da-
niel Lajost 6 hónapi börtönbüntetésre 
Ítélte, megállapítván vagyoni felelőssé-
güket is a 9 millió leu kárért. Az 
ügyész, valamint az elitéltek védői 
felebbeztek. 

Ctsnddrpuaka sült el* melynek 
sajnálatos áldozata ezúttal maga egy 
csendőr: Letea Miklós, aki a vartági 
csendőrörsön teljesített szolgálatot. F. 
hó 10-ikén együtt volt őrjáraton Ser-
bán Demeter szakaszvezetővel, miköz-
ben töltött fegyverüket  vizsgálgatták. 
Serbán fegyvere  ekkor hirtelen elsült 
és társát mellen találta, akit súlyos 
•ebével a helybeli közkórházba szálli-
totíak, de megmenteni már nem lehe-
lett, pár nap muIva elhunyt. A saj-
nálatos eset ismét azt bizonyítja, hogy 
a fegyverre  mindig erősen kell vigyáz-
ni, még ha ez csendőrkézben van is. 

KultiirOnnep Szenteftybázaafalu-
ban. Az udvarhelyi esperes-kerületi 
róm. kath. tanítóegyesület f.  hó 6-án 
nagyszabású templomi hangversenyt 
és népünnepélyt rendezett Szentegy-
házasfaluban.  Erről szóló részletes tu-
dósításunk a mostani anyagtorlódás 
miatt a jövő hétre maradt. 

Ama-hll Hainor6dan. A helybeli 
Kath. Legényegylet vigalmi bizottsága 
a szokásos homoródfürdői  Anna-bált 
f.  hó 27 ikén, vasárnap rendezi meg. 
D. e. 10 órakor a fürdői  kápolnában, 
a vegyeskar énekével, szentmise lesz. 
D. u. 6 órai kezdettel pedig változatos 
pfogrammu  műsoros estély, városi mű-
kedvelőkkel, majd táncmutetság. Autó-
buszjárat reggel 7 órától! 

zolásnál személyenkénti szavazást kí-
vánt, Réti állott fel  a saját érdekében 
való védekezés céljából. Hosszas vita 
után Mera igazolására vonatkozólag a 
szavazás megkezdődik. Pál István 
elnök, hosszas és heves viták után, 
Sándor Albert szavazatát is beveszi. 
Újra heves jelenetek játszódnak le, 
majd a prefectus  felszólalása  után — 
ki ragaszkodik ahhoz, hogy csak az 
általa kibocsátott meghívón felsoroltak 
vehessenek részt a tárgyalásokban — 
Forró Géza a prefectus  azon kijelen-
tésére, hogy a megejtett szavazás már 
ugy sem titkos, mert egy nyitott sza-
vazatot lát, a kalapba nyul és a sza-
vazatokat összezavarja. Steríopol igaz-
gató kijelentvén, hogy az egész sza-
vazás paródia, mert szerinte már egy 
illetéktelen szavazat van a kalapban, 
még 3 szavazatot dob be. 

Ujabb hangos viták következnek, 
majd Pál István elnök, Gönczy dr. 
indítványára elrendeli a szavazatok 
összeszámlálását, hogy azok zárt borí-
tékban a további eljárás céljára megő-
riztessenek. Megállapítják, hogy a je-
lenlevő 26 szavazó 29 szavazatot adott 
le. Az ezután adott 10 perc szünet 
elteltével Gönczy dr. bejelentette, hogy 
nem látja biztosítva azt, hogy egy 
ujabb szavazás hasonló incidens nél-
kül folyna  le, — ezért követve a ma-
gyar párti tagok által, a gyűlésről ki-
vonult. Pált István elnökségnek visz-
szaadása után szintén eltávozott. 

Az ott maradt nemzeti, liberális 
és kommunista blokk a gyűlést lap-
zártakor még folytatja. 

Beütött a villám a Zsigmond-
telepen, György Sándor gépész laká-
sába, jul. 9 én este. Az óriási csatta-
nás a telep többi épületeit is valóság-
gal megrázta. A villám teljesen le-
rombolta a ház kéményét, s lesza-
ladva a fűtő  csövén s a vaskályha 
lábán végig, ott a padión át tűnt el a 
földben.  A kályha közelében aludt 
Györgyék kis gyermeke s bár a pad-
lóban levő szegeket is megolvasztotta 
a villám ereje, a gyerek teljesen sér-
tetlen maradt. — Komolyabb vége 
lett egy másik balesetnek, amelyek, 
ugy látszik, sorozatosan kerülgették 
Györgyéket. György Sándor felesége 
11 én a városból, hová iát fuvarozott, 
hazafelé  tartva, a fenyédi  híd alatt lo-
vait akarta megitatni a Kűküllőben. 
Az ott sulykoló asszonyoktól a lovak 
megijedtek s a szekeret elragadva, át-
gázoltak azzal György Sándornén, aki 
súlyos bordatöréseket és más sérülé-
seket szenvedett. A súlyosan sérüli 
asszony még abban az állapotában 
sem vesztette el lélekjelenlétét, hanem 
a száguldó lovak után szaladva, azo-
kat sikerült megfékeznie.  Súlyos álla 
potában most már tart a javulás. 

X A helyi gyógyfardörai- Alóiirott, 
Varga Pál a mult nyáron és télen hü-
léses fájdalmak  következtében annyira 
elgyengült voltam, hogy dolgozni 
egyáltalában nem bírtam. Miután a 
Fernengel Gyula ur sós fürdőjében 
többszöri fürdés  után teljesen meggyó 
gyúltam, kötelességemnek tartom ezt a 
nagy érdemű közönségnek ezúton is 
tudomására hozni. Varga Pál. 

KWaló énekes, Cirţîu, a kolozs 
vári opera egyik legtehetségesebb fiatal 
Ugja rendezett hangversenyt f.  hó 
15-ikén, kedden városunkban. Melegen 
csengő, nagy terjedelmű, tiszta hang 
és behízelgő, olaszos énekmodor a leg-
feltűnőbb  tulajdonságai, a niegjelene 
sében is szimpatikus, énekesnek, akit 
már eddigi kritikák is, mint Grozavescu 
leendő utódát emlegetnek. A szép 
számban megjelent közönség bizo-
nyára maga is igazoltnak találta az 
elismerő bírálatok helyességét és az 
olasz, román, magyar, német szöveg-
gel énekelt dalokat és operaáriákat » 
melyeket zongorán Tompáné kisért — 
nagy tetszéssel fogadta. 

X Óvás. A textil- és rövidáru keres 
dők figyelmeztetik  vevőiket, hogy a 
városon több házaló kereskedő járja 
be az egyes családokat és különféle 
hangzatos részletfizetéses  ígéretekkel 
vezetik félre  a közönséget. Mi arra 
kérjük t vevőinket, hogy maradjon 
meg mindenki a megszokott űzletjével, 
mert jó hitelű vevők mindig olcsón 
kapnak, részletre is, de nem kétszeres 
árban és nem váltóaláirásaal. 

