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Egy kis emlékeztető — szép
ígéretekre.
Az atyhai torony várja az államsegélyt.
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választópolgár feje felett. S probáljá
tok csak meg most magyarul beszélni
a pénzügyigazgatóságnál. Ki van írva,
hogy nem szabad . . .
. . . Édfs jó székely testvéreim,
akik elég tévelygők voltatok ahoz,
bogy a ti családotoknak, a magyar
partnak a jelöltjei ellen Bzavaztatok,
ugyanbizony mikor veszitek már elé
a ti jobbik eszeteket?
E gedjétek hinnem, hogy a legközelebbi valaeztáskor!
Regélő.

Ha nem csalódunk, Atyha község
ben történt, hogy egy tavaszi tornádó
a tornyot rombadöntötte. Nagy szeren
csétlenség, különösen egy szegény köz
ségre nézve. A torony — amint Jókai
Moedja — a falu nyele. S mint a nye
letlen szerszám : a falu is c*ooka. —
torony nélkül. Da bár ilyen formán
nem volt nyele Atyhanak : a falut mégis éppen a nyelénél fogva fogták meg.
Hol van a helye a
IgeniB, a legutóbbi választásokon. A
liberalHp&rti szenátorjelölt megígérte
magyarságnak?
az atyhttiakcak, hogy a csonka torony
— Bărbat Gjörgy dr. megtagadja Maniut. —
újraépítéséhez államsegélyt fog kiesz
közölni. Az atybaiak nyilván nem tudták,
Mindnyájunk e'őtt ismeretes Maniu
hogy az ilyen választási Ígéretek utáu
egy nagyot Bzokott aludni az ember, Gyulának a legutóbbi választások alamely alvás rendszerint a kővetkező kalmával a magyarságra vonatkozólag
választásokig tart, a mikor aztán — tett kijelentése: „a magyarságnak a
kárpótlásul — lehet még nagyobbakat Magyarpártban van a helye." Történelmi
íb igérni, így tehát megfogatták ma- értén ü szavak, mert egy történelem
gukat a szenátor úrral, és bőségesen csinálásra hivatott, intakt államféifi.
szállították a libfrális voksokat az tekintélyével vannak felruházva Nagy
nrrába. Azóta azonbBn már több, mint megütközéssel olvassuk tehát a Maniuegy félév telt el, de az atyhai torony párt itteni reprezentánsa Bărbat György
még mindig romokban hever. S te dr. által szerkesztett „H»rgita" c. lep
váüdor utap, ha az atyhai hegy felől támadását a Magyar Part ellen, mely
nagy füstfelleget látsz fe'gomolyogni: ben Maniu fuiyos szavaival szembe
tudd meg, hogy az a csobkatorooyra helyezkedve kijelenti, hogy a magyarigért liberális államsegély reményének ságnak nem a Magyar Pártban, hanem
a KÓB és Deutschek által torzul szült
a füstje . . .
más alakulatban kell tömörülnie.
S még tanácsot sem adhatunk
Ugy látszik, a Maniu párt helyi
jövőre szegény atyhaiaknak, mert nem
reprezentánsa
el akarja szakítani azt
mondhatjuk nekik: a hol tornyot
a fonalat, amely a magyarságot és an
ígérnek, zsákkal forgolódjál. . .
rak egyedüli életerős szervezetét, a
Magyar Pártot bizonyos érzésbeli kö
zösséu álapján a Maniu pártjával öszA küsmödi táncszeköti, de alig hisszüu. hogy ezen töEgészen más a küsmődiek esete. rekvése a providenciálisabb pártvezér
Ott nem a tornyot, hanem a ténchá nek. Maniu Gyulának a helyeslésével
zat rongálta meg a szélvihar. Dj a talá'kozoék.
liberális jelölt sem esett a tejelágyára.
Mindjárt átlátta, hogy itt nem lenne
jó kortesfogás — a toronyra igérni
Mégegyszer az udvarhelyi
államsegélyt. Fogta tehát magát és
megígérte, hogy a táncház felépítésére
nyelvrendeletről.
fog államsegélyt kieszközölni. Igaz
ugyan, hogy a küBmödiek sem ksp'ak
Két irínybsn halad az emberi élet,
még egy fiilérnyi államsegélyt se, de
Egyik a gyakorlat — másik az elmélet.
az ő bújukon könnyebben lehet segíA liberálisok brassói nagygyűléteni. Majd a kővetkező választáskor sén Moldoveanu
brsilai képvimeg fogja igérni valamelyik jelölt, Belő volt az első Leonte
szónok,
beszédé
hogy kieszközlendi részükre, hogy ne ben — többek között — aki
a
követkekapjanak többé — táncengedélyt, igy zőket mondta: „El kell ismernünk,
aztán a táncház hiányát nem fogják hogy az erdélyi kisebbségek kulturája
éppen annyira érezni.
magas szinvonalu. Most, hogy Románia
Ilyen bolond táncot járattak a szimén az igazi Európa asztalánál foglal helyet, arra kell törekedni, hogy a
küsmődiekkel.
kisebbségek mintájára kulturális téren
igyekezzünk
elsősorban fejlődést muA kölcsön.
tatni. A kormány jó viszoovbsn él a
Kölcsönre mindenkor szükBég van. kisebbségekkel. Mi setretjük őket."
Különösen nagy pénzszűkében vagyunk
— É jenek a kisebbségek 1 — Zúmostanában és voltunk a választások gott fel erre a töm g. — Éljenek a
idején. Juttattak is a liberális jelöltek mi más tyelvü testvéreink!
a választások alatt mindenkinek elég
Ez az elmélet.
— Ígéretet. Csak ugy röpködtek a
... A brassói gyűlésen városunkból
tiz , buez-, százezer lejes kölcsönök—
a levegőben. No és nyújtsa fel az uj- Răpeanu adminisztrátor ur is részt
ját, aki kapott már kölcsönt. Igaz, vett. Nem tudiuk, vájjon ő is éljenzett-e
hogy e tárgyban a jelölt uraknak is a tömeggel. De szt tudjuk, bogy a
van egy nagy mentségük: ők se tud- pénzügyigazgatóság helyiségeiben még
ma is bi van függesztve az adminiszttak kölcsönt kapni.
rátor ur rendelete, amely megtiltja
Udvarhelymegye egész közönségének,
hogy magyarul beszéljen. Ezeket a ti
Az anyanyelv.
lalmi táblakat az adminisztrátor ur a
A miénk a magyar. Nem igen brassói gyűlés után sem szedette le a
értünk más nyelven. De milyen jól falakról.
. . . Ez a gyakorlat.
tudták ezt a jelölt urak — a válasz
tások alatt. Mennyi magyar nyelvű
Éljenek a mi másnyelvü testvéplakátot és löpiratot lehetett látni 1 reink !
De édes volt akkor a magyar nyelv!
Még a pacBirta is magyarul énekelt a
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A Vármegyei Gazdasági
Egylet
f. hó 21 ikei választmányi ülésében az
egyesület titkára beszámolt az egyes
községekben tartott gazdasági előadá
sotfról. A jelek azt mutatják, hogy né
pünknek van fogékonysága a gazdasági
Hu<tura iránt s ha rendelkezésre álla
nak a módok, amelyekkel vármegyénk
gazdanapét mozgósítani lehet, remél
hető, hogy itt egy eddiginél intenzivebb gazdasági élet fog kifejlődni. Fő
leg a szövetkezeti élet megerősítése és
a Temetkezési Segélyalap létesítése
azok a programmpontok, amelyek min
den előadás utftn a hallgatóságban
a legmarsdandibb nyomokat hagyják
hátra. A Temetkezési Segélyalap alapszabálytervezetét Varró Elek titkár a
választmány elé terjesztette s azt
pár lényegtelen módosítással el ia fo
gadták, azzal, hogy az a legkö
zelebbi közgyűlés elé terjesztendő,
hogy elfogadás esetén a Temetkezési
S-gélyalap jogi személyiségének elismertetése céljából a törvényszékhez
beadható legyen.
Sz. Szakáts Péter egyesületi el
nőknek az egyesület kebelébea működő
szakszervezetek megalakítására vonatkozó indítványát a választmány elfogadta.
A földmivelésügyi miniszter körrendelete — amely körrendelet a mezőgazdasági kamarák kötelességévé teszi,
hogy a gazdasági egyesületekkel a szoros kapcsolatot vegyék fel — a vá
lasztmány körében élénk helyesléssel
találkozott B az eloökséget megbízták,
hogy e féltőbb rendeletre hivatkozással kerestessék meg mezőgazd sági
kamaránk vezetősége, hogy azokból az
összegekből, amelyek kamarai járulék
címén vármegyénkből befolynak, jut
tasson valamit e megye gazdái részére
is, mert hivatását csakis akkor töltheti be kifogástalanul, ha a gazdanép
jövője, előhaladása, gazdasági megerős
bödése érdekében is munkálkodik. —
Elhatározták még, hogy tavaszi szűk
Bégletre: gyümölcsoltványokat, lóhere ,
lucerna-, szarvaskerep , és ha lehetuéges: zab és árpa-vetőmagvakat is szerez be az egyesület. A leguiabb rendszerű Bedell-fe'e géppel tisztított lóheremag kilója 72—75, lucern» 92-95,
szarvaskerepmag 52—55 leuba kerül.
Jelentkezést az összeg felének befizetése mellett, már elfogad az egyeaü
let titkára.
A tavaszi közgyüléB márc. 6 án,
esetleg 13 án lesz.
V-ó.

