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szavát édes anyanyelvünk védelmére. zetnének akfl'pont ellenőrzése mellett.
Községenként 500, körletenként 1600—
Tessék most, tisztelt választó polgárok
2000
drb. biztosított állatot véve alaA katholikus gimnázium
viaszait pozni sz emlékezés könyvében
éB jufsou eszébe mindenkinek, mennyi pul, oly b töke jönne össze, amellyel
sorsa.
gáncs és guny érte a magyar párt je- mar lehetne valamit kezdeni.
Azután, vagy az állat- biztosítással
. . . ai igás pfdig ád éa sem löltjeit a nem magyar érzelmű körtesek
és
jelöltek
részéről,
mennyi
igé
egyidejűleg
a temetkezési egyletet
tartoztatja meg adományi».
retet tettek a liberálifpárti magyar is meg kell szervezői a gazdasági
(Salam, pé dab. 21 26.)
jelöltek a magyar népnek : és ime. smi egyesület kebelében, mert a temetke
A Szent Miklós bégjén megkon- kor anyanyelvünket támadták meg. zési segély alap megteremtésével pár
dult vészharang e) kell némuljOD. Mert egyiküknek sem volt védelmünkre egy év alatt arra ÍB lehetne gondolni, bogy
kezdeményező szava.
a munkaképtelent é vált gazdák aeg. . . as igazak adnak és nem tartoztatkori segélyezését is megteremthessük,
W
ller
József,
az
Országos
Magyar
ják meg adományukat.
Párt c-iikmegyei képvi-e ője bizonyára mert jelen esetben igen Eok gazda
. . . Olajos Anca fiatal nyomdai nem vár köszönetet önzetlen felszólasggkorára teljesen utódai kénye ked
•nnkáslány minden szombati különóra
lásáért, de aki felemeli a szavát az vére van hagyatva, — nem is szólva
diját önként felajánlotta a gimnázium ország Bzineeiött szabadságjogainkért: arról, bogy a gyermek nélküli födmi
ves párok öregségükre, a sors esetleges
fenntartási alapja javára. Ez a munka- megérdemli, hogy nevét áldva emle
mos<oba8ágai között a koldutbottól
díj havonta 40 leüt, egy éven át tehát gesoük.
menekülhetnek meg az aggkori segélyL-gyünk hálásak az érettünk küz- egylet megteremtése által.
480 lent tesz ki. Semmiféle szempontdőkkel szemben; hálásabbak, mint a
ból sem mondhatjuk, hopy ez sz ösz- múltban vonunk...
Ezeket igy összeállítva s a vár
megyei gazdassgi egyesület más cél
szeg kicsi pénz. De ha azt nézzük,
kitűzéseit is megvalósítva, képzelem el
hopy egy szegény munkásleány évi
költségvetésében mennyi helye lenne Szervezni kell a gazdákat! azt a segítséget, an.e y mentesíthet
minket a keserves 30°/t*oa kamat fi
ennek sz összegnek : óriásivá kell nözetéstfll, a szegényt égtől és eltagyottvekedjék az a mi szemünkben. És ezt
Ma, amikor minden téren érezteti ságtól. Ezért volna szükség ily irány
a nagy összeget spontán lelkesedésből hatását az agrárreform helytelen vég- ban minden községben a szervezkedést
szakította ki keresetéből egy szegény rehajtása és a gazdák szervezetlensége cürgősen megkezdeni, ezzel is a gaz
akad komoly enber, aki a gazdák dassgi egyerüet Fegitségére sietni.
mnnkásleány, akinek két keze mun- alig
megszervezése felé vezető utat ne he
Mert, mondom, hogy amíg minden
kája: m nden vagyona.
reBué. Legutóbb az Udvarhe'ymegyei ga?da Baját érdekében munkához nem
Ob, ha megmentettük utolsó ma- Gazdasági EgyeBület tett komoly meg
kezd bdd g minden külső beavatkozás
mozdulást
az
irányban,
hogy
megyénk
gyar fcózép skoláiikat az idők vihará- gazdabözönségét egy táborba tömörítse. meddő ki&erlet marad és erdméayhez
tól : ne feledjük el megcsinálni az A hangoztatott alapelvek alkalmas nem vezet.