A tanlténAképzé intézet nagysza-
bású kirándulása. Szépen sikerült, szó-
rakoztató és tanulságos 13 napos ki-
rándulási rendezett az iskolai év vé-
geztével a helybeli ref,  tanitónőképző-
intézet. A kiránduló leánytanulók — 
kiknek száma az őket kísérő felnőttek-
kel együtt 76 volt — a rend és cél-
szerűség szempontjából, okos elgon-
olással, csoportokra voltak osztva, 
lajlam és végzendő feladatok  szerint 
(anyaggyűjtők, uti megfigyelők,  be-
szerzők, ellátásról gondoskodók, szál-
áscsinálók, stb.). Az ut egyes állo-
másai : Medgyes, Vízakna, Nagyszeben, 
Bukarest, Constanza, Ploiest, Sinaia, 
Brassó, Segesvár, Fehéregyháza, voltak. 
Mindenütt megné2ték — a rendelkezésre 
álló idő szerint — ezeknek a helyek-
nek a nevezetesebb látnivalóit, ezenkí-
vül több helyen, nívós programmal — 
énekszámokkal, szavalatokkal, beszé-
dekkel — estély eket is rendeztek, melyek 
jövedelméből az utazási költségeket 
áképpen pótolták, hogy az egész kirán-
dulás az egyes résztvevőknek nem ke-
rült többe 1000 leunál. Természetesen, 
ebből a szempontból, óriási előnyt je-
lentett az egyes városokban —vezető 
tényezők, intézetek részéről — élve-
zett szíves fogadtatás  és elszállásolás. 
A legtöbb helyen az 05tani ref.  lelké-
szek, ref.  nőszövetségek vezetői jártak 
elöl e tekintetben — ezek az estélyek 
előkészítésében is nemesen fáradoztak, 
sőt azokon szerepeltek is. Rajtuk kí-
vül különösen hálával emlékezik meg 
a kirándulás vezetősége Bilinszky La-
jos dr.-ról, a nagyszebeni r. kath. fe-
rencrendi zár̂ a, iskolák nagytudásu, 
kiváló igazgatójáról, aki páratlan jóság-
gal fogadta  a kirándulókat, s adott 
nekik az intézet épületében elhelyezést. 
A kirándulás folyamán  a legtovább: 3 
napig Bukarestben és 4 napig Constan-
zában tartózkodott a társaság. Az előbbi 
helyen a közoktatásügyi minisztérium-
ban is megfordult  a kirándulók egy 
tisztelkedő küldötsége. Constanzában 
a hadihajók megtekintése és egy kisebb 
hajókirándulás érdekelte különösen a 
résztvevőket. Ploiestiben az óriási pet-
róleum finomítók  keltettek bámula-
tot. Ez utóbbi helyen a lelkész mellett 
Kovács Elek, idevaló származású gyá-
ros tanúsított rendkívüli szívélyessé-
get. Mint különösen felejthetetlen  be-
nyomást hagyó mozzanatokat emlege-
tik még a kirándulók a bukaresti, 
ploieşti és brassói nagysikerű estélye-
ket, a nagyszebeni gazdag Bruckenthal-
muzeumban és a sinaiai Peles kastély-
ban tett látogatásokat. A kirándulás 
egy a fehéregyházai  honvédsiroknál 
rendezett megható kis ünnepséggel és 
egy ugyanottani esti templomi ünnep-
pel fejeződött  be. Az előbbi alkalom-
mal Sipos helybeli ref.  lelkész és Deák 
Berta beszédet mondott, míg Vass Má-
ria szavalt s az összes kirándulók 
énekeltek. A templomban pedig Biró 
Sándor tanár mondott szép beszédet. 

X Meiihlrak. Georg Fritsmaurice neve 
mái nem uj a filnvilâ^b^n.  Eaotk a bossorká-
oyosao ügyes kexii rendezőnek a nevéhez már 
nem egy filmsiker  emléke fiitődík.  Legújabb 
haogos filmje  A floridai  szüt Bemutatásra ke-
rül azombat. vasárnap éi hétfő  este. Ebben a 
fűmben  Billie Dowe és Red la Roque alakitják 
a íászmpeket és egyik legisgalmasabb Jelenete 
a repülőgépkatasztrófa.  Billie Dowe elröpül és 
nem rati észre, hogy Rod elbújik a hátsó 
ülésen. A bátor pilótUQŐ mégis amikor kinn a 
oyUt tengeren észreveszi, hogy valalci mögötte 
ül, annyira megijed, bogy a kormánykerék ki-
zökken a keséből és a gép nyilegyenesen lezu-
han a tengerre. A gép széditő sebességgel zu-
han, a roncsokból aiooban mégis épen kerül ki 
Billie Dowe és Rod la Roque, akiknek az ijed-
ségen kívül semmi bajuk sem történik, 

X Kérje az „Alias Iroda" (Agence 
Internationale de Tourisme) Budapest, 
Vlll. József  krt. 46. II. 7. Tel.: 335-64. 
prospektusát Európa világhírű nyara-
lóhelyeiről. Pensiodijak: napi 6—6 
pengő. Zell am See, Semmering, Kitz-
büchel, Wörthi-, Ossiachi-, Traum-, 
Attersee- tavak fürdőhelyein,  Abbazia, 
Velence—Lidó, Rimini, olasz és fran-
cia Riviera, Páris, Bíarritz, Deauvílle, 
Tfouvílle,  Grenoble, London, Schweiz-
ban napi 6—8 P. stb. Budapesten 
napi 4 P. (havi 85-90 P. egész évben). 
Tanulóknak 15—20«/o kedvezmény. 
Utazásoknál (egyeseknél is) 33—50®/o 
kedvezmény. Válaszbélyeg. 

Dr. A. Crişan, a nőgyógyászat és 
szülészet szakorvosa a belföldi  és bécsi 
(Wien) klinikákon végzett tanulmányai 
után rendeléseit Udvarhelyen meg-
kezdte. Nőgyógyászati és szülészeti 
operációk, diathermia, meleg-hő, ultra 
vörös és ultravíoleít kezelések. Rendel 
Kossuth utca 6 sz. alatt d. e. 9—12 
és d. u. 4—6 óráig. 

Kereskedők, cukrászok, vendéglő* 
s5k, akik italmérési engedélyük után 
taxát fizetnek,  érdeklődjenek az uj 
szesztörvény intézkedései iránt. Azok 
a kereskedők, kik zárt palackokban 
árulnak szeszesitalokat, a megállapított 
taxának csak a felét  kötelesek fizetni. 
Ézen intézkedés alá eső személyek ad-
janak be kérést a pénzügy igazgatóság-
hoz az illeték leszállítása iránt. 

X Gheorghenll (gyergyószentmik-
lósi) zsidó f!uínternátus. Gheorgheni, 
Csíky-utca 20. Engel Jeremiás hitok-
tató, dr. Krausz Mór főrabbi  ur által 
ajánlva. Az intézet az állami líceumi 
igazgatóság felügyelete  alatt áll. Bősé-
ges ortodox kóser táplálkozás. A nö-
vendékek szaktanárok által lesznek 
előkészítve, önképzés céljából román, 
héber, magyar és német ifjúsági  lapok, 
könyvtár, héber nyelvtanár és zongora 
áll rendelkezésre. Mérsékelt árak. Mi-
után növendékek csak korlátolt szám-
ban vehetők fel,  kívánatos minél előbb 
jelentkezni. 