Erdélyi irók és költők méltatása. A budapesti N<-ptaouimányi
Egyebület. legutóbbi előadóülésén az
elnöklő Vikár Béla egyetemi tanár
megnyitó beszédében rámutatott a Bzé
kelyeégben rejlő őserőre, aouelytől a
magyar irodalom ujabb és magasabb
föllendülése várható. Utána az előadó
Benedek Marcell dr. (Benedek Elek fia),
a jeles irodalomtörténész és kritikus ismertette a régi és mai erdélyi irodalmat, mely utóbbit a nehéz kisebbségi
helyzetben ÍB sikerült több erdélyi lé
leknek a lira és az elbeszélés terén
ismertté, sőt a külföld előtt is közkedveltté tenni. A kiválóbb erdélyi irók
jellemzésénél különösen kiemelte Nyírd
Józsefet és Tamási Á-ont, a legjellegzetesebb székely költőkképpen pedig
Tompa Lászlót és Bartali Jánost. A
magyar főváros kiváló kulturtekinté
lyeinek a mi iróink iránk megnyilatkO'
zott ezen meleg elismerését jóleső ér
zésael és büszkeséggel vegyük mi rÍB
tudomásul.
H-

i:Ferencz József.3
Az erdélyi magyar lapok gyászt
öltve adták a nagyközönség tudomásáru, hogy a magyar közéletnek nagy
halottja vau: f. hó 19 én meghalt
Ferencz József az unitáriusok ősz püspöke, az egész magyarságnak egyik
legnagyobb tekinté'yü pátriárkája, akire
tisztelettel nézett fel mindenki. É étével csaknem egy századot ölelt fel s
ba féifimunkásságáuak id?je már távol is esik napjainktól, de bölcsessége,
hite, reménye: világító fáklyája volt
az utolsó napokig a kisebbségi magyarságnak. Élete mintaélet: mint gyermek, férj éB apa; mint tanár, pap és
püspök; mint magyar, keresztény éa
mint ember mindenben követendő például szolgál a maga nemes egyszerűségével, tiszta lelkületével s életfelfogasa szépségeivel.
Hogy milyen helyet; foglal el nemzete és felekezete történetében, azt
megállapítani a jövendő feladata, de
érezzük, hogy utty eszméivel, alkotásaival b közszerepléseivel, mint azzal
a hosszú idővel, mely alatt egyházfejedelmi székét betöltötte, előkelő helyre
kell jutnia.
Éiete az 1835-1928 évek közé
esik s eletének 93 ik év£b<m, papságának 73 ik és püspökségének 52 ik
évében huoyt el. Mar ez a nagy életbor is tiszteletet gerjeBzt; nem csoda,
ia a 90 ik évet ünneplő ősz egyházfőnek kezet csókol a testvérfelekezet
képviselője. E magas kor egymagában
is elegendő a tiszteletre, de az ő háta
mögött egy munkában töltött, érdéi
nekben gazdag élet terül el. Éppeezért a halála fölötti megilletődés pern
ceiben is a bála szavai tolulnak elsősorban ajkainkra: legyen hála az egeUrának, hogy egy ily jelessel áldoltk
meg a magyarságot; legyen hála, hoga
áldáBOS munkássága kifejtésére neky
ily nagy életidőt adott.
Ami bá<it elhunyta alkalmával, az
csak az, hogy oly nehéz 'dobén hagyott itt bennünket. Egy világbábo-ut
követő nagy összeomlások után a jobb
jövő reménye legerősebben az ő szivében élt; onnan áradt szét legnagyobb
fénnyel — egy jobb jövő felé hintve
reménysugarait
— s igy hanyatlott alá.
De Mózes i p csak az ígéret földjéig
vezette népét, 6 maga oda be nem léphetett, ott halt meg annak határszélén.
Vajha ősz pátriárkánk, apostolunk halála is azt jelezné, hogy elérkeztünk
az ígéret földjének határszéléhez, a
béke, a megértés, a kersztényi szeretet
földjének, Isten országának határához,
hova nemsokára beléphet a pusztában
bolyongó, de megpróbáltatásoknál edzett nemzedék.
H. S.

Dollárkölcsönök — a
levegőben.
A nehéz gazdasági helyzetben olcsó kölcsön után sóvárgó közönség jóhiszeműségére alapította egy élelmes
vállalkozó „Atlanta" nevü bankintézetét.
A csikmegyei községeket nemrég
egy Kelemen Pál nevü ügynök kereste fel, aki az állítása szerint, Temesváron székelő „Atlanta bank" nevében 35 évi lejáratra, 9 százalék mellett dollárkö'csönóket kínált. Néhány
gyergyószentmiklósi gazda komolyan
vette a dolgott és egyeneBen Temesvárra utazott bővebb informácioszer-
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2. oldal
zés és a kölcsönök nyélbeütése végett.
Temesváron azonban az „Atlantáról"
senkisem tudott semmit. A kezükben
levő nyomtatott felhívás alapján megállapították egy ottani nyomdánál, hogy
ki rendelte meg a kérdéses nyomtat
ványokat s ezen a nyomon Ujkisoda
községbe jutottak, ahol egy báz kapu
ján megtaláltok a kék ceruzával irt
céget : „Atlanta kereskedelmi iroda."
Itt egy Kriszter nevii ur fogódta óket
s kételyük eloszlatás céljából arra hi
vatkozott, bogy előre nem kér províziót, hanem csak akkor, ha már értesítést kaptak, hogy a kölcsön „meg van
szavazva." Minthogy ennél több fdlvilégositással nem akart szolgálói,
szegény gyergyóiak a nagy csalódás
iái vissza kellett utazzanak hazájukba.
Ez esettel egyidejűleg vármegyénk
ben is kezdte kinjujtani csápjait ugyan
ez az „Atlanta" bank. Helyi képviseleteket szerzett, körleveleket nyomtatott
és terjeszteni kezdte, hogy 50 millió
kötc:öot kiván kihelyezni csak a mi
megyénkben Egyik pártemberünk azon
ban, a ki szintén arra volt kiszemelve,
bogy jelentkezőket gyűjtsön a dollár
kölcsönre, a magyar pártirodáboz fordult bővebb információ végett. A párt
iroda n y o m b a n megkereste a te
mesvári magyar pártirodát, ahonnau
csakhamar meg is jött a felvilágositss: az „Atlanta" vállalkozás nem
egyéb, mint közöoségps szélhámosság.
A temesvári rendőrprefectura meg is
indította a nyomozást a furfangos szélhámosság ügyében.