* Ha az állat-biztoBitás irányában
aranykönyvet, melyben BZ igazak neve alappillérei lehetnek 'egy hatalmas bácmeiy
község a szervezkedést meggazdasági szervezettségnek, csak ez a kezdené, a biztositáB módozataira nézve
)rfe megoiökitve az utókor számára
ta ebben az aranykönyvben az elBÖ baj bogy népünk még a saját legége
szívesen bocsátok terveze'et rendel
több létkérdéseinél sem tzokott komo
Öreg gazda.
lap legyen az 0 ajos Annáé, aki mind
lyan gondolkozni, s a jó szándék ren- kezéare.
ajéjnok között a legigazabb volt.
desen éppen a gazdatár->»dalom nem
És azok is vegyenek péidat Olajos törődésén törik meg eredménytelenül.
Á helyes abp-ól való eszmefölvetést
teljenen magunkévá tesszük, s
Annától, akik még nem vitték fel az
A Gazdatági Egyeaület vezetősége
valahogy
ilyenféleképpen terveztük el
faluról
fa
ura
jár,
agitál,
bízta',
mun6 téglájukat a Szent Miklós hegyi épími is a kölcsönös állatbiztesitást. Az.
kára
hív,
H
ott,
ahová
eljut,
van
is
téshez és ne legyenek restek, mert „&
valami eredmény, de már a szomszéd bogy a kivitel nem minden részletére
restnek kívánsága megemészti őt, mert község bölcsen hallgat az egéBz ügy
nézve értünk egyet az „öreg gazdával",
nem jelen he ti azt, bogy ott abol a
as 6 kezei nem aksn ak dolgozni".
röl, egy ideig ő is vár, s ha véletle
Bzékely gazdatársadalom megmentése
nül nem jelenhetik meg senki a kflz
ségbeo, adja a megbántottat, s azért és elöretöiése érdekében győzedelmes
munkához fogunk, mint hűséges segitö
sem akar a jó cél szolgálatába sze
Az udvarhelyi nyelvrendelet gódni.
társsal vele De találkozzunk, s rövid
időn
be ül találkozni ÍB fogunk, ha
Minden szervezkedési mozgalom
a parlament előtt.
székely népünk már egyszer észbe kap
hiába való volna, történnék sz szövet
(G zd sági fomuui'»tárw )
A székelyudvarhelyi adminisztrátor kezeti formában, vagy bármely más
formában,
ha
a
gazdaközönség
nem
•yelvreiidelele által felvert hullámok a
legmagasabb partokig csaptak fe). A akar aldozatot hozni éB sajat magát
Kulturház és aggmenhely
kfpvisekházban interpelláció hangzott nem akarja megmenteni. Az én figyel
e) s a nsp rend előtt felvetett kérdést memet a gazd sági egyesület titkára
épitése.
a kamera a minitzierelnöknek adta ki. által ismertetett programmpontokbol
főleg
kettő
ragadta
meg
éB
ped
g
a
A kérdésre tehát — bogy szabad e
Nagyjelenté-égő közművelődési éB
Udvarhelyen magyarul be-zélni, vagy kölcsönös állatbiztosítás éB a temet
emberbaráti intézmény megva'ósitáfát
kezesi
segély
egylet
megszervezése.
—
nem: a niiuiszterelnöi-nek válaszolnia
vette fel a helybeli Po'gári öukép?ő
kell. S meg ennél több is történt. A Ez alkalommal elxóbben az állat biz
Eeylet f b ntr hó 27 en tartott üé
t08iiá>r(>l
akarok
szólni.
tispilapok közlései szerint, már a mi
seben
bozo t határozatával, midőn kiMeg kellene szervezni községenBiezterunáCB is foglalkozott a nyelvmoi do'ta, bogy megindítja : kultúrháza
ként.
vagy
kisebb
körletenként
a
köl
tfidelettei kspc-o atban a nyelvhatz
Cböi ös állat biztoBÍtást, amely minden és agemenbe ve felépítési munkálatait.
Bálát kérdésével. Tehát mego dást ke
Ez a 800 tagot számláló egylet
resuek, ami kétségkívül orvoslást kell gazdának érdeke és egy lepéa a azer
egyedül hi»a'ott ma arra. hogy a vávezkedéshez.