Orgonaszentelés Homoródalmáson. 
F. hó 6 án lélekemelő, szép ünnepség 
keretében szentelte fel  a homoródal-
mási népes unitárius egyházközség 
újonnan beszerzett orgonáját. Az or-
gona, mely díszére válnék bármelyik 
városi templomnak is, 190,000 lejbe 
került s a hívek áldozatos buzgóságát 
dicséri, hogy a mai nehéz gazdasági 
helyzetben sikerült ezt az összeget elő-
teremteni. A felszentelés!  ünnepségre 
érkező Boros György dr. püspököt és 
kíséretét Homoródujfalu  népe a köz-
ség szélén felállított  diszkapunál várta, 
hol Dobai István lelkész üdvözölte őket, 
Oklándon pedig a papílakás előtt Máthé 
István dr. felügyelő  gondnok köszön-
tötte az érkezőket. A homoródalmási 
határnál 24 tagu lovasbandérium állott 
sorfalat.  A felállított  díadalkapunál To-
dorean g. kath. lelkész, a községi pri-
már és a birtokossági elnök, míg a 
szépen feldíszített  paróchía előtt Símén 
Domokos helybeli unitárius lelkész 
mondott szíves Isten hozottat. D. u. 3 
órakor volt az ünnepélyes istentiszte-
let és felszentelés,  dalos ünneppel egybe-
kötve, hatalmas közönség jelenlétében. 
Vári Domokos lókodi lelkész ünnepi 
beszéde méltó volt a szép ünnephez. 
A püspök megáldó és felszentelő  be-
széde után a helybeli lelkész ismertette 
fíz  orgona-beszerzés történetét. Az ün-
nepély kiemelkedő pontjai voltak az 
unitárius dalárdák énekszámai. Az ár-
kosi dalárda Régeni Aron, a vargyasi 
dalárda Kiss Károly és a helybeli dalárda 
Fülöp Domokos vezetésével működött 
közre, bizonyságot téve arról, hogy a 
helyes vezetés és egyetértő munka 
népünk lelkének kincseit miként tudja 
a szépnek, a művészinek szolgálatába 
állítani. A műsor végén orgona-verseny 
volt, melyen résztvettek: Kiss Károly, 
Régeni Áron, Pálfy  Akos, Bartalis Már-
ton énekvezérek es Zoltán Sándor lel-
kész. Enekduettel szerepeltek Kiss Ká-
roly és Székely Ferenc, énekszólót 
énekelt Palfy  Margit. A felemelően  szép 
templomi ünnepség után tisztelgések 
voltak, utána tarsas vacsora az állami 
iskola termében. A kiszolgálás minta-
szerűsége a helybeli Nőszövetség tag-
jait dicséri s általában a fogadtatás  és 
rendezés fáradságos  munkájából ki-
vette a maga részét a község apraja-
nagyja, amiért méltán illeti köszönet 
az egyházközség minden egyes tagját. 
A potiárköszöntök sorát a főpásztor 
nyitotta meg, a király egészségére űrit-
vén poharat. Cionca dr. főszolgabíró 
a püspököt éltette, míg Balázs András 
esperes a közig, hatósagok fejeire  s az 
azok képviseletében jelen levő Cionca 
főszolgabíróra  mondott pohárköszöntőt. 
Beszéltek még: Todorean g. kath. lel-
kész, Vári Domokos, Felcser Lukács 
stb. — Este 9 órakor műsoros estély 
következett, melynek műsorán szere-
peltek az ünnepélyen megjelent összes 
dalárdák, szebbnél-szebb énekszámaik-
kal, Kőváry Jakab kénosi lelkész mű-
vésziesen szavalt, Báró Piroska hege-
dült és Báró József  hármoniumkisé-
ret mellett énekelt. Végül reggelig tartó 
táncmulatság fejezte  be a minden te-
kintetben siKerült ünnepséget. A püs-
pök másnap, hetedikén utazott vissza 
Udvarhelyen keresztül székhelyére. 

Kladötuit^donoB: a KönyTiiyomda a.-'r 
Odorbelu - Székel yadvarbel 7 • 



Olcsó árak! 
Mosö delén 35 l«ul«i 
Grcnadin 100 cm. 1*9 70 „ 
Crepe <!• Chlii« I. . 380 „ 

„ívelte** mesöselymek. 

Nyári újdonságok Jakab Gyula divatűzletében. Nagy választéki 
Qyerek lorna-Ingek. 

Gyerek-zoknik. 
N6i selyem- ét flor-harisnyék.! 

Panama apacsingek. 
Egési pouplln-Ingek. 

Sporlharlsnyék és sétabelek. 

F ü r d ő d r e s s z e k b e n n a g y v á l a s z t é k , e - y é i r i l e r a k a t ! 

Serviciul Techaical Judeţului Oiorheiu. 
No. 3337/1930 

Publicaţiune de licitaţie 
SerTlciul Tecbnic al iud. Odorbeiu 

l'Ublică licitaţie pentru dare îo intre-
priDdere a următoarelor lucrări, pot-
rivit ho'ărârei Nr. 3337 şi 8391/1930 
a ComiBÎei Interioare Judeţene: 

1. Repararea podurilor No. 1 şt 7 
<)e pe şoseaua iudeţeaiS Odorhmu-
Gheorghleni ÎQ Km.  0i-l-0-|-2 şi I f i -
Ifö  ÎQ valoare do 208.000 'Lei. 

2 Rf,p«rarea  podurilor No. 53 57 
şi C5 de pe şoseaua judeţeană Odor 
heiu—GbeorgbioBi U Km. I3t4 -ISfS, 
14t2-14t3 şi 17tl-17+2 ia valoare 
de 210.000 Lei. 

3. Hepar&rea şi reconstruirea po 
diţ̂ lnr şi podurilor No. 10/a, 17, 18. 
VO, 21. 24, 28, 38, 40. şi 40 de pa 
şi80Hua judtţaacă Oţeni—Orăş?nî îa 
Km 2+2. 3+6 3+8, 4+6. 5,51-9. 10+3, 
l l f i  şi 13 U  valoftre  de 140 COO Lei. 

Licitpţia va avea loc îa ziua de 
9 August 1930 orele 9 a. m. îa ca 
aera No. 3 la ecest serviciu.*— 

Cdi care doresc a lua parte la 
aCBStă liciteţ a i şi vor prezenta ofer-
tele lor 8crise şl sigilate cotiform  L? 
gel CoQt. Publice pâuă la data fixată 
mai RU8.— 

Odată CU depuoerea ofertei  se va 
depuse şi o garanţie de 5°/o îq nume 
r&r Bau efecto  garantate de Ntat, cal 
culată asupra valoarei devizului.— 

Devisul şi coQdiţ'untle generale 
ale lucrărilor se pot cooRulta îo fî cai'e 
zi de lucru de la orele 8 — 13 U loca 
Iul serviciului.— 

Odorheiu la 9 Iulie 1930. 
Ş.tful  serviciului tecbnic log. şd: 

Török Arthur Impiegat ,Lörincz. 
Judecătoria de ocol Ocland. Secţia cf. 
No. 601 — 1930. cf. 

D e c i s i a n o . 
Ih cauza de execuţie a urmărito-

rilor Dr. Jodál Gábor şi Dr. Wenetsek 
József  îndreptată contra urmăritului 
Mara Domokos György reprezentat 
prin advocat dr. János Domokos ca 
curator de cauza pentru suma de 
10.000 Lei, 

având in vedere, că licitaţia fixată 
pe ziua de 30 Aprilie s-a amănat din 
oficiu  din cauza legerilor administra-
tive fixate  tot pe aceaş Zi 

şi având în vedere, kă ordonarea 
licitaţiei, pe lângă condiţiunile stipulate 
\n publicaţiune No. 1466—1929 cf.  il 
xeaza la casâ comimala a comunei 

l'̂ ilia pe ziua de 9 August 1930 orele 
14 şi despre acestea cei interesaţi se 
înştinţeaza prin acest deciz cu aceea, 
că urmăritorii în Ziarul Hargita sau 
Erdővidék să i înşireze numai aceasta 
deciziune care serveşte şi cu deciziune 
de emitere. 

Ocland, la 18 Junie 1930. 
Or. Carol Koncz m. p. şefjudecător. 

Pentru conformitate:  Hanay expeditor. 
No. 3643—1930. A. ' 

Publicaţiune de concurs. 
Pentru complectarea postului de 

impiegat la serviciul sanitar al jude-
ţului, devenit vacant prin demisionarea 
titularului, prin aceasta se publică 
concurs. 

Salarul împreunat cu acest post 
este cel stabilit în bugetul judeţului. 

Condiţiunile de admisibilitate sunt 
cele prescrise de art. 263 din L. O. A. L. 
şi art. 5. din Reg. Legii Statului Func-
ţionarilor publici. — Postulantul trebue 
să cunoască şi limba meghiară. 