Öreg székely könyvet készül kiadni. Éven során sokan érdeklődtek azoknak a lapuokban meg
jelent, levélformáju elgondolásoknak,
elmefuttatásoknak az irója irátt, ame
lyeket ő szerényen : Öreg székely aláírással látott eL. Az érdeklődők közül
aztán, a titkolózás dacára, mind többen tudták meg, bogy e már kedvesen
megszokott álnév mögött Sárosy ŞjLroW rejlik, aki tollán kívül lapunknak
más minőségében is munkatársa, lévéa
ő — mint nyomdánk üzemének veze
tője — egyúttal lapunk tördelője, sőt
legtöbbször: egyik szedője is. Ő nyul
pihenő óráiban a tollhoz, hogy, tapasztalatai tárházából fűszerezett szavakkal, egyes aktuális társadalmi, politikai kérdésekhez öreg székely módjára,
amúgy „mellesleg", de az igazságot
sokszor eltalálva, hozzá szólhasson. Mert
— minden fiatalost mutató külseje,
szellemi, testi rugalmassága mellett is
— már hovatovább valósággal öreg
székelynek mondható ő, kinek életében
bŐ alkalma volt tapasztalatokat szerezni, megfordulván több nevezetes helyen s évekig élvén ezelőtt Budapesten
is. Az igy szerzett tapasztalatok, széleskörünek mondható olvasottságával s
eleven, valóban : székelyes észjárásával
együtt eredményezik aztán azt, hogy
amihez hozzászól, ahhoz rendszerint van
is néhány eredeti gondolata, mondanivalója s az olvasó meglepetten örvend,
ni, az „öreg székely" mennyire a szeg
fejére ütött 1 De nemcsak ilyen alkalmi
hozzászólásai, okoskodásai Íródtak meg,
néha mesélési, elbeszélői kedve támadt
s ilyenkor múltjából, különösen: gyer
mek-, vagy katonakorából mondott el
eseteket, a visszaemlékezés meghatódottságával, közvetlen egyszerűséggel.
Ezekből a tárcaszerü írásaiból — me
lyekből fajának szeretete, fajának sorsa,
kulturája iránti aggódása s egyúttal:
bizakodása is éppúgy kiérzik, mint
más, alkalomszerűbb Írásaiból — évekkel ezelőtt egy te'tszetős kötet már jelent is meg. Kedvező fogadtatásra,
méltánylásra talált. Ez a körülmény és
több jóakaratú buzdítás ösztönzi most
is öreg székelyünket, mikor ismét a
közönséghez fordul tájékozódásért, vájjon nyújtana e ez lehetőséget egy ujabb
kötet megjelentetésére ? A könyv mint
egy 10 iven, 160 oldalon s kb. 10
tárca, 30 levél tartalommal jelennék
meg, — de csak akkor, ha legalább a
kiadás költségei megtérülnének. Ezért
arra kér minden jóakaratú érdeklődőt,
olvasót, aki a könyvet megjelenése esetén feltétlenül átvenné, hogy szíveskedjék ezt vele közölni, magát előjegyeztetni. A könyv ára 60 leu lenne, ami
a pénz mai értéktelenségét tekintve,
egy csinos könyvért igazán minimálisan kevés. Ezt az Összeget azonban
most nem kell beküldeni, csak az esetben, ha a könyv kiadása a jelentkezések alapján biztosítva lesz s az valóban meg is jelenhetik.

S Z É K E L Y KOZÉJLET
udvarhelyen is egy ujabb várat épit
tetett a magyar kultúrának és azt a
régi Csonka-várban helyezte el. Az uj
vár: magyar királyi állami fő reális
Felolvasta a helybeli Csizmadia Ipartársulat kola nevet nyert és 1893 bati nyílott
1928 febr. 5-iki estélyén Vajda Ferenc. meg, bogy a meglevő, két felekezeti
(II folytatás és vége.)
középiskolával képezze és nevelje a
kultura harcosait. A tudomány eme
Ez időtől kezdve a Rákóczi forrabüszke
vára hivatásának derékül meg
dalomig a történelemben nem találko
zunk az udvarhelyi Székely Támad vár- felelt. Sok székely ifjúnak adott kenyeral. Ekkor újból szerepel Rikóczi: ha- ret a kezébe, akik ma is hálásan em
záért és szabadságért fogott fegyvert. 'ékeznek a kormány eme székely vá
Az ő varázsneve és jelszava : ismét rára. Ez a vár ez impériumváltozásig
reményt fakaszt a Bzékelységbeu, régi állott fenn. Akkor gazdát cserélt. Uj
gazdája: a román állam is iskolának
szabadságának visszaszerzésére. A re
méuy fegyverbe állítja és a Rákóczi használja, meguyitváu abban 1923 ban
zászlója alá sorakoztatja. A főkormány- a reál irányú áll. 1 csult.
A vár tehát ma is vár: de a tuzó szék 1703 eug. 25 ről figyelmezteti
a székelyeket, hogy az őfelségéhez való domány vára, a kultura vára. Emlék
hűségben állhatatosan maradjanak meg, táblája ma is intőjel és azt kiáltja felénk :
mert ha valaki Isten és a maga lelki
ismerete ellen hűségét és hitét megSzékely t Védjed és őrizzed a te
szegi: az, mint a császár és ,a haza váraidat: iskoláidat és családi tüehe
ellensége tűzzel, fegyverrel elpusztít
lyedet, mert hanem a régi varból kitátik. Egyelőre, ugy látszik, bogy a szé áradó uj kulturával szemben, fegyver
kelység nem is áll a kuruc zászló alá, né kül csatát fogsz veszíteni 1
mert Rabutin fővezérnek sikerült Csík-,
Háromszék és Uivarhelyszékről csapatokat küldeni a kurucok ellen. De-—
csodálatos módra — mind a három
szék fővezérét a kurucok elfogták. Rá
Február 25.
kóczi elé vezették és ott felesküdtek
a kuruc zászlóba. A köznép, természeEzüst lakodalom. Lobi Mandel
tesen, nagy örömmel csatlakozott oda. és neje f. hó 12 éu házasságuk 25 éves
Ugyanez történt az udvarhelyi vár évfordulóját ünnepelték, rokonok, jó
f pirancsnokával: Ruyterrel is. Amint barátok és ismerőseik körében.
Guti kuruc vezér a vár alá érkezett:
Elhalasztották a megyei
feladta a várat. Nem félelemből, mert tanács ülését. Mint értesüitüuu, a
a kurucok kevesen voltak, hanem, hogy belügyminisztérium hivatalosan engemegkimelje a várost. Igy lett Udvar- délyezte, bogy a megyei tanács rendes
helyen és az egész vármegyében a la
tavaszi ü'ésszakát március 1 helyett
bancból—kuruc, s igy lett a vár ismét márc. 14 én kezdjék meg. Az elhalasza székelyeké.
tás oka az, hogy a vármegyei költségA dicsőség nem sokáig tartott. Rí- vetés tervezete még nem jött vissza a
butin ujabb csapatokat küldött, Br. belügy m iniszteriumból.
Tiege vezérlete alatt, a székelyek ellen.
Ottovay József államépitészeti
Az ütközet Holdvilágnál volt 1704 ele főmérnököt egyelőre a bukartş'i Dir.
jén. A szerencsétlen, részeges Gu'i meg Gen. de Podurihoz osztották be. Vár
szaladt, a csata elveszett és 1300 gya
megyénkből való eltávozása vármegyénk
logos székely maradt a csatatérén. Br. számára veszteséget jelent, mert rövid
Tiege a holdvilági csata után Udvar- másfélévi működése alatt is sokat tett
helyre jött. A várat üresen találta, a útügyi viszonyaink megjavításáért.
meglankadt, reményt vesztett kurucok
A Jótékony Nőegyesület
elmenekültek. Bár a visszamaradottak hushagyókeddi összejövetele, mint az
ajándékát: egy szép csikót elfogadla: előre várható volt, ez évben is a téli
mégis a várost egy néhány helyen fel- szezon leginkább sikerült mulatságaigyújtotta, de oly gondviseléssel, hogy nak egyikévé vált. Jókedv, közvetlenség
a templomokhoz közel semmi égés ne uralkodott az egész est é3 éjjel folya
legyen. Katonái, a labancok a vidéket mán a megjelent nagyszámú közönség
kirabolták.
körében, mely zene mellett, mindenféle
A labanc dicsőség se tartott so- szórakozás, teázás, társasjáték közben
káig. A ezétvert kuruc hadak újból a hajnali órákig maradt együtt a Barösszeszedik magukat. Rákóczitól segít- kóczy féle vendéglő tágas helyiségeiben.
séget lapnak s Br. Tiege kivonult a A jelenvoltak az estélyt mindenesetre
várból. Ekkor az erdélyi vezető embe- kellemes emlékeik közé fogják elrek Gyulafehérváron országgyűlést hív- könyvelni.
nak össze és Rákóczit 1704 jul. 5 én
A városi tanács csütörtöki folytanagy lelkesedéssel erdélyi fejedelemnek
tólagos
közgyűlésén ismét a f. évi költválasztják. Bár nagy volt a lelkesedés,
ségvetés
volt a tárgyalások legfontosabb
Zsibónál a csatát mégis elvesztik, mert
az egyesült hadak fővezére: gr. For- anyaga. A tanács az előadók ismerte
tése s főként: Jodál dr., Pál István és
gács Simon az erőket igen szétforgácsolta. Egy év múlva Pekry Lőrinc mások hozzászólásai után arra az álminden erejét megfeszítve, újra szer- láspontra helyezkedett, bogy a felsőbb
vezi az erdélyi kurucokat s olyan sze helyen javasolt megtakarítások, a tisztszerencsével veszi fel a harcot, hogy a viselők egyrészének elbocsátásával, tarlabancokat kiűzi egész Erdélyből- Győ- tozások törlésével, meg nem valósithazelmével eldőlt az udvarhelyi vár Borsa tók, ezt sem a valóságos helyzet, a
is. Hogy a székelységet jobban magá- tisztviselők nélkülözhetetlensége, sem a
hoz kapcsolja: Székely-Támad várát méltányossági szempont meg nem engedlerontatja. Történt pedig ez az Urnák heti. Igy tehát a költségvetési egyen1706-ik esztendejében. Azóta a várnak: súlyt másképpen kell megtalálni, esetleg valami uj jövedelmi forrás beállíCsonkavár a neve.
tásával. Mindez a március 7-ikére isTárgyunkkal kapcsolatosan ittcsu
mét kitüíött folytatólagos közgyűlés
pán még azt említjük meg hogy a kö- feladata lesz. A villamosmü kibővítévetkező évben 1707 ben Marosvásár- sének s a szerződés ügyének dűlőre
helyen országgyűlést tartottak, Rákó- juttatására — érdemleges megbízatásczit fejedelmi székébe beiktatták. Mi- sal — Szöllősi dr., Gönczy dr. tanácskor a fejedelem vonult be a váro«ba, tagok, Török főmérnök, Türk Sándor
elől az udvarhelyszékiek haladtak: Pek- küldettek ki.
ry Lőrinc vezetése alatt, ö volt az
Tornaünnepély a ref. tanitóországgyűlés vezérszónoka is, s ő lett
az erdélyi hadak fővezére is. Ez volt nöképzöben. A már több alkalommal
az önálló erdélyi fejedelemségnek utolsó jelzett tornaünnepély f. hó 26 án, vavisszaállítása, amely azonban csak sárnap, d. u. 5 órakor kezdődik a ref.
1711 máj. 11 ig tartott, amikor Rá- kollégium tornacsarnokában. A plakákóczi fővezére, Károlyi Sándor a nagy- tokon is hirdetett ünnepségre 30 lejes
majtényi síkon letette a fegyvert. Ez- belípö jegyeket bocsátott ki az igazzel meg is szűnt a Rákóczi féle felke- gatóság, amelyek csütörtök óta előlés és Erdély — bár külön kormány- jegyzésben vásárolhatók. Állóhely ára
zótanáccsal — a Habsburgok uralma kizárólag diákok részére 10 leu. A
nagyon érdekesnek Ígérkező előadást
alá került.
... Természetes, hogy a várak is és melegen ajánljuk a nagyközönség szia lerombolt Caonkavár is királyi ha- ves figyelmébe.
talom alá került. Nem építtették fel.
Gyászistentisztelet Ferencz
Más idők jöttek, nem volt szükség József emlékére. A helybeli univárra. A megváltozott idők más vára- tárius egyházközség f. hó 26 ikán,
kat, más katonaságot és más fegyve- vasárnap d. e. 11 órakor az egyház
reket szültek. Várak lettek: az isko- néhai nagy püspökének emlékezetére
lák, katonaság: a tanuló ifjúság és gyászistentiszteletet tart, melyre ez
fegyver: a tudomány. Igy történt az uton felhívjuk a hivek és érdeklődők
tán, hogy a magyar kormány Székely- figyelmét. A templom fűtve lesz.

