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Ne vándoroljatok ki! 
/ 

(Munkatársunknak ezt a cikkét a 
Ke'eti Újság legutóbbi számával egy-
idejűleg kfizöljíik.) 

Tegnap egy fiatal  zetelaki féifi 
állított be hozzám feleségestől,  ezzel 
a kívánsággal: „Uram. nekem négy 
Yenezer lej kölcaöore van szükségem 
amerikai kivándorlás céljából." így. 
Kurtán furcsán.  Mert az ÍB fontos,  bogy 
a székely bogy adja eló kívánságát. 
Ez semmiféle  feneket  nem kerített 
neki, röviden beszélt. Mert feltételezte, 
bogy már mi is tudunk  arról  a mos 
gólomról,  mely Zetelakán  indult  meg 
60- 80 fiatal  stékdy  férfi  részéről  at 
Amerikába váló  kivándorlás  iránt. 

Kaláccsal nem szolgálhatván, ta-
náccsal próbálkoztam, le akarva be 
szélűi embereimet a nagy elhatározás 
ról. Nem lehet. Itt nagy a nyomor, 
odaát pedig mások is boldogulnak. A 
példa kecsegtet, „számtalan" példa: 
a sok-sok hamis példa. 

És na levelet kaptam Délameri-
kából, Argentina köztársaságból, Ro 
•ario városából. íme a levél: 

„Kelt 1927. december 20. Ar 
gentina, Rosario. Kedves Doktor Ur I 
Tudatom, hogy szerencsésen megér-
keztünk november 26-án, de első 
sorban is azt írom, hogy bár meg 
fogadtam  volna a Doktor ur Bzavát, 
mert itt annyi a nép, több mint a 
csillag az égen. Tengerségii sok nép 
be van vándorolva és Argentina nem 
tud munkát adni. Csak a mii ka* 
jónkon 5. ezeren jöttünk. Mii, igaz, 
nőkül szolgálunk nagy vendéglök 
ben, de a férfiak  még nem kaptak 
munkát, még kilátás BÍncsen. Aki 
munkában van, az is nagyon ke 
vésért, ennyi fizetésért  nem érdemes 
ilyen mesBze eljönni. Ha esetleg va 
lami baj történnék, hogy munka nél-
kül leszünk, irok a Doktor urnák. 
Nagyon megbántuk, hogy eljöttünk, 
ha északba nem mehet, ide ne kí-
vánkozzék senki a világon."— Néhány 
magánérdekű sor után az aláirás: 
Dénes Mihályné Kinda Anna. 

DolgOBkezü, munkaszerető asszony 
Szébelymuzsnából. Itthon hagyta fér-
jét és családját, mert ugy határozták, 
hogy A megy el „adósságot törleszteni". 
Beszéltem vele elutazása előtt. Nem 
tudtam lebeszélni. Többen mentek on-
nan is. Bíztak magukban, a sokaság 
ban és a jó hírekben.  .Mindenkiről jót 
hallunk" — mondottéi. Igen, mert a 
rosBzat nem halljuk I Lefestettem  ne-
kik a délamerikai szenvedéseket, az 
erdőirtások rémét, a mocsárlízt, a 
kigyómarást, azt az emberkinzó mun-
kát, amire a bennszülött nem vállal-
kozik a amit végül is az éhségtől haj-
tott kivándorlók kénytelenek elvállalni: 
nem használt. Ellenindokot hoztak fel: 
mi csak ideiglenesen megyünk Dél-
amerikába, de van velük egy asszony, aki 
még volt Amerikában, ez biztato't fel, 
csak menjünk, 6 majd átcsempész Ésták 
amerikába  (értsd az Egyesült Államokat). 
Ismét én érveltem: nem lehet az, Ameri-
kában rend van,sokan ÍB vannak, nem fog 
sikerülni! Hasztalan. Végül megígértet-
tem vele, hogy legalább irni fog  Borsáról. 
És most itt a levél, teBBék mégegyszer el-
olvasni. És tessék megnézni a térké-
pen, hol van Rosario városa: Alsó-
kai fornia  félszigetén,melynek  lakói „ke-
vésbé jóindulatú indiánusok", munka-
alkalmai: az arany-, ezüst-, só , szén 
és higanybányákban való dolgozási 

Idekerültek Kinda Anna és remé-
nyekkel eltelt útitársai. De munkát ott 
só kaptak. Ezért törték magukat, hogy 

fejenként  30,000 leu kölcsönt vehesse-
nek fel  a régi adósságok tetejébe. Pe-
dig azt is mondtam nekik, hogy a ki 
vándorlás jó üzlet — de másoknak. 
Azért festenek  mindent olyan rózsás 
színben ideát az ügynökök, mert minél 
több a kivándorló, annál több az ö 
keresetük. Mit töródnek ők azzal hogy 
a zetelaki székely legény az ólornbá 
nyában pusztul-e el, vagv a váltóláz 
csávázza ki a bőrét I — „De hiszen a* 
állam is elősegíti a kivándorlást, be se 
kell menjünk Bukarestbe s megkapjuk 
az útlevelet." 

A Kinda Anna levele intő példa 
mindenkinek, aki Amerikától várja a 
boldogulást. Tudja meg mindenki, hogy 
a régi jó kereseti viszonyok Ameriká 
ban is megszűntek. Csak az Északame-
rikai Egyesült Államokban jobbak még 
ma is — azok számára, akik ott már 
el vannak helyezkedve. De oda ma 
már nehéz bejutni, sőt egyenesen fehe 
tétlen. A bevándorlók száma nagyon 
korlátozva van, sőt ujabban törvéoyja 
vaslat készült arra. hogy a bevándor-
lást teljesen tiltsák meg. Arra a le 
hetőségre pedig ne számiison senki 
hogy kimegy Délamerikába vagy Kâ  
n&daba s onnan majd átcsempéBzteti 
magát az Ígéret földjére,  »z Egyesült 
Államokba. Kivándorlók! Tudjátok e, mi 
az az „átcsempészés" ? Nem olvastátok e 
a magyar újságokban, hogy azt ÍB 
ügynökök végzik — természeteben, jó 
pénzért — akik, ha észreveszik, hogy 
hatósági ellenőrzők közelednek a hajó 
felé:  a zsákbavarrt „dsempédzárut", a 
szerencsétlen kivándorlót bedobják a 
tengerbe, nehogy tettenérjék és meg-
büntessék őket 1 

Mert ne bigyjétek, hogy többet ér 
ott egy magyar ember élete, mint ameny-
nyit keresni lehet rajta. 

De hlgyjétek el, bogy pótolhatat-
lanul sokat ér itthon. Ha kivándorlunk, 
ha itt hagyjuk a bajok mezejét: meg-
gyérül a magyar nemzet vére, elsorvad 
a terebélyes nagy fa.  És magunkon 
sem segitünk. Igaz, hogy a baj nagy 
és mi nem tudunk e pillanatban segi 
teni rajta, csak tanácsot adunk s az 
első és utolsó szavunk az. bogy Ame 
rika Bem tud segíteni. Sovány a kere-
set ott is, ha van, de drága az élet. 
És annak a 30—40 ezer leunak, amibe 
&z utazás, az elhelyezkedés, a gyötrő 
dés, az ügynök, a tolmács, a sivár is 
meretlenseg kerül: nagy a kamata. Ea 
Amerikában sok mindenről le kell mon-
dani, amiről talán itthon is lemond-
hatna az ember, ami itthon Bok pénzt 
emészt fel.  Talán még mindig nem az 
utolsó mentség Amerika. Nekünk Er-
dély a hazánk s „Szivet cseréljen az, 
aki hazát cserél". Nekünk e földön 
„élnünk — halnunk keli" s migé'ünk, 
ne hagyjon el a remény, hogy sorsunk 
jobbra fordul.  De ezt itthon kell meg 
várni türelemmel, szenvedéssel éa ki-
tartással. 

Emberek I Magyarok 1 Ne vándo-
roljatok ki I 

. . . Jön a tavasz... haza jőnek a 
vándormadarak . . . s a tengeren talál 
koznak a vándor székelyekkel.... S 
az egyik váodorcsapttban a szemek 
megtelnek könnyekkel.... 

Dr Hinléder Fels Ákos. 