Reflectanţii  la acest post îşi vor 
înainta cererile înzestrate conform  art. 
7 din Reg. Legii Statului funcţionari-
lor publici Ia adresa Prefectutei  jude-
ţului Odorheiu în termen de 15 zile, 
socotite dela apariţia prezentei publi-
caţiuni în Monitorul Oficial  judeţean. 

Cererile, sosite după acest termen 
şi cel necomplecte nu se vor lua în 
considerare. 

Prefect: 
Dr. Pop Emil. 

Şeful  serv, adm : 
Dr. Peltzer. 

Hirdetmény. 
Atia (Atyha) községben az orszá-

gos állat- és kirakóvásárok minden év 
április hó 7-én és 10-én, augusztus 
28 án és 31-én, október hó 5.én és 
8-án tartatnak meg. A kirakó vásár-
napja, mennyiben vasár, vagy ünnep-
napra esnék, ugy mindég az utána 
következő napon lesz megtartva. 

Atia (Atyha), 1930 julius 6. 
KléljArÓBAs:. 

586—1930. 

Hirdetmény-
A Teleac—"Telekfalva  község tu-

lajdonát képező korcsma a hozzátar-
tozó mellékhelyiségekkel együtt 1930 
szeptember  l  iől  1933 aug. 31-ig ter-
jedő időre bérbeadatik Teleac község 
házánál 1930 aug. 3. d. u. 3 órakor. 

Kikiáltási ár 4000 leu. 
Feltételek a felicenii  jegyzői iro-

dában megtudhatók. 
Teleac, 1930 julius 12. 

Andrási Lajos falusbiró. 

Judecătoria Odorbeiu ca secţia cf. 
No. 1871—1930 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
In cauza de executare porniiâ do 

urnăritoara Banca uoilă pentru Icdust-
rie şi bipotecă din Sighişoara contra 
urmăritului Szalai Károly la cererea 
urmăritoarei. 

Judecătoria ordică. 
Licitaţiucea execuţională, îo baza 

art. 176 şi 185 din legua IK. din 1881 
îa  ce preveşte imobile bituat îo ora-
şului Odorheiu îa circumscripţia Tri-
bunalului şi Judecătoriei Odorbeiu 
asupra porţtuaei do Vs parte inscrisă 
po DUfliele  lui Szalay Károly din ia» 
bile cuprinse îotprot. cl. No. 1657 a 
oraşu ui Odorheiu 

Hub No. de ord. At2 No. Top. 
1266/2 caeă de piatre cu preţ. de st-
rig. 19200 lei, sub No. de ord. Â+3. 
No. Top. 1250/13 arător cu 
preţ. de strig. 800 lei, pentru itcina 
rea creacţei de 3220 lei CBp. interese 
de 12*/o uela II Ftbruarie 1926 Vt̂ /o 
taxa cambială Hpese de procas ş) de 
executare de 2662 lei, fixttte  până 
acum, speae de 321 Iei fixate  acuma 
pentru cererea de licitaţie precum si 
pentru incitarea creanţei de 4000 lei 
cap şi acc. atui Dr. Fiokér Béla 

a creanţei de 4900 lei cap. şi ace. 
a soţiei lui Kovács Sándor, a crean-
ţei de 4600 lei cap. şii acc. a lui Dr. 
Vasa Lajos, a creaiţ 1 de 4000 lei cap. 
şi acc. a iui Hiatby Miklós, a crean-
ţei de 3550 lei cap. ş! acc. Fabiicei 
de Pie)e b. a. Odorhem. 

L'citaţiuDea se va ţine in ziua 
de 14 August 1930 ora 10 îo localul 
oficial  ai ef.  Str. Princ. K ia.  No. 2. 
usa 39. 

Imobileie ce vor fi  licitate su pot 
fi  raodute po un priţ mai mic decât 
jumătate din pnţul de strigare. 

Cei cari doreec să liciteze suat 
datori 8ă depoziteze la delegatul jude-
cătoreac 107® din preţul do atrigara 
drept garanţie io numerar sau Îd 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  in § 42 Jtgea LX 1881, sau tă 
predea aceiuitşi delegat chitanţa con 
Btatâod depunerea judccătoreşte prea 
labilă a garai ţ'ei şi să semneze con 
ditunile de licitrţ'e. (§ 147. 150. 170 
legea LX 1881, § 21 legea XL. 1908.) 

Dacă nimeni lu ofeiă  mai mult 
col care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare eate 
dator Întregească imediat garanţia 
fixată  conform  procentului preţului do 
strigare la aceia şi parte procentuală 
a preţului ce a oferit.  (§ 25 XLI 1908.) 

Odorheiu, la 27 Martie 1930. 
Málhé m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Zayzon impiegat. 

Judecătoria din Odorheiu ca Secţia cf. 
No. 1977-1930 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 

Ia cauza de executare pornită d« 
urmăritorii Dr. Vaaa Lajos şl Dr. Rá-
daly contra urmăriţilor Kovács Sán-
dor şi soţ. na n. Pálfi  Zauzaa ca ce 
rera următorilor, Judecătoria ordooă 
licitaţiunea fxecuţiosală  îo baza art. 
176, 185 din leg. IX. din 1881 îo ce 
priveşte imobile situate îo com. Satu-
mare în circumscripţia Tribun, şi Ju-
dec. Odorheiu şi anume : asupra 13/168 
părţt unei din imobilelor inscrie 
numele soţ. I. Lovács Sándor n. Pálfi 
Zí̂ uznaeubB. 17,29, 45,53» 61,68, 81. 
88 şi 100 cuprins îo pr. cf.  No. 407 
din com. Satu mare aub No. de ord. 
Atl No. Top. 187 (Grădină) cu prtţ. 
de strig. 33 L. No.de ord. At2 No. Top. 
190 (Grădiră) cu preţ. de atrig. 51 lei. 
No. de ord. At4 No. Top. 1990/b, 
(Arător) cu preţ. de itrlg. 17 lei. 
No. de ord. At6. No. Top. 4429/b. 
4431/b (Fânaţ) cu preţ. de strig 213 lei. 
No. de ord, Af7.  No. Top. 1392/b, 
1394 (Păşune, arător) cu preţ de strig. 
85 Iei. No. de ord. AfS.  No. Top. 
32b7/e (Fâoaţ) cn preţ. de strig. 35 lei. 
Ne. de ord. At9. No. Trp. 3809 (A ă-
tor) cu ortţ. de strig. 57 lei. No. de 
ord. A+IO. No. Top. 5015/a. 5061/e 
(Pădure) cu preţ. de otrig. 23 lei. No. 
de ord. AfU  No Top. 959 (Arător) 
cu preţ. de srrig. 51 lei. No. de ord. 
A1-15 No. Top. 1991, 1992 (Aiător fâ 
nat) cu preţ. de strig. 48 lei. No. de 
ord. Atl6. No. Top. 2230 (Arător) cu 
preţ. de strig. 73 lei. No. de ord. Afn 
No. Top. 3257/a/2 (Fâoaţ) cu preţ. de 
«trig. 35 lei. No. do ord. A+19 No. 
Top. 3534/*, 3434,/b. 3535 (Fânaţ) cu 
preţ. de strig. 47 lei. No. de ord. Ái-20 
No. Top. 3544/2 (Făaaţ) cu prtţ. de 
strig. 7 lei. No. de ord. At21 No. 
Top. 3804 (Făaaţ) cu preţ. de strig. 
2 lei. No. de ord. At22 No. Top. 3810 
(Arător) cu preţ de strig. 67 lei. Na. 
de ord. A+24. No. Top. 4192/2 (Ară 
tor) cu preţ. de strig. 19 lei. No. de 
ord. A+26. No. Top. 4430, 4432 (Fâ 
naţ, Pădure) cu preţ. de strig. 275 lei, 
No. de ord. At29. No. Top. 50l5/i. 
5l61/d cn preţ. de strig 46 lei. No. 
de ord. A/31. No. Top. 6102 (Arător) 
cu preţ. de strig. 230 lei No. de ord. 
A+34. No. Top. 6802, 6803 (Aiăfor) 
cu preţ de strig. 62 lei. No. de ord. 
A+36. No. Top. 7702 (Arător) cu preţ. 
de strig. 68 lei. No. de ord. Âf42.  No. 
Top. 7702 (Arător) cu prtţ. do strig. 
34 lei. No. de ord. A+43. No. Top. 
3504/4 2/b, (Fănaţ) cu preţ. de strig. 
29 lei. No. de ord. At44. No. Top. 
4280 2/9 (Fânaţ) cu preţ. de strig. 38 
lei. No. de ord. A+46. No. Top. 7703/1 
^Arător) cu preţ. de strig. 34 lei. No. 
de ord. At47. No. Top. 3257/b (FâiaO 
cu preţ de strig. 34-lei. No. de ord. 
At48. No. Top. 7539/./1 (Păşune) cu 
prfţ.  de strig. 4 lei. No. de ord. A+49. 
No. Top. 7539/ /2  (Păşune) cu preţ. 
de strig. 4 lei. No. de ord. AföO.  No. 
Top. 7bS9/t/ă (Păşune) cu preţ. de 
strig. 4 lei. No. de ord. A+51. No. 
Top. 5016/7 (Pădure) cu preţ. de strig. 
8 lei. No. de ord. At52. No. Top. 
5015/6 (Pădure) ca preţ de strig. 16 iet. 
No. de ord. A+53 No. Top. 4849/2 
(Păşune) cu preţ. de strig. 15 lei. No. 
de ord. A+54. No. Top. 7546/1 (Pă 
flune)  cu preţ. da strig. 8 lei. No. de 
ord. Afőő.  No. Top. 5711/1 (Fănaţ) 
cu preţ. de titrig. 70 Iei. No. de ord. 
Ai-56. No. Top. 4848 (Păşune) ca 
prtţ de strig. 18 lei. No. de ord. At57. 
No. Top. 481 l/c 2. (Păşune) cu preţ. 
de strig. 11 lei. No. de ord. Af58. 
No. Top. 4819/2 (Păşune) cu preţ. de 
strig. 9 lei. No. de ord. At59. No. 
Top. 4845/ft  (Păşune) cu preţ de strig. 
9 lei. No. de ord. AföO.  No. Top. 
516l/b (Pădure) cu preţ. de strig. 
7 lei mai apoi asupra imobilelor ins 
crlae pe numele urmăriţ lor cuprins în 
pr. cf-  No. 610 din Satu marer 