Székely-Támad várnak rövid
története.

HÍREK.

1928 február 26.
Soo latvan mnrhalt. \ me
gyeszerie íemrr- e ui.nilrtuKii,oi becsült,
tipikus székely, „Soó Pista" (amint őt
általánosságban nevezték) nincs többé.
A daliás termetű, még 78 ik évében is
legényes járású Soó Istváa a mennyei
hazába költözött innen, vérei számára
azt a megnyugvást hagyva hátra, hogy
amig hozzá hasonló székelyek vaunak
és lesznek, addig a Székelyföld nem
lehet, csak egy kis folt, melynek rövid idő alatt el kell tűnnie. Akik csak
futólag ismerték őt, talán csak egy
vig természetű székelyt ismertek benne,
aki b zony ha kedve kerekedett, késő
öregségeben is táncra perdült, s az
életet mindig derűs oldaláról fogta föl.
Ámde azok, akik a lelkét ismerték,
tudták, hogy egy valódi székely, abból a, sajnos, ma mindinkább kivesző,
nemes fajból, amely nem bájol, hanem
törhetetlen bizalommal néz fajának jövője elé. Miotagazdi volt, aki píidát
adoöt széke y társainak, hogy hajlott
korban is, hogy kell a Midet bővebb
termésre kényszeríteni. Faja, egyháza,
községe — Székelybethleufulva — ügyében szüntelenül tevékenykedett, s mint
azUdvarhelyvármegyeiGizdisági Egyesület választmányi tagja, mint a megyei Magyar Part intéző bizo tsági
tagja, mindenütt ott volt, ahol gazdasági életünk előhaladása, elárvult magyarságunk szent ügye érdekében fáradozni bellett. — L"gyeu nyugalma
oly csendes, amilyen derűs volt fóidi
élete I

Nőegyesületi közgyűlés. A
Jótékony Nóegyeaulet leudes évi közgyűlését f. ho 26 án d. u. pontosan 4
órakor tartja a ref. kollégium tanácskozó termében. Szíveskedjenek a tagok
nagy számban megjelenői.

Ismét

megelevenednek

a

gazdakörök. Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egyesület hatalmas
megmozdulásának örvendetes eredménye az, hogy a „Szombatfalvi Gazdakör" hosszas, kényszerű hallgatás után
újra föltámadt. F. hó 18 án több, mint
70 taggal Gellérd Lijos elnöklete mellett megkezdette a gazdakör a működését. Ez a gazdakör a múltban is
az első volt, amely felismerve az
egyesülésben rejlő nagy erkölcsi és
anyagi erőt, mkden egyes tagját a
közös munka és a haladás frontjára
állította, — és pedig teljes sikerrel. A
Gazdasági Egyesület által tervezett
Temetkezési, segély-alap felállítása is
é.énk vísszhangott keltett a gazdaköri
tagok közt, s minden valószínűség szerint a szombatfalvi gazdakör tagjainak
megértő elhatározása lesz az a mag, a
melyből a segély alap terebélyes fája
kifejlődői fog. Mi a szombatfalviaknak
lelkes megnyilatkozásukért csak gratulálni tudunk, biztosra vesszük, hogy
agilis elnökük és a vezetőség munkája
feltétlenül megtermi az ő nemes gyümölcseit.
Az iglói diákok. Farkas Imrének ez a derűs borús, a boldog fiatalság hangulatát kedvesen visszaidéző
operettje telt házat vonzott a mult
szombaton este. A gimnázium fiatalságának a teljesitménye ezt a nagy érdeklődést, a céltól eltekintve, magában
is mindenképpen megérdemelte. Az
operett hangulatának érvényesülését a
maguk fiitalságán kivül valamenynyien sok igyekezettel, ügyességgel és
tehetséggel is segítették elő. Gocsman,
Szigethy, Gáspár a főbb szerepekben
játékbeli elevenségük mellett, tanúságot tettek jó éneklési készségükről
8 táucügyességükról is. A tanári kar
alakitói közül markánsat produkált különösen Szász István, de eredeti, ügyes
volt a többi is mind : Holló, KassayF.
Pál, Makszin, Hadnagy, Caiczeri, Kádár, Cserny Elemér, Dcbitzky Béla, Kovács, Varga L (a pedellus), Máthé
(Odrobina), Bartalus(a csapos legény).
Megjelenésének bájával, közvetlen kedvességével méltán volt az előadás központja, a darab egyetlen leányszereplője: Finta Éva. Az ifjúsági zenekar
Kiss Elek zenetanár vezetése alatt kifogástalan, friss összjátékával érdemelte
ki részét a sikerből, míg a gondos és
avatott rendezés Szász József tanár
érdeme. A darabot hétfőn másodszor
is zsúfolt báz előtt s nagy sikerrel
adták elő.