A magyar egység. 
Figyelmeztetjük a székely falvak 

közönségét, hogy óvakodjék a „Hargita" 
nevü újságban megjelent azon célzatos 
közleménytől, amely el akarja hitetni 
a becsületes és könnyen hivő székely 
séggel, hogy a magyar kisebbségi 
nemzet tagjaicak nincs szüksége egy 
egységes politikai pártban való tömö-
rülésre, bogy „a magyar szavazhat a 
választásokon többfelé  is" — ez nem 
veszélyezteti a nemzeti egységet . . . 

Hazugság és ámítás, hogy az Or-
pzágos Mtgyar Párt vezetői semmit se 
tettek a magyar iskolákért, kulturális 
és gazdaság» intézményekért. Ezt csak 
azért közli a „H<rgita", hogy elsza 
kitsa a székely falvak  közönségét — 
szellemi vezetőitől. 

Talán bizony a „Hargita" és az 
általa legnagyobb magynrnák kineve 
«stt Dl-utschek Géza bái fibuoyadi  ügy-
véd fogják  megmenteni a magyar 
iskolákat, hogy azokban a székely 
ifjak  magyar nevelésben részesülje-
nek!? 

Vigyázat, Bzékelyek I Olvastatok e 
a legutóbbi gyergyószentmiklósi ma-
gyar- parti gyűlésről? Bezzeg, arról a 
„Hirgita" nem akar tudni 1 0 nem 
hallja meg és nem adja tovább nektek, 
hogy mit mondott ott Gyárfás  E'emér, 
az egész romániai  népkisebbség  egyedüli 
stenátora,  kit a hajliihatatlan es meg 
nem felemlíthető  csiki barisnyások vá 
lasztottak meg, LáBz'ó Dezső, a csiki 
Bzéktly képviselő, Willer JózBef,  a 
magyarság tevékeny parlamenti kép 
viselője: nem, a „Hargita" csak azt 
adja be nektek, hogy mit ir Deutschek 
Géza, kinek a Magyar Párthoz semmi 
köze nincs, mert nem akar a Magyar 
Part tagja lenni I 

(Jtaeitsatok vissza magatoktól min-
den sajtóterméket, mely a magyarság 
egységét akarja megbontani, mert mi-
nél nagyobb nyomorban vagyunk, 
annál nagyobb egységre van szüksé 
günk. Aki pedig egysegünket támadja 
meg, az nem barátunk, hanem ellen-
ségünk ! . . . 

Az erdőfülei  tífuszjárvány 
több nagy napilapunk híradása nyomán 
nagy izgalmat váltott ki székely né-
pünk sorsa iránt érdeklődő fajtestvé-
reink körében. Részben a tárgyilagos 
igazság megállapítása, legfőképpen  pe-
dig olvasóink tájékoztatása céljából 
igyekeztünk pontosan kideríteni a jár 
vány keletkezésének okát, terjedésének 
mérvét és irányát. A Kormos patak 
eredése táján erdőkitermelés folyik  s 
ezen munka végzésére Jacobescu vál-
lalkozó katonákat is használt fel  s 
ezek közül mintegy 14 en betegedtek 
meg hastífuszban.  Azonban a beteg ka 
tonák révén megfertóződött  a Kormos-
patak vize is, mely éppen Eidőfüle 
község között folyik.  A patak melletti 
lakosok közül, kik többnyire a patak 
vizét isszák, valóban többen is bete-
gedtek meg Jelenleg Fülén 1&, Bar-
docon 5, Olaszteleken 3 hastifuszos 

megbetegedés van bejelentve s mintegy 
busz egyén 4><"dig már lábbadozik a 
betegségből. Nem lehetetlen, hogy a 
megbetegedések száma nagyobb, mint 
amennyit bejelentettek, mert a fülei 
lelkészi hivatal a megbetegedések szá-
mát hatvanra teszi 8 igy nincs kizárva, 
hogy a lakosság egyrésze eltitkolja a 
megbetegedéseket. 

Bár a járvány nem kiütéses tí-
fusz,  s annak méretei nem olyan 
borzalmasak, mint ahogy napi lapjaink 
azt kellő informálódás  nélkül festették, 
egy dolgot nem hagyhatunk figyelmen 
kivül 8 ez nem egyéb, mint közönsé-
günknek a mai viszonyokat jellemző, 
könnyen hivése, melyet e hírekkel szem-
ben tanúsított. 

a közvélemény nem lát abban 
sem hihetetlent, hogy napjainkban egy 
ragályos betegség a leirt legnagyobb 
méretekben pusztitBon, hogy egyetlen 
községben naponkint forduljanak  elő 
halálesetek, anélkül, bogy a hatóságok 
a járvány létezéséről tudomávaal is bír-
nának s az ellen a kellő erélyes 
fellépást  tanúsítanák. 

A Polgári Önképző Egylet 
jővő feladatai. 

Egészséges társadalmi életben fel-
nevelkedő közönség falun  és városon 
egyaránt megtalálja módját egy kultu-
rális egylet megszervezésének és fejlő-
dést is biztosító fenntartásának. 

A társadalmi közmivelődés építé-
sére városunkban is több, mint 40 éve 
áll fenn  a Polgári önképző Egylet. 
Az időbeli viszonyok és a Borrendben 
egymást követő elnökök koncepciója 
és tevékenysége szerint — e székely 
kulturegylet egyszer több, máskor ke-
vesebb szellemi eredménnyel dolgozott 
a tagok javára. Elismerés, hála illesse 
ezen vezetőket; a legtöbbjét már csak 
emlékezetében, hogy fáradhatatlanul 
dolgoztak mindannyian az egylet kul-
tnr hivatásának elérésében mind a mai 
napig. Hogy azonban ne csak a veze-
tésre kiválasztott egyének töprengjenek 
és gondolkozzanak e kultúrkörnek men-
től ideálisabb magaslatra valé kiépíté-
sén, de a közkatona sorbeli tagok is 
megpendíthessenek egy egy eszmét, 
papírra vetem e becses lap hasábjain 
elgondolásaimat a Polgári Oak. Egylet 
jövő feladatairól. 

A gyakorlati élet minden nyilvá-
nulása igazolja, hogy a szövetkezésbea, 
az együttes munkálkodásban nagy és 
hatalmas erő, áldást osztogató sok 
előny rejlik. Azért ugy mi, itt a vá-
rosban lakó egyének, mint a máshol 
lakó testvéreink, egyszóval: mindnyá-
jan arra törekedjünk, hogy a kulturát 
szolgáló egyleteket ne elaprózva Bzer-
vezzük és működtessük, mert az ez-
irányú tevékenység a szellemi és 
anyagi erőket kis részletekre, ugy-
Bzólva: elemeikre osztja, ami végered-
ményében nagyon kevés számbavehető 
jutalommal kecsegtet. E helyett egy 
erőteljes kulturegyletet szervezve, an-
nak építsük ki alosztályait. Nem tart-
juk egészséges dolognak, ha a segítő 
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tagokképpen tekintendő részlet-kultur-
BzervezeteU külön külön nagy tevékeny 
Béget fejtve  ki, a törzsegyletnek tekin 
tendő kulturaiakuiattól miudao éltető 
erőt, táplálékot külön céljaik 6zámára 
elszívnak és azt tétlenségre utalják. 

Miután ilyen szimptomák városunk 
társadalmi kulturéletében élénken ész 
lelhetők, gondolkodásra hívjuk fel  a 
törzsképpen tekintendő Polgári öa 
képző tagjait, hogy a közeli időben 
megválasztandó vezetőséggel — olyan 
lendület induljon a közmivelődés egyes 
ágazatainak belterületén, mint aminőt 
örömmel megállapíthatunk városunk 
ben az ének  és  senekultura  terén. S 
ha esztendő végén meg arról is beszá 
molhatna az intenzív alkotó muaká 
ban fáradhatatlan  vezetőség, hogy a 
két nagy kultnregyletet sikerült e^yba 
Olvasztani és a törzs-kulturegyletet 
egy ifjuságképzö  alosztállyal is kibőví-
tem : ugy valóban a legteljesebb jegyző 
könyvi elismerés szólhatna a kuitura 
ezen derék vezető muukásainak. 