No. de ord. Afl.  No. Top. 3031/1 
Fânat) cu preţ. de strig. 4 Iei. No. 

de ord. A+3. No. Top. 3030 (Fâsaţ̂  
cu proţ. de atrig. 76 lei. No. de ord. 

At5. No. Top. 2255, 2261 (Fâaaţ) cu 
proţ. de strig. 75 lei No. de ord. At6. 
No. Top. 3028 (Fâiaţ) cu preţ. de 
strig. 14 lei. No. de ord. A|7. No. 
Top. 3033 (Fâaiţ) cu preţ. de strig. 
41 lei. No. de ord. At8. No. Top. 
2058-2059 (Fânaţ) cu preţ. de strig. 
28 lei. No. de ord. At9. No. Top. 
975 (Arător) cu preţ. de atrig. 27 Lei 
îu fiaa  aBupra porţiune! de 2/120 
părţi inscriiă sub B 26 pe numele 
lui Kovács Sándor din imobilul cup-
rins îo pr. cf.  No. 1191 din Satu mare 
sub No. de ord. Afl  dreptul de inşu 
pe pădure şi păâune com. cu pret. de 
atrig. de 5 lei, pentru Încasarea cre-
anţei de 15000 lei cap. interese de 
10(>/o dela 24 Apr. 1928 spese fixate 
pâvă acum 3025 lei şi tpase de 970 lei 
fixate  icnm pentru cererea de liciiaţ'e, 
precum şi pentru iccasarea crear-ţei 
da 265f250+190  lei cap. şl acc. Fir-
mei Agrar Takarékpénztár r. t. din 
Tg. Mureş, pentru creaî ţai de 7000 lei 
cap. şi acc. soţ. 1. Barabás András 
dom. Odorheiu, pentru creanţei de 
16000t8000 lei csp. şi ac. Firmei 
Casaa de păstr. d̂n Vlăhiţă şi din 
jurul Ilocporod în VlăMţa, pentru cre-
aiţ >1 de 26 lei 25 b. cap. şi ac. Lij-
ber Antal dom. Satu mare, şi suma 
de 5000 lei cap. şi acc. văd. 1. Pap 
OdÖQ B. Lsngyel Maria dom. Gristur 
şi pentru creanţei de 150 lei cap. şi 
>cc. soţ 1. Caiki Mártoa n. Pal Bor-
bala dom. Satu mare a crearţei de 
4000 lei cap şl acc. Băncii generela 
do credit din Diciosânmartin. 

Licltatiunea se va ţine in ziua de 
19 August  1930  ora  10 ia casa comu-
aa ă a comunei Satu Mare. 

Imobilul ce va fi  licitate nu va 
fi  vândute pe un preţ mai mic decât 
(doua tiămi) d'n preţul de strigare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc lOVo preţul de strigare 
drept garanţie. In numerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  in § 42 legea LX. 1881 sau Fă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
stalâ̂ d depunerea judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi Fă semneze con-
diţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908). 

Dacă ninaeni nu oferă  mai mult, 
cel care a cfcrit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare eate 
dator întregească imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit,  (art, 25, 
XLI, 1908). 

Odorheiu, la 7 Junie 1930. 
Máthé m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Zayzon. 

Kiadó a Piac-téren üzlet-
helyiség és mellette 

levő raktárhelyiség. Azonnal el-
foglalható. — Felvilágosítást a 

Koncz-gyégyszertárban adnak. 

Érteíitem a aagyérdemU helybeli, 
DgysziDtéo a vidéki kStOnaéget li, 
h«g7 ölesén vii&rolhat Oold Isldor 

kész-ruha üzletében. 
Egyben figyelmébe  ajinlom a t 

köiÖDB̂ nek, hogy uj uabáizom kOlföl* 
döa praktizált és bármilyen fiuom  ru-
hát elvállalok mérték ntán. A iegcae-
kélyebb hibáért felelűiiéget  TilUlok. 

Ssives pártfogást  kér: 

G O I D IZIDOR. 

Eladó 80 mm. (10 nagy szekér) szá-
rított lieretafcarmányt  eladok 
alku szerint. Szabady Tivadar. 
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d éjében 

omoródi borvíz 
I lltar 2 lej. Házhoz 
hordva mimden másod-
nap 5 liter, havonta elő-
fizetve 90 le]. Elöje-
gyeztetni lehet az Orbán 
Testvérek dohányiőzs-
a torvényszékkel 

szemben. 

e l l á k J ó z s i 
xenekara délatánoakint 6—8 óra 
k5z5tt a Sétatéren, eite a Bnkareat 
kávéházban mnuíkil. Nagyobb tár-
Mtág klvántigira a Sétatéren este 
is jitsthatik. — Kiváló tisztelettel t 

M e h n s t e r Tendég lös . 

0>>rpal Portăreilor Tribunalului dio 
Odorbeiu. 