Schubert-emlékünnepet rendez a Szociális Misszió április első napjaiban, melyre az előmunkálatok, nagy
gonddal és körültekintéssel, már most
megkezdődtek.
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Az ipartestület ho nap, vasárnap tartaidé rendes évi közgyűlésére,
melynek tárgysorozatát a mult héten
közöltük volt, a tagok figyelmét ismét
felhívjuk. A közgyűlés színhelye a
Barkrczy-féle étterem, s kezdeti idó
pontja d. u 2 óra.
Halálozás. Szabó Gíbor birto
kos és lelkes szövetkezeti tag f hó
22 én Homoródszentpálon, 81 éves
korában eihunjt. A szép kort ért,
derék öreg székelyt nagy részvét mel
lett temették.

Erdélyi est lesa a budapesti
rádióban március l én este 8 óra
kor kezdődően (a középnurópii zónaidő szerint) Remk nézve keiszeresen
érdekes ezen rádió est műsora, mert
egyéb erdelyi vonatkozásain felüt a
műsoron szerepel Bányai János, ke
resz'uri képezdei tanár, a közismert
geológus előadása a Hargita hegységről.
Tarcza Ilonka nevével pedig a kolozsvári es-télyek műsorán találkoztunk.
A rendezés érdemében Hisszu Kálmán
és Hosszú Zjltáo dr. osztozunk Az. estély műsora a következő: 1. Dani bá,
irta és előadja: Hosszú Z i'tán dr. a
Nemzeti Színház tagja 2. Hirgita, irta
és előadja: Báoyai János geologul ta
nár, felolvassa Nagy Adorján a Nem
zeti S'inház tagja. 3 S'.ékely népdalok Bartók-Kodály gyűjteményéből,
énekli Tarcza I onka énekművésznő.
4. Székely népballadák Benedek Eek
gyűjteményéből, szavalja : Szabó Margit, a Nemzeti Szinbáz tagja. 5 Szé
kely cfpdi'ok, éaekli: Szakád Zoltán,
a Király Szinház tagja. 6 Székely
népballadák, Kriza János „Vadrózsák"
€imü gyűjteményéből, szavalja: Hosz
szu Zoltán dr., a Nemzeti szinbáz tagja.
Rendező: Hosszú Kálmán.
A Polgári Kör temetkezési
egyesülete értesíti tagjiit, hogy Simó
Pal elhalálozott tag után a befizetések
f. hó 26 án d. e. 11—12 óráig, d. u.
4—5 ig lesznek.

A helybeli ref. egyház mult
vasárnapi vallásos eatélye ezut
tal is a szokott nagy közönség jelen
létében folyt le, amely nagy figyelemmel hallgatta az összes fzerep'őket,
köztük: Báthory Margit, Rajk József
értelmes és megkapó szavalatait, Imreh
Ibolyka szép, csengő hangon való éneklését (zongorán Szabó Ilonka simulóan
kisérte). De a terjedelemre nézve is
legjelentékenyebb szám, Biró Sándor
bibliaolvasásán kívül, Vajda Ferenc
felolvasása volt: Barcsay Ágnesről,
kinek életét megkapóan és érdekesen
ismertette a lekötött figyelmű hallgatósággal.

A Vármegyei Népnevelési
Egyesület, melynek f. hó 18 ra ősz
szehivott közgyűlése nem volt határozatképes, f. hó 28 án d. u. 5 órakor a
ref. kollégium régi épülete második
emeletén levő elemi iskola helyiségében a tagok számára való tekintet nélkül, megtartja a már közétett tárgysorozattal közgyűlését. A tagok minél
nagyobb számban való megjelenését
kéri az elnökség.
Tüzeset volt a mult szombaton
este Nagy Z^igmondcé Arpád-utcai
házában, mely nagy riadalmat keltett.
A tűzoltóság azonban a tüzet hama
rosan elfojtotta. Állítólag megelőzőleg
történt kéményégetés miatt gyúlt ki a
tető, ami mindenesetre nagyobb vigyázatra int a kéményégetésnél.
Fillérestély. A Polgári Önképző
Egylet f. hó 28 iki, a Barkóczy-vendéglő nagytermében rendezendő fillérestélyének műsora: 1. Nyitány. Halász
Róbert és zenekara. 2. Konferál Piubár Gábor. 3. Szabadelőadást tart
Csefó Sándor igazgató. 4. Monológ.
Előadja Csíp Iluska.' 5. Quartett, ját
szák Wenetsek, Beldovits, Csiky, Lőrinczy. 6. Éaekel Bede Irénke. 7. Páros jelenet. Előadják Dézsi BJzeike és
Barkóczy Dénes. 8. Kuplézik Tőrök
Ferenc. — Műsor után tánc 1 óráig.
Belépti dij tetszés szerint. Öakéntes
adományokat az iparos aggmenház ja
vára szívesen fogadnak. Rendezők
43ucsi Honka, Uogár Manci, Bucsi
Dazső, Miklós József.
I