Kézenfekvő  szellemi érdeke tehát 
a Polgári önképző Egyletnek, hogy 
vezetőségének választásánál kutassa 
fel  a tervező mutkára képes tagjait, 
8 azokat minden eraölcsi kitüntető és 
buzdító bizalmával állítsa a tovább 
fejlesztő  kmturmunkájának csatasorába. 
S ha esetleg a társulás és tov^bbfej 
leszlés érdekei még címbeli valtozáso 
kat is kívánnának, ezek lehetíségere 
is megtalálhatók a szép és sima u'ak. 
A fő  az, bogy a lényeg fennmaradjon 
és a törzsegylet 8 annak minden egyes 
alosztálya sokszorozott kultureredmé-
nyekkel növekedjék. 

Mikor igy megszervezve látjuk a 
város bulturegyletét, akkor majd jól 
eső érzéssel és a helyes elrebdezettség 
biztos tudatával gondolhatunk arra, 
hogy ez most egy olyan kultúrházat 
építsen, amely a várakozásokat kielé 
giti, az egylet fejlődési  céljait minden 
ben előmozdítja. 

Gondolkozzunk hát a Polgári ön-
képző jövő feladatairól  1 

Gyerkea Mihály. 

Lélekemelően 
lelkes éa nagyszabású volt a Magyar 
Párt csikmegyei tagozatának mult 
Bzombati intézőbizottsági gyűlése Gyer 
gyószentmiklósoa. A gyűlés egész le 
folyása,  tartalmas és emelkedett volta, 
impozáns látogatottsága frappáns  cáfo 
folat  volt azokra az itt ott ismételten 
hangoztatott, rosszakaratú és célzatos 
gyanúsításokra, amelyek azerint, az erdé 
lyi magyarság és annak politikai szer 
vezete, vezetősége között ne volna meg 
a legigazibb lelki kapcsolat, kölcsönös 
bizalom és együttérzes. Nos tebát, ha 
ezek a konkolyhintők ezen a gyűlésen 
jelen lettek volna, tárgyilagos megfi 
gyeléssel maguk győződhettek volna 
neg állításaik alaptalanságáról. Persze, 
egy a másban mi is gyanakvók lévén, 
erősen gyanakszunk, hogy ezektől az 
uraktól mi aem áll távolabb, mint a 
komoly meggyőződésre törekvés. Nekik 
nem is fontos  a való igazság, — elég, 
ha felelőtlenül  gyanúsítgatnak, hátha 
azzal sikerülne némi széthúzást szita 
niuk I Ám hogy ez ia csak mennyire 
Bikerül nekik, csattanós bizonyság a 
legutóbbi gyergyói, s más hasonló né-
pes g) ülések egységes szellemben, a 
legnagyobb lelkesedés mellett való le 
foiy&sa  1 

A gyűlésen különben. Görög Joa-
chim elnöklete alatt, felszólaltak  és 
nagyszabású, beszámoló beszedeket mon-
dottak László Dezső és Willer József 
képviselők, más éB más oldalról élesen 
világítván meg a kormány politikáját, 
a kisebbségekkel szemben való maga 
tartását, minden mostobaBágát, aminek 
azonban minket nem csüggedésre, ha 
nem minél erősebb kitartásra, minél 
szilárdabb öaszekovácsolódásra kell 
buzdítania. 

Ugyancsak nagy beszámoló beszé-
det mondott Gyárfás  Elemér dr. sze-
nátor, kinek széles látókörű, erős ha-
tározottsággal megfogalmazott  kijelen 
tései a gyűlés egész közönségét lelke 
mélyében megragadták. Beszéde min-
denesetre az utóbbi napok egyik leg 
kiemelkedőbb eseménye. Az utóbbi év 
legfontosabb  politikai mozzanatainak 
ŐBszefoglaló  ismertetése után, erős 
kritikával illette, elitélte a nemrégen 
történt kolozsvári, nagyváradi antisze-
mita ellenes rombolásokat, vallásgya-

Székelyek! Ne vándoroljatok ki! 
Figyelmeztetjük a székely falvak 

közönnegét, hogy óvakodjék a „Har-
gita" cimű uj-ágban m-gjelent, kiván-
dorlásra csábító közleményektől, külő 
nősen az első oldalon levő azon köz 
léxtól, amely mindenkinek, aki még 
eddig nem is tudta, tudomására adja, 
hogy az egyik székely községben már 
ügynöki iroda ia működ k „amely min 
dent elintéz, ugy, hogy a kivándorlók 
nak még egy levelet Bem kell irniok". 

A „Hargita" ugyan „alig tudj* 
visszafojtani  a sírást" — az első ol 
da'oa, de az utolnó oldalon feltünőleg 
közli a „Canadian Puc fie"  kivándor-
lási intézmény hirdetéséi (bizonyára ezt 
is ingyen, mert a „Hargita" mindent 
ingyen csiDá) — amelyben gyönyörű 
szépen van lefestve  a hajó, amelyet 
azért építettek, hogy a szekelyek bu 
sából és véréből alio bajóra^oményt 

Kanadába, a székelység poklába szál-
lítsa. Gyönyörű szépen vannak lefestvp 
azok az egyenesen mutató balkttek: 
M T amelyek meetanitják a székely 
s*get arra, hogy Udvarhelytől egyene 
sen Kanadáig lehet menni egy eugban, 
• gyedül, vagy korlátlan számban, in 
gyenes bevándorlási engedéllyel. 

Vigyázzatok székelyek 1 A kíván 
dorláson csak azok keresnek, akik elő 
segítik azt, ti azonbau ne dobjátok oda 
a lelketlen csábitóknak egészségeteket, 
életeteket és pénzeteket. 

Igaz. hogy „ez a Hirgita újság" 
azt irja magáról, bogy csak olyan hí 
veknsk szabad hitelt adni, ami Benne 
megjelenik, de kérünk titeket, olvas 
sátok el a mi mai számunkban ineg-
j"ent ebkiinfet  Jp, amelvnek címe: 
Ne vándoroljatok ki I 

lázast. Mijd meggyőzően bizonyította 
a magyaisBg parlamenti kikü döttjei 
tevékenysegenek jelentőjéget, ismer 
tette az eseményeket. 

Majd a követendő, ezutáni maga 
tartá»uukat jelölte meg nagy tetszés 
mellett Merre kell a jövAbnn halad 
r uok ? Tovább,  a kitütött,  egyenes utonl 
Rátérve a sokat hallott .rredenta vadra 
kijelentette, hogy irredenta nincs; azt 
csak mesterségesen, erőszakkal csinál 
hatnának, ha jogainkat semmibe veszik, 
eltiprasunkra törekszenek. 

„HD irredentát nem akarnak, biz 
zanak beunüiik, akiket becsülete*, 
őszinte szándék vezet, de akik tépünk 
jógáiból, nyelvünkből, ' kulturánsból, 
szabad emberekhez méltó életlehetősé 
günkbői semmit sem engedhetünk, mert 
ha engednénk, ellenfélnek  taláu nem 
volnánk többé félelmesek,  de a barát 
ságui k é« támogatásunk sem jelentene 
többé Románia számára semmiféle  ér 
téket és erőt." 

Eleknek a nagyszabású, minden 
irányban megszívlelni való, erőteljes 
kijelentéseknek a hatása a jslenvoltak 
ban óriási volt, s az a Bzivekben k 
gyűlés egész folyama  alatt, sőt azután 
is mélyen visszarezgett. 

Sajnálatos, hogy a Magyar Párt 
megyéokbali tagozatának kiküldöttjei 
a nagy hó, a sikaBzói ut járhatatlan-
sága miatt, a gyűlésen személyesen 
nem tudtak megjelenni. Jodál dr. párt-
elnök azonban meleghangú táviratban 
közölte vármegyénk magyarságának a 
ezép gyűlésen, lélekben való réazvé 
telét. 

Örök-lakások 
vannak és folvton  épülnek Magyar-
ország fővárosában,  Budapesten. Azon-
ban ilyesmiket nálunk is lehetne és 
kellene kezdeményezni s egy kis jó 
akarattal csinálni, mert a jövő évi 
május 1 én — megszűnik a pünköedi 
királyság és nagyon sokan lakás nélkül 
maradnak. 

Egy éppen most folyamatban  levő 
örök lakásépítés iránt érdeklődtünk s 
annak eredményét példa adásul itt kö 
zöljük: 

Budapest I. kerületében, a Böször 
ményi uton, közvetlen a Délivasutnál 
2 negy és 1 háromemeletes társasház 
épül. Az ezekben lévő örök-lakások 
már folyó  évi aug. 1 én elfoglalhatok. 
Az építkezés parkszerű kiképzéssel 
történik, ugy, hogy udvari helyiség 
egyáltaláo nem lesz, hanem az összeB 
lakások frontra  esnek. 