Nr. 1724—1930. 
Publlcaţlune de licitaţie. 
Sabsemoatal portărel prin aceasta 

ţmbtică D baza DecitiuDii'Nr. 1184— 
1930 şiNo. G. IL 3133—1930. & jude-
<ătoriei de ocol dlo Odorhei îo favo-
ferea  reclamaotulai Firoia G Ibász, 
T'pr. prin admit Dr. Lukáĉ fír  Elek 
contra peotra incâ sarea c«acţ̂ i de 
4990 Lei şi acc. se fixează  termen de 
i'citftţie  pe 24 Iulie  1930  ore  16 p. m. 
U faţa  locnui îi Vlâhita uoda ae vor 
'Vinde prin licitaţinne ptiblică judiciară 
tpurcei, Tio, arangament de prăvălie 
i i valoarea de 12200 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţul de eatioiare. 

Pretenziuoea care este deiocassat 
fice  4990 Lei, capital, dobânzile 
It'gală o/, socotind din 3 Jaouarie 1980 
iar spesele păoă acaoa staverite de 
ÍÍ266 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţia ar fi  fost  execTate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
«coperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şl !a favorul  acestora ta aeozul 
«.ft.  LX.: 1881, art. §. 192. 

Odorheiu, la 2 Juhû  1930. 
IzsAk portărel. 

Flg^yelem! 
KSiségek, magánosak, legeifik  via-
4*lUt&8Í mankáitt mélyfúrások,  8&-
1) esztett betonkntak, itatévállak, vii-
vezetékek, Tisitnrbinák terresé^ét, 
«pitését vállalja, — ide vonatkozóai 

Gábos Aron 
^pitésieti irodája SIGHIŞOARA— 
SEGESVÁR, Str. Mihai Viteaa No. 15. 

Tintelettel értesitem a nagybectfi 
vásárié éc vevő kozSiuiget, hogy 

üzletemet 
M Rácx'féle  hixbél a piac felső  részibe a 
5zfike  Gábor vendéglőjével szembe a dr. 
Kovács-féle  házba helyeztem át. 

Továbbra is kérvo tsives pártfogásukat, 
tintelettel t 

- Á . r p é < c a . 
férftssabö,  Cristnr—Székelykeresztnr. 

Hirdetmény. 
Budvár-utca 1 sz alatti lakó-

bázas, 5 holdas beltelkemet felpar-
cellázva is szabadkézből eladom. 
Kedvező alkalom újonnan építkezők-
nek olcsó lakóházas-kertes, kerté-
szetnek kiv&lóaQ alkalmas bennvalók 
szerzésére. 

Kedvező részletfizetési  feltételek 
irodámban bárkinek rendelkezésére 
állanak. A lakóház egyrésze azonnal 
beköltözbeiö. Or. Kassay ügyvéd. 

Értesítés! 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

kőzSnyéget. hogy a Kossnth-n. 
1 sz. alatt lévő fodrász  termemet 
kibővitettem, a Kossuthon. 45 szám 
alatt a postával szemben újonnan 
berendezett 

hölgyfodrászattal, 
ahol a legkényesebb igényeknek Is 
megfelelően  állok a n. é. közönség 
szolgálatira. 
Vag  é»  vit  ondotáláa,  hajvAgát, 
manikűrt  speciália  hajfestés  í 

Valamint mindennemfl  hajmnnkák 
u—mf fvész i  kivitelben. í^—íís. 

A nagyérdemfi  közönség szives 
párifogását  továbbra is kérve. 

Tisztelettelt 

NAGY FERENC 
ori és női fodrász. 

Corpul Portăreilor Tribunalului dm 
Odorbeiu. 

No. 1959-1930. 
PublioaţiuiLe de l icitatie. 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că îo b»za deciziunii Nr. 
559—1930 şl Nr. G. IL S743—1930 
a Judecătoriei de ocol d<n Odorbeiu 
ta fdvorul  reclamantului DetBéoy F« 
tescẑ  rfp.  prin advocatul Dr. Pá! 
(iyula contra pentiu focasaarea  crean-
ţei de 2400 Lei şi Bccenorii se fixea7ă 
termen de licitaţie pe 7  August  1930 
ora  16 p. a. la taţa locului, îo Utcani 
unde Be vor vmde prin licitaţ'une 
publică judiciară 3 oi atbe, 1 berbec 
alb 3 oi negre, 1 oi sură îo valoare 
de 3200 Lei. In caz ae nevoia şi 
pub preţul de estimare. 

Pretenriunea care e de focassat  face 
2400 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 1 April 1930 iar spesele 
{âuă acum stabilite de 2780 Lei. 

întrucât nobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execrate şl de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată ai în favorul  acestora fn  senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorbeiu, la 15 Juiie 1930. 
Iznftk  portărel. 

Eladó ház Cristuron. 
Egy 4 szobáti lakás, jî azdasági épü-
letekkel, 8 agyanott egy ant^javité 
műhely is Str. Pr. Carol 27 szám 

alatt eladó. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorbeiu. 

No. 1516—1930 port. 

Publicatlune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că in baza declziunii Nr. 
591-1930. şi No. G. 2629—1930. a 
judecătoriei din Odorheiu in favorul 
reclamantului Dr. Jodál Gábor pentru 
incaiaraa creanţei 6315 Lei şi acce-
sorii se fixează  ternen de licitaţie de 
licitaţie pe ziua de 21 Iulie  1930  ora 
16 p. m. la faţa  locului îa comuna 
Brădeşti unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară: japi, cal, 
căruţă maşiae de cusut: îa valoare de 
10.000 Lei. IQ caz de nevoie şi sub 
p.eţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încasat tace 
6315 Lei capital, cu dobânda cu 
15 Va''/o socotind dinllJanuarie 1930, 
iar spesele până acum stabilite de 
Lei. 2285. 

Intruc tt mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de alţii 
şi actştia şi ar fi  câştigat dreptul da 
acoperire licitsţie prezentă este ordo-
nată şi ia favorul  acestora In senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu. la 26 Iunie 1930. 
iHák portărel. 

olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a K I E S Z L E I ? . 
kalapUzletéböl Odorheiu EStvös-
utca 4 sz. a. vegyen. Nagy vá-
laszték Zsirárdi, finom férfi-  és 

gyermek szalma-kalapokban. 

Üorpul Portăreilor Tribunalului din 
Odorheiu. 

No. 1679—1930. 

P u b l i c a ţ i u n e de l i c i ta ţ i e . 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că tu baza decisiuoii No. 
6809-1929 şl No G. 1255—1930 a 
judecătoriei din Odorbeiu în fdvorul 
teclamantului Veress Mlbály repr. pno 
advocatul Dr. Jodál Gibor şi Dr. We-
uetsek Jósif  pentru Incassarea crean-
ţei de 2485 Lei şi accesoriie setfixeaiă 
lermen de ziua de 23 JuUe  1930  ore 
16 p. a. la faţa  locului io comuna 
Dărjiu unde se vor vinde prin licitaţi* 
unepublică judiciară: 1. car de cai 6 
care de fân,  1 maşina de cuaut Sin-
ger, îa valoare de 9000 Lei. In caz 
de nevoia şi sub preţul de estimare. 

Pretenţiuaea care e de incasat 
face  2485 Lei capital, dobânzile cu 
12% socotind din 30 Ddcembrie 1929, 
Itr spesele până acum stabilite de 
Lei 910. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  exf̂ cvate  şi de alţii 
şi aceştia şi ar-fi  câştigat dreptul de 
bcoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  scestora in senzul 
iirticlului XLI din 1908 § 20. 

Odorheiu, la 1 JuIie 1930. 
Isaák portărel. 

Eladó az EötvOs utca 11 száa 
alatti, volt Steíaburg.féle  ház.FelvlIá-
ffositátt  dr. BOhm Jenő ad. 
Judecătoria ocolului Criatur secţia el. 
Nrul 2236—1950 cf. 

Extract din publica'iune de licitaţie 
In cauza de cxacutare făcuU  de 

urmăritorului Banca Poporului S. A. 
contra urmăritei soţiei lui Bugescb 
Ludovic a. Benke Borbála şi tov. 