S Z É K EL Y K Ö Z É L E T
Szabadoktatási előad&eok.
Oitaregyleti estély. A r. kath.
Vároi-uun szabad lic*umi előadásait népszövetség öitbuzgalaii tagozata: az
kitartó jelleggel a Polgári Önképző Oltáregylet márcus 5 éa es'e 8 órai
Egylet tartotta fenn A jelen évheu is kezdettel a r. kath. főgimnázium tor
azok Borozatát 75 hallgató jelenlétében natermében műsoros estélyt reodsz az
kezdette meg és húsvétig azok renda
alábbi programmal, amelyre az érdek
zéset folytatni is akarja. Az első ilyen lődőket ezúton hívja meg. 1. Egvházi
előadás febr. hó 19 én folyt le a kör ének: iutouáija S^abó Antal'. 2. B szé
Árpád utcai ottbouában. Kissay F Ist
det mond: D>bos Ferencz dr. 3. Zoa
váu dr. ügyvéd a olicumi bizottság eoráa ji'szik : Ferenczi Annuska. 4.
eluöne megnyitó besz d"ben meleg sza- Szaval: Papp Margitka. 5 Zme. A r.
vakkal emlekezett meg Solymossy Eadre kath. főgimnázium ifjúsági zenekara
hervadhatat'an érdemeiről, az ingyenes Kiss Elek tanár vezetése mellett.
Hzabadoktatásnak városunkban történt
A keresztúri bankválság
meghonosításáért és nagyra fejleszté
seért s a hallgatókat és jövő előadókat ügyében penteaen, 24 ikeu d^ u au
egyaránt buzdi'ja ezen népku turai S'.abó Géza dr. vizsgálóbíró, Că p ni
intézmény hathatós felkarolására. Első şmu dr. vezető kir. ügyész, Kovác*
előadóul: B ró Lajos róm. kath. főgimn. D. jegyzővel ismét leutaztak Széselytanár, a kör társelnöke „A magyar kereszturra, hogy a vizsgálat anyagát
a helyszínén szerzendő ujibb adatoknyelvről" tartott» közművelődési érte
kal, észleletekkel egészíthessék ki.
kezést. A nyelv keletkezését, rokon
ságait, fejlődését és végül az egyes Most már a vizsgálat, melynek folyanyelvjárásokból a közhasználatú, azaz mán a letartóztatva volt gyanúsítottak.
az ísko ai nyelv kialakulását mutatja R)zmann Jenőt kivéve — legutóbb
D utech M és Borbáth Zoltán — már
be, élénk figyelemmel hallgatott, élté
kes előadásábau. Kassay F. István dr. miad szabadlabra jutottad, közeledik
a családi háztartásról, gazdálkodásról is a befejezéshez. Így a tárgyaláat, elő
reláthatolag, a közel jövőben meg fogadott elő érdekesen. E őadásának lé
ják tartani.
nyege : a családi jövedelem helyes be
Az udvarhelyi református
osztásának s ennek elérésére egy házegyházmegyének városuukbau martartási egyszerű, címletenkénti köoyv
c UH DÓ 7 éu, szerdáa d. e. 10 órakor
vezetés beállításának ajánlása. A hall
gatóság nagy figyelemben részesítette a kollégium tornatermében egyházme
az előadót, azon — csak óhajokban gyei rendes közgyűlése lesz. A közgyűelröppent — vágyakozással: bárcsak lés főbb tárgyai: a különböző jelentöbbet lehetoe beosztással is bevenni tések, számadások és a f. évi költségés kiadni. A következő előadások rend- vetés mellett, az egyházmegyei lelszeresen mindig vasárnap délután 2 készi főjegyző megválasztása s az esetórauor a kör helyiségében tartatnak leg ezen választás folytán megüresedő,
meg. — A holnap, vasárnap délutánra V8gy már ürességben levő tisztségek
hirdetett előadás az ipartestület köz és ^bizottsági helyek betöltése. Továbbá
bejött közgyűlése miatt elmarad és a az 1928 március 1 ig beérkező esetkövetkező vasárnap, március 4-ikéa leges indítványok.
d. u. 2 órakor lesz megtartva a Pol
A Tüdővész Elleni Liga el
gári Öuképző Egylet helyiségébea, mi- nökeége az alábbiakban hálásan nyugkor fo ytatolag Biró L*jo8 értekezik a tázza febr. 11-iki estélyéaek felüífizemagyar irodalom kifejlődéséről;
isme téseit. Rendezési hibából a védnökök
retterjesztő szakelőadast padig Csiky szíves adományaikat különböző helyre
Albert tart a papirosról.
fizették be s igy ezúttal az elnökség
A mozielőadás keretében Vákár kéri, ha valakinek adománya az alábbi
Vilmos, Bodor Jenő, Bodorné és Dózsa névsorban nem szerepel, szíveskedjék
L'lii által rendezett csütörtöki kabaré azt Böhm dr. titkár címére bejelenteni,
szépen sikerült s nagy közönséget von- nehogy a liga valamelyes kárt szén*
vedjeu. Adakoztak: 1000 leüt Gh.
zott. A szereplők alakításai; énekszá
mai általában mind sok tapsot váltot- Andreiaş, Szöllősi dr., 900 leüt Jodál
tak ki. A kis társulat vidéken is nagy dr, 600 leüt Daregatoriu, 300 ieut
Bá'bat dr., Góllner ! dr., Vánky dr.,
siker mellett folytatja szerepléseit.
Hann József, H*riw g dr., 200 leüt
Nyilvános köszönet és nyug- Sebesi János dr., Becsek A., Guttmann
tázás. Ezennel igazolom, hogy férjem S., Zíigmondovits V., Lootz F. dr.,
elhalálozása alkalmából temetési segély- Gönczy G. dr., Bilciurescu törvénysz.
képpen a Polgári Önképző temetkezési elnök, Imreh D dr., Hirsch Hermann,
egyesülete 9000 leüt fizetett ki, mely Pollák Béla, Wenetsek dr., Kálmán
összegnek a gyors és pontos kifizeté- J. dr., Sámson L, Koncz, Vass Lajos
séért ezúton is köszönetet mondok az dr., Ríduly I. dr.. Váró Géza dr., Boegyesület vezetőségének. Özv. Simó kor Káioly, Pál István apátplébános,
Pálné.
Ibász „Hangya" igazgató, Bakócziné,
A helybeli róm. kath. jeli, László I. protopop, 150 leüt Sebesi
első temetkezési egylet mar Á. d".. Răpaanu admin., Dienesch H
cius hó 4 én délután 2 órakor, a róm. dr., Mafiei, Metea, Flórián, Szabó G.
kath.fiúiskola (a barátok volt iskolája) dr. ügyvéd, Nagy Lajos dr., 100 leüt
helyiségében XXIV ik évi rendes köz
Csefó igazgató, Soó Gáspár, Tamás A.
gyűlését fogja megtartani, melyre ugy Gonea M. dr., Vajda Ferenc, Szebeni
a tagok, mint az érdeklődők ez utón Antal, Orbán D. dr. Pasek V., Ábra
is tisztelettel meghivatnak. Tárgy : 1. hám, Micu V., Ugren A., Kádár A.,
Elnöki megnyitó. 2 Felügyelőbizottság Huber A., Schuller R, Sorger igaz
jelentése és a felmentvény megadása. gató, Solymossy J., Molnár dr., Török
3 Pénztári jelentés. 4. Választmány A., Nistor J., Luca major. Vilcsek I
kiegészítése 2 taggal. 5. Indítványok. Jonescu biró, Corbu biró, Ébert taDár.
Az alapsz. 16. § értelmében csakis Andreiaş prefectusné gyűjtése 3420
oly indítványok tárgyaltatnak, melyek leu, Bărbat drné gyűjtése 1840 leu,
a közgyűlés előtt 8 nappal írásban az Pavel Constantin 1535 leu. — E heelnök kezéhez beadatnak. A közgyű- lyen köszönjük meg mindenkinek anyagi
lésre minden egyes tag külön meg lesz< és erkölcsi támogatását s kérjük azohiva, s a meghívás tudomásul vételét kat, akik megígért segitségüket még
saját kezű aláírásával kell igazolnia. nem küldték be, szíveskedjenek azt,
A közgyűlés a megjelent tagok számára Răpeanu pénzügyigszgató úrhoz, vagy
való tekintet nélkül meg fog tartatni. Böbm dr. titkárhoz juttatni. Az elnökség.
A Jonesou nevü líceumi diák
által rendezett kiállítás valóban egy
karrikatura- rajzoló tehetséggel ismerteti
meg a közönséget, aki idiível a fejlett
romániai karikatúra rajzoló művészetet
sok ötlettel,eredetiséggel gazdagithatja.
Kiállításán a közigazgatás, bíróság,
vasút sok helyi vezetője, a líceum taladó modem lakás, Str. M Viteazul
nárui, a helyi társadalom több ismert
egyénisége látható, többnyire találó,
ötletes karrikaturákban, melyek közt
(Király utca) 24 sz. Négy szoba,
több valóságos kompózició is A kiállítás még március elsejéig tekinthető
téli, nyári konyha, előszoba és
meg, — vasárnap egész napon át!
pince; előrészén fenyves, hátsó

Egy garnitura háló
===== eladó. =====
Cím a kiadóban.

E

3. oldal.
Öngyilkosság. Lipuok zártakor
értesülüuk, hogy Szamai István helybeli ismert szigyártó mester ma, szotzbaton délelőtt műhelyének gerendázatára felakasztotta magát. Igy találta
meg véletlenül egy látogatója, aki őt
11 óra felé fel akarta keresni. Jelentés
folytán rendőri bizottság jelent meg a
helyszínén, de már csak a bekövetkezett halált állapíthatta meg.

KÖZGAZDASÁG.
A székelykereszt'jn „Mátyás napi"
vásár, az eddigi vásárokhoz arányítva,
mozgalmasnak mondható. Több helyről
voltak jelen a vásáron marhakereskedők, akik elég szép számbaa vásárolták állatokat, de mintha a tavasz közelsége is érezhető volna — : a gazdák
is kedvet knptak a vásárhoz. Igy is
van ez jól — legalább egy kis r9ménységcsepp reménytelenségünk mély,
keserű tengerében.
Piaci árak az udvarhelyi keddi
hetivásáron. A buza: 140—150 rozs:
115-120, 4rpi: 105—110, zab: 60—65,
teugeri: 90—92, burgonya: 24—26
leu vékánként.
V—4.
Kiadó: a Könyvnyomda Ré8iv6nytár«aa*f

Odorbein—Székeiyodvarhely
Corpul Portmilor Tribuaaiului
Odorheiu.
No. 490-1928 port.