A 2 szobás (elő , fürdő  és cseléd-
Bzobával, kamra, konyha, csukott éa 
nvitott balkon) építési ös-zköitsége 
13 900—20 500 pengő. — A 3 szobás 
(elő , füidő  és cselédszobával, hall, 
nyitott és csukott loggia (folyosó), 
balkon, konyha, kamra) építési Össz-
költsége 20 720-29.900 pengő. — A 
4 szobás (elő , fiird)  és cselédszobá 
val, hall, nyitott és csukott loggia, 
balkon, konyha és kamra) építési össz-
költsége 28 500—36.000 pengő. 

A lakások áráuak különbözősége 
a lakás négyzetméternyi nagyságától, 
emeletmagaaságától és fekvésétől  függ. 
Alap ár a földszint.  I. emelet 10, II. 
emelet 5 százalékkal drágább, III. em. 
5 és IV. emelet 10 Bzázalékkal olcsóbb, 
mint a földszint. 

Fizetési feltételek:  A lakás lekö-

tésekor fiz  tendó az Ipitési összköltség 
25 százaléka, folyó  évi augusztus 1 én 
(mikor a lakás kész és beköltözhet) 
25 százalék. A még fennmaradó  50 
százalék pedig ancuitásos alapon: — 
35 eves törlesztéssel lesz kiegyenli 
tendő, ugy, hogy az évi törlesztés a 
hatralébos összegnek 10 Bzázalékát 
fogja  kitenni. 

Ilyen vagy ehhez hasonló alapon 
maga az állam is biztosithatná tiszt-
viselőinek a lakás szükségletét, anél-
kül, hogy önmagát vagy a tisztviselő-
ket túlságosan megterhelné. D j maguk 
a tisztviselők éa más érdekeltek is 
szövetkezésbe lépve, megcsinálhatnák 
ugyanezt a kapott telkek bekombiná-
láaával, a saját javukra. Csak egy 
erőteljes akció kell és f  évi aug. 1 én 
itt is kész lehet az első örök lakás 
pa'ota l . . . (-ah) 

HÍREK. 
Január 21. 

Eljegysót. Püspöky  Terc-üke 
(Kolozsvár) és Schüs8ler  Károly (Szé 
kelyudvarbeiy) jegyesek. (Külön érte-
sítés helyett). 

Hősök emléke. A helybeli re-
forma* us egyház női bizottságai közö-
sen munkába léptek, hogy a világhá 
borúban hősi halált halt református 
katonák emléke megörökíttessék. A 
templomba márvány tábiát akarnak 
felállítani  és arra rávésetni a hősök 
neveit. E eélból a lelkészi hivatal fel  . 
kéri az érdekelteket, hogy hősi halált 
halt katonáik nevét, a halál évét jelent-
sék be oda. hogy a szép tervet meg 
valóaitha8sák. 

Ssolgabirói i l látokat elnyerői 
szándékozok jelentkezzenek a prefec 
túrán a szükséges felvilágosításokért, 
mert a szolgabírói állás elnyerése spe 
ciális vizsga letételéhez van kötve, s 
a vizsgálatok február  6 án megkez 
dödnek. 

Hétfőn  less a következő 
hetivásár. Arra való tekintettel, hogy 
az összes románok egyesülésének üu 
nepi: január 24 ike ebben az évben 
keddre esik, 8 a kötelező munkaszünet 
a helyi kereskedelemnek jelentékeny 
kárt okozna, a prefectua  megengedte, 
hogy január 24-ike helyett 23-ikáa 
legyen a legközelebbi hetivásár. 

Vallásos estély. A ref.  tanító 
nőképző uoveiidekei f.  hó 22 én, vasár 
nap d u. 5 órakor a kollégium tor-
natermében vallásos estét rendeznek. 
Műsor: 1. Gyülekezet éneke 37. 2. 
B b iát olvas B ró S. vallástanar. 3. 
„Á dd az Urat." Énekli az intézeti 
énekkar. 4 Utolsó sor. Váradv A. 
Szavalja Keresztea Nagy Etzsi. VI. é. 
n. 5. Felolvasást tart Czirjak H -rmin 
tauárnó. 6. Ady versek. Szavalja B dis 
Ágnes VI. é. n. 7. Régi dalok E őadja 
az intézeti énekkar. 8 Pilátus Rime-
DyikS Szavalja Makaay Emma VII. é. o. 
9. Gyülekezet éneke 288. — Belépti díj 
ninci'. Adományokat szívesen fogadnak. 

A kisebbséfeket  elnyomással, 
megsemmisítéssel fenyegető  kormányok 
vezéreinek jó volna respektálniok Nitti 
G useppe, volt olasz m n>szterelnök ka 
racsonyi szavait: — A huszadik szá 
zud békéje nem képzelhető demokrácia 
nélkül, — a demokrácia ped'g nem 
képzelhető nemzetiségi jogok szabad 
gyakorlása nélkül.... 

A uékelyadvarhelyl róm. 
kath. főgimnasiatn  lövőjére vonat-
kozólag — egyik muitheti cikkünkkel 
kapcsolatban — Pal litván prelátus ur 
hosszabb cikket irt és juttatott hoz-
zánk. Közlését ózonban, késői érkezése 
éa technikai akadály miatt, még több 
más cikkel együtt, sajnálatunkra, el 
kellett a jövő hétre halasztanuak 

A* erdőfülei  kiütései tifaas-
járvány hrével kapcsolatban a ár-
megyei t. főorvosi  hivatal, a közön-
ség megnyugtatása érdekében, a kö-
vetkezők közlésére kért: Nevezett köz-
ségbea emberemlékezet ota kiütéses 
t<fusz  nem volt, s ilyen jelenleg Mncs. 
É*ek óta szórványosan fallépő  tífusz-
esetek az utóbbi időben járványszerüen 
léptek fel  Az 1926 ér folyamán  6, 
1927 év folyamán  4 tífuszos  haláleset 
fordult  elő. Minden szükséges intéz-
kedés idejében megtörtént. Ndgyobb 
járványos veszélyről azó sincs. 

Az udvarhelyt ügyvédi ka-
mara tagjai sorab- b ĵnuyezte Ferencz 
Balázs dr. és Gá ffy  Zoltáa dr. ügy-
védeket. Törölte Jánosi Gyulát lemoa-
dás foíytán.  Nem teljesítette Iliescu 
Miklós dr. kérését az ilfovi  kamarától 
való átirás iránt, amit nevezett meg-
felebbf-zett. 

Halálosáé. Salamon  Mihály ke-
reskedósegéd 18 éves korában, váro-
sunkban, rövid szenvedés után, elhunyt. 
A rokonszenves, der̂ k fi  ital ember 
halálát súlyosan fallépő  gyomormérge-
zéa okozta, s az széles körben keltett 
részvétet. 

Fehéraaital. Szombaton, 14 én 
este balettel, fehérasztal  mellett ünne-
pelte a Székely Dalegylet a János vitéz 
előadásával aratott nagy erkölcsi és 
egju tal anyagi sikerét is. Itt a fehér-
asztal mellett történt meg aztán a 
Síékely Dilegylet és a f  lhirmónikti-
aok egyesülésének ünnepélves pirfek-
tuálása is, amelyet Gönczy Gábor dr., 
a dalárda elnöke meleg szavak kísé-
retében emiitett meg. Az egyesülés 
nagyjeleatŐ8égét viszont Voszka Is.van 
dr., a zene és dalkultura agilis pro-
pagálója magyarázta. A Székely D*l 
egylet és a fuvóa  zenekar, majd a 
filharmonikusok  felváltva  pro 
graamszerüen szerepeltek: általános 
tetszés mellett. Akar a rendezőség, 
akár a bankettet felszolgáló  vendftglős 
hibájából, de a vacsora körül történ-
tek kifogásolni  valók. Azonban ez nem 
befolyásolta  parányit sem azt a han-
gulatot, mely a Bukarest szálló nagy-
termében uralkodott a két egyesület 
házassagával. Magvas pohárköszöntők-
ben sen volt hiány, Gönczy Gáber dr. 
elnök őfelségére,  a királyra és a Fel-
séges uralkodó családra ürítette po-
harát, Lévay dr. ügyvezető alelnök a 
János vitéz szereplőit éltette. P<uhár 
Gábor a dalegylet titkára a filharmó-
nitusokat köszöntötte meleg szeretet-
tel az egyesülés eme szép ünnepén. 
Beszéde során megemlékezett a dal-
egylet babérokban gazdag múltjáról, 
a háború alatt szenvedett összeomlá-
sáról, mely törzsében nem érinthette 
a Székely Dilegyletet, melynek éppen 
e mai díszes bankett a bizonysága. 
Tamás A bert igazgató a dalegylet 
múltjából hozott fel  pohárköszöntőjé-
ben egyes epizódokat, éltetve a Székely 
Dal és Z meegyesületet. Filó dr. és 
Rijk JozBef  a filharmonikusok  részéről, 
majd Nagy Lajos dr. és Verestóy Dá-
niel mondottak még tósztokat. A ke-
délyes poharazás, a dalosokat és ze-
nészeket együtt ünnepelve, a kora 
reggeli órákba nyulott bele. —y. 