Judecătoria a ordonat licitaţiuaea 
execuţională îa ce preveşte imobilele 
situate îa {comuna Nicoleni şi Simo-
nt şti circumsripţia judecătoriei Cristnr 
cuprinse îo Cf.  a comunei Nicoleni Nrul 
protocolului Cf.  44. No. top. 123, 124. 
casă de lemn şi curte şi grădină cu 
preţul de strigare 1930 lei. 

No top. 707 arător cu preţul de 
strigare 370 lei. No. top. 998 arător 
cu preţul de strigare 850 lei. No. top. 
1490 arător cu preţul áe strigare 
700 lei toate în întregime, în cf.  Nr. 
163 a comunei Nicoleni. Nr. top. 311/2 
arător cu preţul de strigare da 650 lei, 
Nr. top. 1164 arător cu de strigare 
600 lei. Nr. top. 1208/2 1209/1 pă-
şune de strigare 50 Ui, Nr. cop. 1491, 
1492, 1493 arător strigare 2100 iei, 
Nr. top. 126/2 grădina strigar*) 2870 
lei toate ia întregime, îa Cf.  Nr. 206 
a comunei Nicoleni, Nr. top. 13̂ /̂1 
casă de lemn cu curte în iatregime 
cu preţul de atrigare 5000 lei. in Cf. 
Nr. 708 a comunei Simoneşti. Nr. top. 
1002 arător îa preţul de strigare da 
2560 lel. 

Imobilele din Cf.  44 a comunei 
Nicoleni cu menţiunea dreptului de 
uzufruct  viager a soţiei Iui Benke La-
ioB Ia 5/8 parte iar imobilele din cf. 
Nr. 206 a comunei Nicoleai cu drep-
tul de uzufruct  a Iui Saócs Ştefan 
asupra întregului acast imobil. 

Pentru încasarea creanţei de 30000 
lei capital şl accesorri. 

Licitaţiuaea f>e  vt ţina fa  ziua de 
16 Septemvrie  1930  ora  14 la caaia 
comunei Simoneşti şi la ora 15 la 
casa comunei Nicoleni. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu vor 
fi  vâodute pe un preţ mai mic decât 
VI din preţul de strigare referitor  ia 
extravilanul şi Va preţul de stri-
gare ref.  ia lutravilan. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
dator aâ depoziteze la delegatul jude-
cătoresc lOVo din preţul de strig&re 
drept garaaţie io numarar aau îo efecte 
de cauţie socotite după curşul fixat  io 
art 42. legea LX. I&81 aau t& predea 
aceluiaş delegat chitanţa constatând 
depunerea judecă'oroşte prealabi ă a 
garanţiei şi să f̂ maeaa  coad'ţiunile de 
licitaţie (arc 147, 150, 170 legea LX. 
1881. art 21. teg«a XL. 1908). 

Dttcă uimeni nu ofere  mai mult 
cel cara • oferit  pentru imobil ua preţ 
mal urcat decât cel da strigare este 
dator întregească imediat garaiiţia 
fixată  conform  procentului de strigare 
la aceiaş procentuala a preţului ct a 
oferit,  (art 25. XII. 1908). 

Dată îa Criatur la 26 Junie 1930. 
Dr. Carol Szabó s. s. 

judecător. 
Pentru conformitate  Indescifrabi). 

m 

A hét folyamán  is-
mét megkezdtük a 
elárusitását. Mindenkinek érdekében áll, hogy most szerezze be 
cipöszük-
ségletét. 

TURUL-cipő olcsó 

0 1 ^ árainkról meggyőződhetik, ha 
1 V 3 U megtekinti kirakatunkat. 
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Megérkeztek! Olcsón kaphatékl 
• ! • • • • • • • • • • • • • i i i a i i i • • • • • • ! • r T — 

Elismerten legjobb 
gumml-etőkabátok. 

j Í|g|i| {|| ' (Q^JOKI Kész férfl.,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  rövid- és kötött áruk, ponyva-
— = = = = = vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szöttesek a legolcsóbban LÖBL-nél (volt Bethlen-utca), = = = = = 
szőnyeíc-maradékok feltűnő  olcsón, ivette fuha^selymek nap« és esőernyők nagy választékban. 

|y 8t«ba.konybA, kamara,vyitett 
IV A T veranda és kertes lakás havi 
^ 700 Icoért, egy sioba, konyha, 
kamara, verandával havi 350 lenért 
kiadó. Mindkét lakásban cserépkály-
kák és villanyvilágitás. Orbán Baláís-

ntca 135. UCRON ÁKOS. 

Cserépkályha raktár. 
A tsentgyőrgyi cierépkályhagyír le-

raktározolt 
k á l y h - á i 

•üsden szinben ét faxonban,  bimolatos 
•Ictó ároD a legkitSn̂ ibb anyagból 

K 6 b o r l Ern&nél 
Stf.  Clofca  (AtUla-ntca) 4 nám. 

Átrakások éa javítások gyorsan és javtá-
sok gyorsan és pontosan «s»kSs81tetnek. 

Corpul Portăreilor Tribaoalului 
Odorheiu. 

Nr. 1756-1930. 

PTit)licaţiniie de l ic i taţ ie . 

Subsemnatal portărel prin aceasta 
oublică, că în bata deciiiunii Nr. 
5696-29 şi No. G. II. 2241-1930 a 
Judecătoriei dm Odorheiu îo favorul 
reclamantului Firma Transilvania Ş. A. 
repr. prin avoc. Dr. Sebeei Akos 
tODtra pentru incaBsarea tumea de 
6000 Lei şi accesorii se tixeată termea 
de licitaţie pe liua de 31 Mie  1930 
ora  10 a. m. la faţa  locului In comuna 
Odorheiu Str. Bulevard Regele Ferdi-
saod No. 56, unde se vor tiade prin 
licitatiuoe publică judiciară uu apă 
rat radio cu 4 lămpi, patra cutn ofare 
pentru apărat de radio in valoare 
7200 Lei. Iu caa de nevoie şi suD 
preţul do estimare. 

Pretenziunea care e do Incassat face 
6000 Lei capital, dobânaile cu 12®/, 
wjcotind din 15 Decembrie 1928, iar 
apesele pâoă acum stabilite de Lei 
1380. . . , 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate ai de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îu favorul  Bceatota îa eenzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 9 Julie 1930. 
iMftk  portărel. 

Ajánlom a m. t. kOtönségnek legjobb 
mioÖBégn, BsÍDtarté nádiiövéifl 

ablakredönyeimet 
trollók), ssaksxerQen felssereWe  m* KiÜ Jen. 

Mindennemű Mrplloa-munkát lelki* 
Umeretesen kéikitek. 
SsoUd árakl Pontos klssoigálásl 

KéBsiégeB Bsolgálattal: 
Szabó Gyula kárpitos 

Piac tér, barátok templomáTsl Biemben. 
tMmMMMMMMMMmmmMmmmmmMmmm 
A gyógyfürdőmben 

mindenki gyógykezelheti magát, 
mert a jî gyek árát a nyári szezonra 

leszállítottam: 
1. oöatály 40 leu, 

lí. « 30 „ 
A fürdő,  a tisztogatásra szánt cstt-

törtöki nspot kivéve. álJandÓan nyitva 
van, ugyesintéb ünnepnapokon is. 

Fernengel Gyula. 

Déla judarátoria ocolului Cristur sec-
ţi a cf. 

Nrul 1908-1930 cf. 

Extract din publîcaţiunea  de 
licitaţie. 

In cererea de executare făcute  de 
urmăritor Cooperativa de Credit dia 
Ghindari contra urităritulai Peterfi  L. 
Ladislau. 