Publieaţiune de licitaţie.
Subsemnatul por'ărel prin aceasta
publică tă îa baza daciziuaii Nr.
5568 şi Nr. G. II. 6845—1927 a Judecătoriei din Odorheiu fa favorul reclamantului Firmei Buaior Cioran repr.
prin advocatul Dr. Kâlmâa J. pjatru
incassarea creanţei de 5499 50 Lai
şi acc. se fixeaă termen de licitaţie
pe 8 Martie 1928 ora 12 la faţi locului îi Odorheiu unde se vor vinde
prin licitaţmne publică judiciară eu de
cologne. oăpuo, masa de scris in valoare de 7500 Lai. In caz de nevoie şi
sub preţul de estimare.
Pretenziunea care e de îacassat face
5499 50 Lei cifoital, dobânzile cu 12%
socotind din 16] Iunie 1927 iar spesele
pâoă acum stabilite de 2254 Lei.
întrucât mobilele c m ajung la
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi acestestia şi ar fi câştigat dreptul
de acoperire licitaţie prezentă este ordonată şi îu favorul acestora îa senzul LX 1881 § 192.
Odorheiu, la 16 Febr. 1928.
Dr. Szabó şefporfărel.
Corpul Portăreilor Tribunalului
din Odorheiu.
No. 498-1928

Publieaţiune de licitatie.
Subsemnatul portărel prin aceasta
publică, că îa baza deciziuni Nr.
1359 şi Nr. G. II. 6851—1927 a Judecătoriei din Odorheiu îa favorul reclamantului Firmei Pelican Mill repr.
prin advocatul Dr. Kálmán J. peutru
încasaera creanţei de 6210 Lei şi accesorii se fixează termen de licitaţie
pe 7 Martie 1928 orele 11 la faţa locului îa Olorheiu unde se vor vinde
prin licitaţmne publică judiciară cassa,
maşina de scris şi genţi de şcolari în
valoare de 10000 Lei. In caz de nevoie şi sub preţul de estimare.
Pretenziunea care e de încassat face
6210 Lei capital, dobâazile cu 12®/»
socotind din 1 Jan. 1928 iar spesele
până acum stabilite de 1929 Lei.
întrucât mobilele cari ajuog a licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
acoperire, liţitaţia prezentă este ordonată şi îa favorul acestora îa senzul
art. LX. 1881 §. 192.
Odorheiu, ia 16 Febr. 1927.
D r . Szabó ş îfportărel

részén gyümölcsös-kerttel. Értekezni
lehet ugyanott a tulajdonossal.

Alkalmi olcsó árak HIRSCH RUDOLF divatűzletében! I
I m. 100 cm. széles valódi selyem minden színben . . 250 leu
I m. 100 cm. széles divat ruha-szövet
100 „
I m. 110 cm. széles szines opál-batiszt
100 „

B
H
I

I m. kelengye-vászon
lm. angol zeffir

40 leu
45 „

|
1
1

m

\

iy28 teoruar ZÖ.

SZÉKELY KÖZÉLET

4. oldal.

A nyomasztó pénzhiány arra késztetett, hogy raktáromon levő kitűnő minőségű bel- és külföldi
szöveteimből egykori, jó hírnevű szabásommal gondos, pontos kivitelben jó és olcsó ruhákat
készíttessek. Minden öltöny, kabát, ragián, vagy britses-nadrág kitűnő szabással, kifogástalan
kidolgozással készült. Egyszeri vásárlás meggyőz mindenkit, hogy kész ruháim, amellett, hogy
nagyon olcsók,kiváló gonddal és Ízlésesen, jó szabással készültek. Raktáron tartok továbbá
gyapjúszöveteket, rőfös, kötött, rövid árukat, vász| X | - > |
7

nakat és siffonokat,

Jadecă'oria ocolului Cristur secţ'a cf.
No. 2213—1927 cf.

,

iit..f

(volt B e t h l e n - m c a . )

L ^ J ^ J I g

sapkákat, bőr-ridikuloket.
>rrrr
Cséplő-garnitura
Solymossy-utca
Luxus Shevrolet-autóhoz
eladó.
megbízható komoly S O f f f Ö r t telcK (3 szoba, Konyha az emeleten,

Extract din publicaţiune de licitaţie Értekezni lehet: Bul. Ragele
keresek. Cím: a kiadóhivatalban. 2 szoba a földszinten) Kcfistállft.
Io cererea de executam de urmă
csűr ís 400 • SÍ Kerttel, elKoltozís
Ferdinánd 2? szám alait.
ritorilor Sttkösd Dionizie, fl «du'y Má
miatt eladd. ţrteKezbetni: dr. Jodál
ria ş Fábiftn Moise contra uraă-itu
Jui Simoifi Ştefan, Judecă oria a or
is dr. VilenetseK József ügyA Fogarassy és Co. ViGábor
donat lic'tf ţ uoea tx-cuţ on*» ă îa ce
d
eK
irodájában.
priveşte imobilele situate îir comuna
Modern hilószobák, ebédlő- autogarage eladó, valamint 5 drb r* j
Cbibed circumscripţia
Jud*că
oriei
oco
-m
vagy bérbe adó előnyös fellu'w Cr'Rtur cuprinse in cf. a comunei
bereod3zé3ek, ebédlő plüs dívá- general javított autó (luxus és rUflíín
tételek
f é s r e ,smellett,
e g y k é t részletfizek 0 v 0 göz,
Cb b d No. prot. cf. 2779 No. de top.
teher.) Kedvező fizetési feltételek.
nyok
és
heverők,
gyári
székek
A + 1, No. top. 16355/1 iu întreg r cu
MALOM Odorheiuvármegye
területén
Bővebb
raktáron kaphatók Hitelké- Cristur. Dr. Gyarmathy Dezső.
prutul
strigare 301 Lei No p ot.

Eladó bútorok.