As Oltáregylet f.  hó 16 án 
rendezett második eatélye is szép kö-
zönséget voazo t a főgimnázium  torna-
csarnokába. Az ifj  énekkarnak fegyel-
mezetten és kifogástalanul  előadott 
bevezető énekszáma után, Máthé LÍBZIÓ 
VIII. o. t. szavalt igen szépen Szabó 
Iius egy nehéz Caopm darab zongorán 
való előadásában ezúttal is ragyogtatta 
művészi tehetségét. P. Szathmáry Ro 
mán szépen felépített  beszédében éles 
okfejtéasel  mutatta ki az egyháznak a 
közmivelődés terén kifejtett  nagy sze-
repét és elévülhetetlen érdemét. B de 
Irén kellemesen csengő hangon énekelt, 
H<nn Manczi szépen alkalmazkodó 
zoogorakinérete mellett. Mihály Bizsi 
Szepessy Lászlónak egyik szép költe-
ményét szavalta mély erzéaael. Az es-
télyi a Kiss Elek zenetanár szervezte 
vonósnégyes precíz játéka zárta be. 
Az eBtély rendezése körül Szász Jó-
zsefné  és Szomesánné Paschek Margit 
faradoztak. 
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A aimónfalvi  erössakosteodó j 
.«sendőrőrsparancsnok, Komoly for-  i 
rá«boi erezett információnk  sz-riní, I 
még miiidig nincs elhelyezve. Mi és 
a feftzÖDBf'g  egyaránt várju", hogy a 
felsőbb  helyről tett megnyugtató Kije 
leotések, mikor éa hogyan fogoak  ez 
ügyben valósággá válni ? 

Meghívó. A Po gári ö a képző 
Egylet 1928 janulr 29»n d. u 2 óra 
kor saját belyspgeben (Sf.  Pr. Nicolae 
16 8Z.) rendes  évi  közgyűlést  tart, 
melyre az igyieti tagokai tisztelettel 
meghívjuk. Tárgysorozat: 1. E neki 
megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Peuz 
tárnok én a vizsgáló bizottság jelen 
tése. 4. Gtzda jelentése. 5. Köuyvtár 
sok jelentése. 6. Tisztikar lemondása 
és uj tisztikar választása. 7. Iaditvá 
nyok. — Hitározatképtelenség eseten, 
tekintet né küi a tagon azánaara : a köz 
gyűlés 1928 február  hó 5 én tarlatik 
meg. Az Elnökség. 

Vendiak-estély. A helybeli fő 
gimnaziu» volt diaijai február  18 án 
estélyt rendeznek az intézet javara, 
amely aika'ommai Farkas Imrének ked 
ves daljátéka: Az iglói diákon kerül 
bemucaiá*r8. 

Ss&bad líceumi elb'ad&sok 
a Keressturi AthlOtiaai Cmb 
rendezeseben. A Keresztúri Aime-
tikai C u 1 szabad líceum eloadis aoro 
zatot rendez. melynek szükségét ott 
már mindenki nagyon régen erezte. A 
rendező bizottság, me yoek tagjai 
Gyarms'by D zső dr., a K. A. C el 
pr̂ ke Gi falvi  Sámuel gimn. igazga'O, 
N«ey L»jos tanar és Gaiffy  Zoitáu dr. 
a K A C. titkára, már s tej-B munka 
progrummot is megállapította, ugy bogy 
mindenféle  tudonatykorból való, még a 
mindenkit érdeklő előadásokat tűzött 
ki. A líceumi előadásos minden vasár 
nap folytatólagosan  lesznek a gimn. 
zenetermében d. u 3 órai kezdettel. A/, 
első 1 ceum f.  ho 15 én volt, igen nsgy 
számú közönség reszvétale mellett. A 
megnyitóban Gyarmathy dr. röndeu 
ismertette a licutnok célját s hogy 
azoknak a sikere csak a közönség párt-
fogásától  függ,  mert a pragramm sike 
res összeállítása még nem jelenti a 
teljes sikert. E/után Bmyai János ta-
nár tartotta meg tanulságokban gaz-
dag előadását vidékünk geológiai jeien 
eégeiröl, saját kutatásai alapján. Min 
denki feszült  figyelemmel  hallgatta 
végig ezt az igazán komoly és tudomá 
nyos tartalmú, de mindenki által érthető 
és élvezhető előadást. Legközelebbi 
líceumon, f.  hó 22 én, Bálint Domokos 
g,m. tanár fog  az égi testekről szem 
léltető előadást tartani. 

Farkaahajsaa Farkaslaka 
köaött. Pal D ;ueő kecaeti vadasz a 
mult héten vadaszni ment B egy nagy 
fa  mellé meghúzódva várta, bogy a 
szerencse valamilyen alakban jelentkez 
zék. Gyanús hangokat hallván háta 
mögött, óvatosan hátra fordult  s egy 
Bzerre alig 10—15 lépés távolságra 
néhány farkast  látott olálkodni. Pal 
nem tétovázott sokáig, kiszemelte a 
leghatalmasabb farkast  s azt láthatóan 
megsebesítette, majd a vérnyomon ül 
dózőbe vette. Jó 10 kilométer távol 
ságon át folyt  az üldözés, míg végre 
az Albert féle  malom táján a farkas  a 
falu  felé  vette útját a egy ház eresze 
alá menekült, hol az összegyűlt falu 
beliek agyonverték. 

x Ügyvédi hir. Dr. Iliescu Miklós 
állam-ügyvéd,  két egyetem jogi doktora 
és okleveles bölcsésze, ügyvédi irodá 
ját Székelyudvarhelyt Regele Carol (v. 
Orbán Balázs utca) 41. szám alatt 
megnyitott». (Fernengei ház.) 

Ajándékozás. Zenglitzky Lajos 
fazekasmester  a ezombatfalvi  tempiom 
nak egy pár nagyon szép és régi<-égé 
ért nagyon értékes Jézus és Mária- kép t̂ 
ajándékozott. Fogadja érte ezúton is 
az egyházközség hálás köszönetét. 

x Herlitska Nándor okleveles 
tánctanár f.  hó 21 ét öl (szombat) kezdve 
a Bukarest-szálloda éttermében tánc 
iskolát nyitott; d. u. 5—7 óráig iskolá-
soknak, este 8—10 ig felnőtteknek. 
Beiratkozni a Könyvnyomda R T üz-
letében és este a tánciskolában lehet. 

| A kath. Nepasövetsog körO-
I bői. Az Országos Karb Népszövetség 
I íieiyi tagozatának igazgató va as/.uu. 

folyo  évi programmját m-gállxpitutta. 
Tervbe vette tagjai szánaara aözgazda 
sági, egészségügyi ingyenes előadások 
tartását, a ker. írok íddaö^öukéat való 
bemutatását, a lursztma felkaro  áaá' 
a fold  és termeszei megkedveltetne 
c-»ij-ból, a régi virágzó házi par fel 
elesztését és a központnaK a népet 
felvlágueito  füzetek,  iratok kiadáaabm 
való táOüOKátasát, végül pedig a hitele1 

elmélyítése és a vailá-ossag ápolása 
ceijaból e -y kerüteti nagy gyütés ren 
dezéset egybekötve eucbarisz iaus kör 
menettel. Az ígazgaió vaia»z'many el 
ismeréssel adózott a csoportvezetoknek 
fir-.do/asaiker'  és meleg köszönetét 
nyilvánította Tamás Lijos főc-íopirtve 
zetőuek. ki egyedül «zázbái több uj 
tagot gyűjtött a tagozat részere — 
Az elnokseg felhívja  azokat a tagokat, 
kik esetleg tévedesböl nem kaptán meg 
a tagilletinényül szoigalo n»piári, bogy 
Elekes D ínes segedlelkészuel jelem 
kezzeuek. 