Judecătoria a ordonat licitaţiunea 
execuţiona!ă face  priveşte inmobilele 
situate în comuna Chibed circumscrip-
ţia Judecătoriei Gristur cupriose îa 
cf.  h comunei Chibed Nul, protocolu-
lui cf.  3401 sub No. top. 2590/1 pă-
şuoe îa întregime cu preţul de stri-
gare de 450 Lei. 

Nr. top, 6398 păşuoe îo Întregime 
cu preţul de strigare de 30 iei. Nr. 
top, 6512/1 arător îo intregime cu 
preţul de strigare de 600 lei. Nr. top, 
7882 fansţ  în Întregime cu preţul de 
strigare de 600 lei. Nr. top, 9730/1 
aiător în întregime cu preţul de stri-
gare de 830 lei. Nr. top, 16812 pă 
eune îu ineregimR cu preţul de stri-
gare de 270 lei. Nr. top, 9853/2 fansţ 
an Întregime cu preţul de strigare 
570 lei. Nr. top, 15279/1 pădure î i 
întregime cu ptetoi de strigare de 
300 ifi  apoi în cf.  No. 3363 sub No. 
top, 694/1, caFă de lemoe cu curte in 
jumătate parte ca pret de j&trigare de 
5000 de lei, şi în cf.  No. 667 sub No. 
top, 696, drum de acceas Ia intravilan 
fa  1/10 parte ca preţ de strigare de 
500 lei. 

Imobilul din cf  No. 3363 Chibed 
Nr. top, 794/1 grevat cu dreptul de 
servitute intabulat sub B, 3 î« favo-
area Căilor Ferate şi cu dreptul de 
uzufruct  viager intabulat sub C, 7, 8, 
îo favoarea  lui Peterfi  P. Ladinlau şi 
soţia născ, Peteifi  Juliasna adică cu 
menţinerea acestor drepturi. 

Pentru incaesarea creanţei de 17,100 
lei capital şi eccessorii. 

L̂ citaţmnaa se va ţine io ziua de 
4'lufia August anul 1930 ora 14 la casa 
comunei Chibed. 

Imobilele, ce vo(* fi  licitate, nu 
vor fi  vândute pe un prt̂ ţ mai mic 
de cât jumătate din preţul de strigare 
ref,  la caiă şi 2/3 ref.  la celealalte 
imobile. 

Cei cari doresc (& liciteze, suat 
datori fă  depoziteze la delegatul jude 
cătoresc 10% din preţul de strigare 
drept garaoţie, îa numerar ssu îo efecte 
de cauţie socotite după cursul fixat 
art. § 42 legea LX 1881 sau tă pre-
dea aceluiaşi delegat chitacţA coasta-
tâad depunerea, judec ătoreşce preala-
bilă a garanţiei şi (ă semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XLI 1908.) 

Daci nimeni nu ofetă  mai mult, 
cel care oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator i&  întregească imediat garanţia 
fixată  conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală a 
preţului ce a oferit  (prgr. 25 XLL1908). 

Cristur, la 28 Maiu 1930. 

Dr. Szab6 mp. judecător. 
Pentru conformitate:  H. 

r 

I 
1 

Figyelem I Halló! Figyelem! 
A nagyérdemű kSzSnség stives tudomására hozam, hogy a nehéz 

gazdasági viszonyokra való tekintettel bevezettem 

szobafestő  és mázoló műhelyemben 
a legmesszebb men6 havi résxlctfflltttéal.  Bárkitől elvÜIalok szoba-
festést  és mázolást havi részletfizetésre.  Berendezkedtem a legmodernebb 
szerszámokkal t megérkeztek a legújabb mintáim, amit csak géppel Uhet 
festeni.  .r# 

Elvállalok szobafestést,  fátyolixera  sngárfestéit;  bátorok erezését, olajba 
és lakkba csiszolását; ajtók, ablakok mázolásit és lakkozáUt; front-
festést  és meszelést; fürdőszobák  lakkba csiszolását; pénzszekrények 
festését,  a legkényesebb Ízlésnek megfelelően,  felelősség  mellett végzem. 

Jutányos áraim versenyeznek a helyi árakkal. — Vidékre is kimegyek. 
A n. é. közönség szíves pártfogását  kéri. teljes tisztelettelt .«vOJvr«sTJvf 

^ ^ J L L T E I R S . ^ 
Mahelyem a Koncz>gyögyszortár udvarában. — Lakás Tábor-utca 

1 
1 

Dela Judecătoria rurală Cristur. 
Nr. 2449-1930/2. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziuoil Nr. 
2309—930/2 a Judecăţoriei din Cris-
tur îa favorul  reclamantalui Keul Gbo-
orghe repr. prin »dv. Dr. Fodor Bi>l-
dizsár adv. dia Cristur ÎQ Cristur îo 
contra tui dom. îo Porumbeni->Mari 
pnntru încassarea creanţei de 17400 Lei 
capital şi acc. eale de fixează  termen 
de licitaţie îo ziua de 5 Attguat  1930 
ora  16 d. m. la faţa  locului fn  comuna 
Porombeai.Marl unde se vor vinde prin 
lîcitatiune publică judiciară mobilele 
de casa. mărfurile  şt aranjamente de 
prăvălie îa valoare de 11590 Lei. In 
ca» de nevoie şi sub preţui de esti-
mare. 

Preteasiunea care e de incassat face 
17400 Lei capital, şi dobonda lui de 
12% socotită dela 20 Maiu 1930 iar 
Spesele până acum stabileete îi cuma 
de 3439 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1908. §. 20. 

Dat ÎQ Cristur, la 9 Julie 1930. 
Sirlam portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1755—1930. 

PuWlcaţinne de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deci zi un ii Nr. 
5030-1929, şi No. G. 1934—1930. 
a judecătoriei din Odorheiu îa favo-
rul reclamantului Sebesi Károly repr. 
prin advocatul Dr. Sebesi Akos cootra 
pentru încaesarea creanţei de 4800 Lei 
cap. şi -accesorii ae fixeaeă  termen de 
licitsţie po ziua de 22 Mie  193(} 
ore  10 pm. la faţa  locului in comuna 
OdorDeiu Sirada Andrei Mureşaa Nr. 
36. unde se vor viade prin licitaţiune 
publică judiciară: maşina de cusut, 
canapea în valoare de 7000 Lei. Ia 
caz de nevoie aub preţul de estimare. 

Pretenziuneaoareede incassat f»ce 
4800 Lei capital, dobânzile după 11800' 
Lei 15. */,% socotind din 15. 111—16. 
VIII. 1929 şi dela 17 VIII. 1929 după. 
4800 Lei Iar spesele până acum sta-
bilite de Lei 650 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitsţie ar fi  fost,  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezen'ă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 15 Julie 1930. 
Izsák portărel. 

Ha elegáns és szép c Í p Ö t vásárolni, ugy ^ 
keresse fel 

IBIBBBIBKBBBBBMBBBBBB* 8 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 
a«l«««BBB>BM8»»BI BBBtl«BBBMI 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 
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n n rtmnftnn'v  fi  f inn/in  n n n n n r i f i i r w v i E n n n r w n n n n ' 

Megérkeztekés raktárunkon megte- l gépek, acélkeretes végig golyós-
csapágyas modern 

Állandó géprakt&r. 

benzin-mőtorok, tengeriszár-tépőgé-
pek stb, melyek kedvező hosszú 
fizetési  feltételek  mellett azonnal 

átvehetők. 
Állandó gépraktár. 

Uzina Electrică a Oraşului Odorheiu Conducerea „ ÎNTREPRINDERILE G A N Z " S. A . R. 

Erős, mint a i udvarhelyi SĂMSON-ecet. 
Könyvnyomda Réwvteytáraaaág Odorhdu—Szébelyudvarbeiy. 