f

felviágasilássál

szolgál NAGY

LAJOS kereske-

cf. 2490 No. d« ord A f 2 pe p " ţ u
y-* j
j f előnyös feltételek
mellett
pes egyéneknek részletfizetésre
delmi ügynöksége és bizományi irodája Odornet lui Simoifi Ştefan No. top. 3509'2
H Iflírf)
Odorheiu (Sz -udvarhelyen)
heiu
Str Principesa Elisabeta 55
is szállitok.
(1/2 purte) cu preţui fie strigare 381
központon a legforgalmaLei. No. e prot. cf.p 397 No. di ord.
sabb helyen egy kő- és téglából épült vendéglő
Ddia Judeiă.ona din Cris ur.
A t 1 P PO'ţu'» a lui Simonfi Ş efau
és szálloda, mely áll 3 vendéglő-helyiségből. 5
No. 3074-1927.
No. top. 1094 (1/8 parte) cu pr ţul de
szálloda-szobából, egy különálló konyhából,
egy
müasztalos és butorraktároa
strigare 60 L i , No. ord. A t 2 pe
kocsiszín.
2 istálló- és mellékhelyiségekből,
pot ţ unea lui Simotfi Ş efan No top.
nagy beszálló udvar és egy különálló üzlet1639 (1/8 porte) cu pr.ţ.l de strigare
helyiségből — Továbbá mellette 4 szobából és
Subsemnatul grefier prin aceasta
65 Lei, No de ord. A f 3 pe po ţ u
/ üzlethelyiségből
álló kőház Értekezni
lehef
publică
sea lui Simoifi Ştefan No. top. 2078
Nagy Lajos kereskedelmi ügynöksége és bizo- că ÎJ b»za deciziunii Nr.
3074(1/8 parte) cu preţul de strigare 96
mányi irodájánál Odorheiu Str. Principesa
Eli- 1927 a judecătoriei din Cris'ur
în
favorul
rec'amamu ui Fromus LuLei, "No. de ord. A f 4 pe porţ unea
sabeta 55 sz alatt.
dovic repr. prin advocatul Dr. E ebea
lui Simonfi Ştefan No top. 3475/2
előnyős feltételek
mellett
D'«»inic pemru incassarea creanţei de
(1/8 parte) cu preţul de strigare 8
Odorheiu (Sz -udvarhelyen) Corpul Poriaieiior Tnounaiului
Odorheiu.
Lei, No de ord. A + 5 pe pmţuuea
16140 Lei şi accesorii se fix^a-ă teregy teljes vendéglő-berenlui SimODfi Ştefan No. top. 3507 (1/8 dezés és ugyanott a helyiség is bérbe Nr.
ni-n de licitaţie pe 2 Martie 1928 ore
vehető
468—1928. port.
parte) cu preţul de strigare 27 Lei, a jelenlegi bérlőtől Értekezni lehet Nagy Lajos
4^1i d. m. la f*ţa locului îu Cr stur
No. de ord. A f 6 pe po ţun-a lui kereskedelmi ügynöksége és bizományi irodájáui de se vor viide prin licit a ţ uue pubS moLfi Ştefan No. top 9565, 9556, nál Odorheiu, Str Principe sa Elisabeta 55 sz a.
lică jud'C'aiă mese, scaun. di*ao, oroSubsemuatul portărel prin aceasta logie şi etc. îu valoare de 9000 Lei.
9557, 9559 (1/8 parte) cu pr»ţul de7
Dublică.
că îa baza deciziunii Nr. In caz de nevoie şi sub preţui de essrigare 450 Lei, No. de ord A f
Dila Jud-că'oria Cristur.
4731 şi Nr. G II, 6844-1927 a jude
pe porţiunea lui Simoifi Ştefan No.
timare
cătoriei din Odorheiu în favorul reclatop. 9706 (1/8 parte) cu prtţul de8 No. G 24(57-1927.
Pretenziunea care e de incassat face
mantului Biro Josif repr. prin advo- 16140 Lei dobânzile cu 12°/0 «ocotind
strigare 158 Lei, No. de ord. A t
catul Dr. Váró G. pentru incassarea din 2 Apr. 1927 iar spesele pâLă acum
pe porţiunea lui Simonfi Ş efan No.
top. 10786 (1/8 parte) cu pr»ţul de
Subsemnatul grfi j r prin aceasta creanţei de 2000 Lei şi accesorii se stabilite d« — Lei.
Btrigare 5 Lei No. de ord. A f 9 pe publică, că ÍJ baza deciziunii Nr. G. fixează termen de licitaţie pe 9 Mar
Intimă mobilele cari ajung la
porţ'unea lui S.moifi Ş efan No. top. 2467 — 1927 a judecătoriei de Ocol din tie 1928 orele 11 la faţa locu ui în licitaţie ar fi fost execvate ş de alţii
13860 (1/9 parte) cu prtţul de stri- Cnstur în favorul rec amantu u> Kohler OJorbeiU unde se vor vinde prin lici- şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
gare 522 Lei. No. prot. cf 863 No. Coiomau repr. prin advocaţii Dr. Ele- taţune publică judiciaiă maşina de acoperire licitaţia prezen'ă este ordode ord. A t 1 P° porţiunea lui Simoifi kes pentru încasarea creanţei de 10000 cusut şi biciclete îa valoare de 15000 nai ă şi în favo'ui acestora in senzul
Ştefan No. top. 4760 (1/2 parte) cu Lei şi accesorii se fix»a?a termen de Lei. Iu caz de nevoie şi sub prtţul de art LX. 1881 § 192.
cu prtţul de strigare
323 Lei, No. de licitaţie pe 8 Martie 1928 ortle 4 d. estimare.
Odorheiu, la 15 Febr. 1928.
ord. A t 2 P e P 0 T t u " p a l u i Simonfim. la faţa locu ui î.» Sâng. pădureni
Pretenziunea care e de îacassat face
Adânc, grefier.
Ştefan No. top. 13866 (1/2 parte) cu unde se vor vinde prin licit»ţ uae pub 2000 Lei capital, dobânzile cu 12%
preţul de strigare 11»8 Lei, pentru lică judiciară mobilele piano, crertetţ, socotind din 30 Iunie 1927 iar spesele
incassarea creanţei de 11700 Lei, cap. DBfă scaune îj valoare de 69800 Lei. pâ.ă acum stabilite de 511 Lei.
şi accesorii.
întrucât mobilele cari ajung Ia
In caz de nevoie şi Bub pr.ţui de eslicitaţie ar fi fost execvate şi de alţi
timare.
!
L cittţ'unpa se va ţ'ne îa ziua de
Pretenziuoea care e da încassat face şi aceştia şi ar fi câitigat dreptul de
5 Martie 1928 ora 10 la casa ;co- 20000 Lei capital, dobâ>zile de 12°/» jcoperire licitaţia prezentă este ordomuuaiă a Comuuei Caib.d.
socotind din 3 Miiu 1927 iar spresele na'ă şi îa favorul acestora în senzul
art. LX.: 1881. §. 192.
Imobilele ce vor fi licitat-ă nu pot până acum staverite do 5627 Lei.
fi vândute pe un preţ mai mic decât
Odorheiu, la 16 Febr. 1928.
Iutrucâ mobilele cari ajung la
juaă'ate din prtţul de strigare.
D r . Szab6 şefportărel.
licitaţie ar fi foit ex-cvate şi de alţii
Cei cari doresc se liciteze sunt şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
dateri fă depoziteze
la delegatul jude
Corpul Portăreilor Tribunalului
acoperire licitaţia prezentă este ordocătoresc 10u/0 din prtţul de stngara nată ş îa favorul acstora în senzul
din Oodrheiu.
drept garanţ'e,; îa numerar sau îa art. LX. : 1881, § 192.
Nr. 481—1928. port.
efecte de cauţ e socotite după cursul
C istur, la 23Iau 1928.
fixat îu § 42 legea LX 1881. sau iă D r . D e m e t e r A t i l l a
Ádám
predea aceluiaşi delegat ch taiţa coump. jud iă or.
grtfiar.
sta'âîd depunerea, judecă onşte, preaSubsemnatul portărel prin aceasta
labilă a garanţiei şi s-ă semnez» cotdipublică că îa baza deciziunii Nr.
lUlUJUMJltfltfW'M
ţiunile de licit» ţ e (§. 147, 150, 170
6101 şi No. G. II. 6847-1927 a
A n. é. közönség azivea tudomálegea LX 1881 ; § 21 legea XL. 1908).
Judecătoriei din Odorbeiu în favorul
sára adom, hegy
Dală nimeni nu ofeiă mai mult
reclamantei Firma Marcel Kaldory repr.
cel care a cfert pentru imobil un prfţ
prin advocatul Dr. Kálmftn J. pentru
mai urcat decât cel de strigare este
îucasarea creanţei dg 3500 Lai şi ac
dator să întregească imediat garanţia I áthelyeztem a Piac-tér 16 számú ház
cesorii se fix^ă termen de licitaţie
fixa'ă conform procentului preţului de
pe 9 Martie 1928 orele 12 a. m. la
strgare la aceiaşi parte procentu»ă I udvarára.
faţa locului îa Odorheiu uude se vor
Egyúttal műhelyemet kibővítettem
a preţului ce a oferit (§ 25 XLI 1908).
vinde prio licitaţiune publică judiciaiă
és a legmodernebb gépekkel szereltem
stelaj şi pult de ptăiălie în valoare de
Dată în Cristur la 18 Aug. 1927.
I fel Rendelés után készítek mindenféle
10000 Lei. Ia cai. de neveie şi sub
Dr. Demeter mp- judecător.
kivitelű főző-kályhákat, rajz utin bárpreţul
de estimare.
Pentru conformitate : I milyen diszmtt bídogmunkát, a mai ÍzVásároljon a
Pretenziunea
care e de îacassat face
I lésnek és kényelemnek megfelelő fürdőArus expeditor.
3500
Lei
capital,
dobânzile
cu
12°/,
I kádakat, u m. fotel, hintó, ölő, egy és
socotind din 15 Jan. 1927 iar spesele
két személyre, horganyból, vagy horgapâoă acum stabilite de 1271 Lei.
•I nyozott lemezből, önfütő kályhával
Vásárlási visszatérítéses
întrucât mobilele cari ajung la
rendszer. — Saját érdeke,
• vagy anélkül.
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
a legolcsóbb
I Épület-munkát
hogy belépjen a „HANGYA"
şi aceştia şi-ar fi câştigat dreptul de
és a l e g j o b b
kivitelben
I
acoperire
licitaţia
prezentă
este
ordotagok sorába
::
készítek.
lakással, jól bevezetett fűszernată şi în favorul acestora în senzul
A
t.
közönség
szives
pártfogását
üzlettel) és 137 hold külső birtok
art LX.: 1881, § 192.
kérve, maradok:
Odorheiu, la 16 Febr. 1928.
eladó. Bővebbet a kiadóhivatal!
Simó Béla bádogos mester,
Fiók üzleteink:
F r . ht l « şitjcJ'î re )
Kmmmmmmmmmummmmmti
Bethlen-utca és Bethlenfalva.
m$

Garabás János

E l a d ó emeletes
kőház 2 üzlethelyiséggel.

Publicaţiune de licitaţie.
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I bádogos műhelyemet
•

„Hangya"- szövetkezetben.

Parajdon

I

A HAN&YA-szövetiezet ipptósáp.