Nagy antialkoholista propa-
ganda oioadas tesz februar b 12 éa 
d. u. 2 órai kezdettel a Bukarest szánó 
színháztermében, amelyre előre felbiv-
iuk a helybeli éa vidéki nagyközönség 
fUye met. 

Jól sikerült, de vógül meg-
zavart mulatság Farkaslakan. 
Firkaelikaioi irjaa, bugy oit t. ho 
15 éu, Mthaiy Jauos káutortanito ve 
zetéwévei és odaado közreműködésével, 
a községhaza nagytermebeu, színlelő 
adással egybekötött tái cmulaiság volt, 
nagyon mérsékelt belépési díj mellett. 
Színre került a Szösótt katona bârom-
felvouásoa  népszínmű. A színdarabban 
a foutosabb  szelepeket te jesen knü 
nőeu játszották : Mioaty Janosné urnó 
(Korpádine), Jakab Gásp-r (Kirpadi 
Gergely) Aliiért Vilmos (Korpadi La 
jos), Jaaab Eidre (nótárius), Jakab 
Vero (Monti grofuo)  H a töbnies is a 
ttozöuseg mege>egede»ére tettek ki ma-
guaert, meg pedig Magyart Ferenc 
Jakab Gyu>a, Kovács I ona Ko-ács 
Juiiám a, Hadnagy Erzsebet, Or 
ban Menyhárt, Deutscb Beia. Kovács 
Sándor, Jakab Ei«. Pakot Zs. Antal 
Hadnagy József, O ban Boldizsár és 
Fancaali János. — Jol sikerűit alaki 
tasakért fogadják  mindannyian a ren-
dezőseg és a jelen volt kozöuség hálás 
köszönetét. — A kedélyes mulatságnak 
Nagy Donokos községi biró önkényes 
eijarása éjfél  után akaor vetett véget, 
mikor a jelen voltaknak. 8 köztük több 
idegen vendégnek a legnagyobb volt 
a táncolni való kedve. Jobb volna, ha 
a községi biró ur azzal akarna ki 
tűnni, hogy a korcsmárosok éjjeli zár 
órájanak megtartására és a duhajkodó 
legenyek megfékezésére  törekednék, 
ezeket csillapítaná. — Az előadáson 
feiüifizettek  Mibaiy Domokos, Fól< p 
János, Gdgö Simon plébánosok 10—10 
Uuvai. Fogadják a rendesőség hálás 
köszönetét. 

As adóhivatal köréből. Az 
italmereai illetékeket még nagyon so 
kan nem fizettek  be a folyó  évre. — 
Tekintve, bogy az illeték be nem 
fizetése  az engedély  bevtnásával  jár, az 
adóhivatal nyomatékosan  felhívja  az 
érdekeltek figyelmét,  hogy engedélyei 
ket is magukkal vivén, minél hamarabb 
jelenjenek meg az adóhivatalnál ezen 
illetékek bt fizetése  végett. — A műit 
evi hátrálékokat most már a legmgo 
rubban végrehajtják, B megkezdődtek 
a munkálatok a folyó  évi első negyed 
behajtására is (egyelőre a tavalyi ala-
pon számítva) Sok»n abban a téves 
bitben vannak, hogy még nem eBedé 
kes ezen adók fizetése,  mién ÍB tajé 
koztatásul közoijük, hogy igenis az 
elBŐ negyed már január 1 én esedekes 
és januar 15 en már végrehajtható is; 
lévén a fizetési  határidő januar, ápril, 
]u íus és október elseje, a vonatkozó 
évnegyedekre nézve. — As adóvallo-
mások, nemkülönben a forgatmiadó 
megállapítási kérvények sziutén minél 
hamarább kenyujtandók az adóhivatal-
nál. — Vasárnapokon is e hónapban 
délelőttönként az adóvallomásokat el-

fogadják.  Felvilágosítások délutánon-
ként 3—6-ig. — Eddig m ĝ c*ak 
elenyészően csekély számú (243) valló 
más érkezett be, ezért — a tolongás 
elkerülése végett — ajánlatos ezt az 
ügyet minél hamarább elintézni. 

As Ez Libria januári száma 
változatos e* érdekes tartalommal je 
lent meg. Cm keket irtak Schftpflíu 
A adár, S'ánio Gybrgy, Diamant László. 
Ligeti Eruő. E szám azért ÍB érdekes, 
mert a jeleukori amerikai irodalom 
legreprezentatívabb termékeiről k-puok 
bt é* kiment A ismertetést. A szellemi 
elet minden terű e'éról vett ismerteté 
seken kívül n^hiny jellemző irodalmi 
icformáriós  cikk is tarkítja a lapot 
amely ezúttal is bővn illusztrálva je 
lent meg. A lap előfizetési  ára hallat 
la< ul olcsó, egész évre 160 leu. Mu 
tatványszámot nyolc leu el.en6ban szí 
veg»D küld a kiadóhivatal, Cluj, Str. 
Matif» 1 

auo a ftoujvujonua  UesxveuytarBMftg 
Odnrbeio—RíAhdyadva'bfliy 

8 < t h U n f â ! V i  b i r t o H o n î a T 
írtíl(«J cementipari berendezéssel, 
Vagy anüHul, gabonaHeresHedíjsel is 
ahhoz Val6 raHtáraHHal együtt olcsó 
áron eladom. Pr. jtiulider Fels Mos. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 17-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Sub8emnatui pir'ărel prin aceasta 

publică, că îa baz< deciziunii Nr. 
10513 şt No. G II. 6885-1927 a ju 
d că' .riei din Olorheiu f  i favorul  rec 
laiaan u u; Firma L br r:e Noua repr 
prin advocatul Dr. Jod î Gtbor pentru 
tucasarea crean^i de 3131 Lei şi sc 
cesorii RH fixen»ă  termeu de licitaţie 
pe 1 Febr.  1928 ora 10 la faţ*  locu 
iui îu Oiorbeiu unde se vor vinde 
prin licitbţie publică judiciară bârrii 
li» şcoala de părete îi valoa~e de 10000 
Lei. Iu caz de nevoie şi sub prtţul de 
estimare. 

Preteoziunea care e de îacassat face 
3131 Lai capital, dobânzile cu 12•/» 
socotind din 1 Maiu. 1927 iar spesele 
4>â ă acum stabilite de 1678 Lei. 

Intrucâ- mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fo<t  ex-cvate şi da aţii 
şi aceştia şi ar fi  câş igit dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă estd ordo 
naiă ş< în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Ojorheiu, la 13 lin. 1928. 
Băiăsesou portărel. 

Corpul Poriăroilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No 8-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziuuii Nr. 
831 şi Nr. G. 7557-1927 a Ju 
decă'oriei din Odorbeiu îu favorul  rec 
lamantului Misseibacher I. B. repr. 
prin advocatul Dr. Jodái G. pentru 
îndestuiirea creanţei de 5238 Lei 85 bani 
şi accesorii se fix-Hză  termen de lici-
taţie pe 1 Ftbr. 1928 orele  10 la faţ̂ . 
locului îu Odorh'-iu uude se vor vinde 
prin licitaţuoe publică judiciată 100 
kg. vasa de cucatonei îu valoare de 
15000 Lei. In caz de nevoie suo 
preţul de estimare. 

Pretenztunea care e de îacassat faca 
5238 Lei 85 bani capital, dobânzile 
cu 12°/t socotind din 10 Febr. 1927 
iar speaele pâoă acum stbilite de 1856 
Lei 50 bani. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  ex-*cvate şi de alţii 
şt aceştia şi ar fi  râşugat dreptul de 
acoperire heitaţ a prezentă este ordo 
nată şi în favorul  acestora îi senzul 
art. LX.: 1881. §. 192 

Odorheiu, la 13 Ian. 1928. 
Bălăsesca portărel. 

Jó családból való 
fiut tanulónak fel* 
vesz a Dragomán cég. 

Corpul Por'ărailor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. .11-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemaatul por ăr.il prin aceasţa 

pub <că. că în b*za deciziunii Nr. 
11629 ş N \ G II. 7512-927 a Ju-
decă oriei din Olorheiu îa favorul  rec-
lamantei fi  ma „Lux" repr. prin advo-
catul Dr. Jodál Gi»>or pentru încasa-
rea creanţei de 17339 Lai 60 bani şi 
acc*80r,i se fix*»vă  termen de licitaţie 
pe 4 Febr 1928 orele 12 la faţa  lo-
cului îu Odorâ iu uade se vor vinde 
prin licitaţ une publică judiciară 200 
ng vase de bucă ărie în valoare de 
30000 Lei. In caz da nevoie şi sub 
preţui de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
17339 L. 60 b. cap., dobâ-zile cu 12®/, 
socutind din 16 Ap*. 1926 iar spesele 
pâ.ă acum stabilite de 2710 Lai. 

Iutrucât mobilele cari ajung la 
licitfcţ  e ar fi  f<)st  ex^cate şi da alţii 
şt aceştia şt ar fi  câş igit dreptul de 
acoperire licitaţia prezantă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzal 
art. LX.: 1881 §. 192. 

Odorheiu la 13 Iao. 1928. 
Bâlăsescn portărel. 

FlarlÁ » sósréti dűlőben egy LiaUU 6 6 t n é g y s z ö g ö l 
szántóföld. — Értekezni 
lehet Szeles Miklóssal Str. 
Prin nl Nicolae 34 sz. alatt 

Az odorheiui határban 
9 hold főid  (fele  szántó^ fele 
kaszáló) részes müvelésre, 
vagy haszonbérbe kiadó. 

Értekezni Árpád u. 3 sz. a. lehet 
) 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Oaorheiu. 

Nr. 13-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemns'ul-portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
4104 şi Nr. G. II. 6508-1927 a Ju-
decătoriei din Odorheiu ta favoarea 
reclamantu ui Bă cei Unită repr. prin 
advocatul Dr. Jodá1 G pentru îocas-
earea creai* ţn de 3560 Lei şi accesorii 
se fixes?ă  termen de licitaţie pe á 
Febr. 1928 ore 15 ia faţa  locului in 
Odorheiu unde se vor vinda prin lici-
ta ţiune publică judiciaiă o scoaft  şl 
o bufet  în valoare de 3500 Lei. U 
caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
3560 Lei capital, dobâ zile cu 12'/' 
socotiad diu 29 Maiu 1927 iar spesele 
pâoă acum s'averite de 14S8 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şt ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 13 Ian. 1927. 
BălăNjescu por'ărel. 

Eladó modern lakás, Str. M Viteazul 
(Király utca) 27 sz. Négy szoba, 
téli, nyári konyha, előszoba és 
pince; előrészén fenyves,  hátsó 

részén gyű nölcsös-kerttel. Értekezni 
lehet ugyanott a tulajdonossal. 

Jjgy  megbízható,  írástudó,  jó 
molnárkocsis  felvétetik.  Cím 

Fábián  József  Odorheiu. 

Szenzációs olcsó árak HIRSCHRUDOLF divatüzletében! 
\ mt. valódi francia  crcp dechín selyem minden színben • « * • • 780 leu» 
Dús választék kelengye- és fehérnemű-vásznakban,  úgyszintén asztalnemüekben. 
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önkéntes házárverés. 
A Báthory-utca 16 szám a'ctt 

levő Vízhányó féle  Káz f.  évi  február 
hó 8 án délelőtt  11 órákor,  vagyon 
közöftég  megszüntetése céjából, ön 
kéntes árverésen el fog  adatni. Az ár-
verés dr Sebesi Ákos ügyvédi irodá-
jában lesz, abol a részletes árverési 
feltételek  is megtudhatók. 

E l a d ó c s é p l ő g a r n i t u r a , 
részletf izetésre  ÍM, j ó t á l l á s 

• me l l e t t . • 
Garabás János 

Bntor-raktaros Odorheiu. Bui. Regele 
Férd in ard 27. 

Judecătoria ocolului Gristur secţia cf. 
Nrul 2127-1927 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 

In cererea de executare făcu'ă de 
urmăritorul Szász Andrei contra ur 
n ántei văd. lut Szász íoan i ă-c. Qzász 
Mária. Judecătoria. A ordonat licita 
ţiunea txecuţ'onale în cf.  priveşte 
imobilele Bituate în comuna Riaiă 
circumscripţ a Judecătorieiocolu'u Cris 
tur, cuprinse în cf.  a comunei Roacă 
Nr. Protocolului cf. 177 Nr. de ord. 
A f 1 Nr. top. 892/5 îa intreg cu pre-
ţul de strigare 100 Lei, No. de ord. 
A f 2 Nr. top. 1988/2 în 'ntreg cu 
preţul de Blrigare 20 Lei, Nr. de ord. 
A f 3 Nr. top. 1742 îu intreg cu pre-
ţul de strigare 40 Lei, Nr. de ord. 
A f 4 Nr. top. 1745/2 îo intreg cu 
preţu; de strigare 140 Lei, Nr. de ord. 
A f 5 Nr. top. 1755/1 îu intreg cu 
preţu' de strigare 60 L<m, Nr. de ord. 
A t 6 sd. Nr. 2127/1927 cf-  Nr. top. 
2320/1 în intreg cu preţul de strigare 
640 Lei, Nr. de ord. A f 7 Nr. top. 
4445 în intreg cu 'preţul de strigere 
1340 Lei, No. de ord. A f 8 Nr. top. 
4495/2 îo intreg cu preţul de strigare 
540 Lei, Nr. de ord A f 9 Nr. top. 
5250 îa intreg cu preţul de strigare 
1880 Lei, Nr. de ord. A t 10 Nr. top. 
5485 în intreg cu preţul de strigare 
580 Lei. Nr. de ord. A f 11 Nr. top. 
6063. 6064 îa intreg cu preţul de stri-
gare 360 Lei, Nr. de ord. A f 13 Nr. 
top. 6885 îa intindere cu preţui de 
strigare 500 L<ţ|, Nr. de ord. A f 15 
Nr. top. 7894 îa intindere cu preţul 
de Btrigare 140 Lei, Nr. de ord. A f 16 
Nr. top. 829/2/1 în intindere cu pre-
ţul de strigare 80 Lei Nr. de ord. 
A t 1 7 Nr. top. 2534/b/l în intreg 
cu preţul de strigare 320 Lei, Nr. de 
ord. A f 18 Nr. top. 4495/2 în intreg 
cu preţul de Btrigare 1200 Lei, Nr. de 
ord. A t 19 Nr. top. 5244 în îatreg 
cu preţul de strigare 140 Lei, Nr. de 
oi d. A t 20 Nr. top. 782 îa intreg 
cu prtţul de strigare 160 Lei. Nr. de 
ord. A t 21 Nr. top. 4896 în intreg 
cu prtţul de strigare 60 Lei, Nr. de 
ord. A t 22 Nr. top. 1058/2 î n intreg 
cu prtţul de strigare 120 Lei, Nr. de 
ord. A f 23 Nr. top. 1181/2 în intreg 
cu preţui de strigare 500 Lei, Nr. de 
ord. A f 24 Nr. top. 1741 în intreg 
cu preţui de strigare 80 Lei, Nr. de 
ord. A t 25 Nr. top. 2164 îa intreg 
cu prtţui de strigare 140 Lei, Nr. de 
ord. A f 26 Nr. top. 2835 îa intreg 
cu preţul de strigare 1540 Lei, Nr. de 
ord. A + 27 Nr. top. 4138 în intreg 
cu preţul de Btrigare 920 Lei, Nr. de 
ord. A f 28 Nr. top. 5566 în intreg 
cu peţul de strigare 730 Lei, Nr. de 
ord. A t 30 Nr. top. 6520/1 în intreg 
cu preţul de Btrigsre 200 Lei, Nr. de 
ord. A t 31 Nr. top. 7176 în intreg 
cu prtţul de Btrigare 240 Lei, pentru 
inc8Bsarea crearţei de 2413 Lei, capi-
tal şi accesorii. 

Licitaţ'une se va ţine in ziua de 
2 6 iuna Januarie anul 1928 ora 

10 'a ea-a coa>u t i » Cou>uoei R >auă. 
Io obileie ce vor fi  ictafe  i.u p >t 

fi  tă^dute pe u» pr>ţ n»i mic de cât 
juaătate din preţul de strignre 

Cei cari doresc tă liciteze sunt 
dator i >ă depoziteze la delegatul jude 
căTore«c IO4/, dm preţal da strigare 
drept gara> ţie in numerar s»u in 
efecte  de cauţ;e socotite după cursul 
fix<t  in art. 42 legea LX 1881. s»u 
Bă predea aceiui-şi delegat chitacţ* 
consta â d̂ d-puoerea, jud-că'ort şr.e, 
prea'abră a girai ţ'"i şt eă «̂ mut-ze 
cond ţ'unile d* l'Ctt*ţie (art. 147, 150, 
170 lege» LX 1881, art 21 legea 
XLI. 1908). 

D că nimeni nu ofeiă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de c t cel de strigare este 
dator <-ă intregeas<ă imediat garai>ţia 
— fixute  conform  procentului preţu ui 
da strigare — la aceisşi p»rte pro-
contu«'ă a prtţuui ce a oferit, (art. 
25 XLI 1908.) 

Cristur, la 8 Aug. 1927. 
Judecător: Dr. Demeter mp. 

Pentru conformitate: indescifrabil. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

g»zdaközönaéget hogy a nagy pénz-
hiáayra való tekintettel ismételten meg-
kezdem az általam készített és elis-
merten legjobb minőségű lós erszálllO-
kat, megfelelő  garstcia mellett, részlet-
fizetésre  ÍB ámítani. Tehát mielőtt a 
nagyérdemű gazdaközönség szükségletét 
be.-zerezné, tekintse meg raktáromat» 
hol mindenfajta  lószerszámot ugy ké-
szen, mint rendelésre kaphatók. 

Javitásokat jutányosán és pontosan 
= eszközlök. — 

T i s z t e l e t t e l ; 

S z é k e I s t v á n 
skijgyártó. 

Odorhe u, Strada Principesa Elisabeta 
(Bethlen U'CH) 49. 

A kamatláb leszállítása 
következtében 

o l c s ú k ö l c s ö n ö k e t 
folyósít az 

Egyesült 
Ipar- és Jelzálogbank 
székelyudvarhelyi fiókintézete. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 3247—1927. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îi baza deciziur ii Nr. 4750— 
1926 şi No. G. II. 4688-1927 a 
Judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Fraţii Müller S. A. repr. 
prin advocatul Dr. Göoczy G pentru 
îucasarea creanţei de 10000 Lai şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 28 lan. 1928 orele 11 a. m. ia 
faţa  locului îo Odorbeiu unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
pult, Btelsji, masa de scris, cassa, ma-
şina de scris fn  valoare de 47000 Lei. 
In ca& de neveie şi &ub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
10000 Lei capital, dobâazile cu 12•/, 
Bocotind din — iar spesele până acum 
Btabilite de 6074 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de al fii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora fn  Benzul 
art LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 5 lan. 1928. 
Dr . Szabó şefportărel. 

Prefectura  judeţului Odorheiu. 
No. 436-1928 Ian. 17. 
Pnblfcaţinne  de licitaţie. 

Pentru tipărirea şi furnizarea 
Monitorului Oficial  judeţean pe anul 
1928 prin aceasta se publică licitaţie 
publică care Be va ţine îa conformi-
tate cu prescripţiunile art. 73—82 din 
legea cont. publ. la Prefectura  jude-
ţului Odorbuiu cu termen redus, în 
ziua de 6 Februarie 1928 ora 10 am. 

Doritorii de a lua parte la aceaBta 
licitaţie sunt rug» ţi a şi înainta ofer-
tele închise şi sigilate cel mai târziu 
pâiă la ora 10 filei  fixate,  anexând 
la oferta  recepisa de consemnare despre 
suma de Lei 5000 drept garanţie. Con-
semnarea sumei 8e va face  la Adm. 
Fin. locală îo favoarea  Casei de depu-
neri şi conservaţi uni. 

Supraoferte,  precum şi oferte  în-
târziate nu se vor lua îo considerare. 

Concurenţii se avizează, că rezul-
tatul licitaţiei nu va fi  valabil, decât 
după aprobarea lui de către del. 
perm. jud. 

Orice lămuriri mai detailate şi 
condiţiunile acestor licitaţii se pot 
primi dela serviciul adm. al Prefectu-
rei camera No 29 în orele de Berviciu. 
Prefect : 
Andreiaş. 

Şeful  serv. adm. 
Dr. Peltzer. 

Egy csukott modern 
luxus-autó (Ford) sürgő-
sen eladó. Üzemben meg-

tekinthető: 
Gáspár Dénesnél Odorheiu. 

Eladó 
a város szélén lev6 2 szobás, kony-
hás. pincés lakás, gazdasági épület-
tel, gyümölcsös kerttel és közvetlen, 
mellette 7 hold szántó és kaszálóval. 
Ugyanott 20 szekér prima minőségű 
széna is eladó. — Felvilágosítást a 
„HANGYAu-szövetkezetben • (régi 

kollégiumépület) adnak. 

Alaptöke-felemelés az 
Agrár Takarékpénztárnál 

Az Agrár Takarékpénztár Rész-
vénytársaság Marosvásárhelyt igazga-
tósága az 1927 évi március hó 19 én 
megtartott rendes közgyűlés határozata 
alapján ezennel közhírré teszi, bogy: 

1. A társaság részvénytőkéje 12-
millió leuról — 20 millió leura fel-
emeltetik. 

E célból kibocsájtatik 80 000 drb. 
egyenként 100 leu névértékű és tel-
jesen befizetendő  részvény. 

2 A régi birtokonoknak az uj 
részvényekre az elóíételijog következő 
feltételek  mellett biztosíttatik : 

Három régi részvény után két uj 
részvény jár. 

Az intézet csak egész részvénye-
ket bocsájt ki, az elővételi jog tehát 
egyes régi részvényekre nem gyako-
rolható. 

3 Egy u] részvény átvételi árfo-
lyama 125 leu, valamint ezen összeg-
nek 1928 január 1 étől folyó  10 szá-
zalék kamata. Ezen összegből részvé-
nyenként 100 leu a részvénytőke és 
20 leu a tartalékalap emelésére, to-
vábbá 5 leu a tőke emeléssel felme-
rülendő költség és illeték fedezetére 

- fordittatik. 
4. As elővételi jog — különbeni 

elvesztésének terhe alatt — folyó  évi 
január hó 15 étől kezdve — január 
31-éig bezárólag, hétköznapokon a ren-
des hivatalos órák alatt délelőtt 9—12 
óráig Marosvásárhelyt intézetünk fő-
pénztáránál éa fiókintézeteink  pénztá-
ránál gyakorolható. Ezen határidő le-
teltével az elővételi jog megszűnik. 

5. Aki elővételi jogával élni ki-
ván, tartozik a régi részvényeket a 
Bzelvényiv nélkül, jegyzék kíséretében 
lebélyegzés végett a fent  megjelölt 
időben és helyen az intézet főpénztá-
ránál benyújtani és egyidejűleg az ál-
tala átveendő részvények teljes vétel-
árát és annak 1928 évi január hó 1 tői 
járó 10 százalék kamatát egyszerre 
befizetni.  — A bemutatandó régi rész-
vények azonnal lebélyegeztetnek és 
visszaadatnak s egyúttal kiszolgáltatja 
az intézet az uj részvényekre vonat-
kozó ideiglenes elismervényt. 

6. A kibocsáttandó uj részvények 
a régiekkel egyformán  részesednek az 
1928 iki üzletév eredményében. 

7. Ha a régi részvényes a neki 
biztoBitott elővételi jogot a kikötött 
határidőig (1928 január 31) igénybe 
nem venné, ugy tekintetik, hogy azzal 
élni nem kiván. 

Az ilyképpen megmaradó uj rész-
vényeket az igazgatóság szabad kézből 
(de a régi részvényeseknek biztosított 
árnál nem olcsóbban) eladhatja. 

Az uj részvények a jogosítottak-
nak a Bzelvényivekkel együtt 1928 évi 
szeptember hó 15 étől kezdődőleg adat-
nak ki az igazolványok visszaadása 
ellenében. 

Trg.-Murtş—Marosvásárhely 1928 
január 10-én. • 
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