M
nden
gazda
köteles
jelentsen az anyanyelvünkön esett sélenne állatait (>ó és szarvasmarha) ron társadalmának szabadoktatási kmreltn mel szemben.
turáját kiépiige, uwyszintéo az elag
b
ztositani s a biztosítási alapba egy
Barmi lesz is a végeredmény, már
gott és keresetűép'eien ip^ro-fok s más
szer
s
mindenkorra
b.
fi
etni
állaton
sz edd'gi eseményekből is ba»znos ta
reanznru t tatok nzacandó helyzetén,
ként
100
leüt
kár
esetén
mmdeo
d«
taitágokkxl gyaiapitbetjuk tapaszta
emberbaráti jótékonyságával segítsen.
rab
mán
20
leut.
A
pénztar
a
káró
lbtainkat. Ha nem csalódunk,
a vár
Az euyiei tnkara nagybzabábU elömua
megyénkben „megválasztott11 liberális sultnak a kár megtörténtétől tzamitott kámiban ceoportositotta a kor hivag
nap
alatt
fizetne
nagy
marbaért
képviBeiok között két olyan magyar
tásbeli teendou, viszont uz építkezés
iitmzet tégü is van an a román nyel- 10 000 borjúért 5C00 leut.
Az ilyenképpen b fizetett 100— teendőit is e feladatok kívánalmai sze
vet tökéletesen bírja. És ime, amikor
100
leukból meg kellene alapnani rinti beosztéseal terjesztette e 6 javas
a megye egfsz magyar köz nségetegy
latktpp n. Értékes munkálata alapján
ilyen durva támadás éri, ameij épp-u minden közsé^b n, vagy körletben a — melyet a kör egyhangú lelkesedéaz adifi/.eiési terhek )eróvá»áual, lebát hitelszövetkezetet,— a nol pedig meg vel tett magaévá — a „Polpari öa
egy fuvtos állampolgári kötelezettség van, azt meg lehetne erősíteni. Azuián képz^ E.y et," mint egység három fő
lojális teljesítésénél megtiltja a msgyar következnék a szövetkezeti központ re-zre tbüi'zodik : kaszinói, ku turaiis
nyelv használatát : nekünk, udvarhe- szerepe, hogy a gazdák megmerné-e éB embeibaráti osztályokra. V szont
lyieknek ab'knek nem sikerült egy munkájából kivegye sz általa nyuj atdu ezek bivat^suk szerint ismét további
D»gyarpárti képviselőt bejutatni a tegély U'ján, az oroszlánrészt. Igy a aiCfi portokra részleteződnek.
ţari*membe: a .zomt-zédos C-ikme gazdák csekéiy hozzájárulással meg
Így B kaBzint i ágazat feladata : az
gyétől kell kölcsönkérnünk egy igazi szerveznék a saját megmentésüket,
ujságo.vttsés,
társasjátékok éB társalamit
az
általuk
választott
vezetők
ve
magyar képviselőt, aki fel meri emelni

gás révén kellemes szórakozást, időtöltést nyújtani a tagoknak. A kulturális ágazat: a szabadnc uaai előadások révén fejleszti a tagok irodalmi
és reális ismereteit, vezeti rá a gyakorlati élet helyes útjainak megismerésére ; fii érestélyei révén főleg a családtagoknak nyújt kellemes szórakozást és az ifjuságnsk alkalmat ad a
rutinos társalgás és táoc gyakorlására;
ifjuságképzó alosztálya p dig a férfi
női ifjúság továbbképzését fogja
heti 2—3 estéli érán át bevezetni; mig
könyvtara elsősorban a szórakoztató
szépirodalmi olvasmányokkal, to«ábbmenöleg pedig a reális és szakmüvekkel ad alkalmat az autodidaktáknak
önszorgalom tanulási vágyuk kielégítésére
A kör altruista szociális osztálya
teljesíti az emberbsráti jótékonyságot,
nevezetesen : temetkezési segély alosztálya mindenik elhalt tagja után 9000
leut fi/et ki azonnal a hátramaradottaknak ; aggmenhely- alosztálya pedig
az elaggott és keresetképtelen iparosoknak, úgyszintén a segélyezésre reászorult más tagoknak ÍB fog adni menheiyi ellátást, esetleg kisebb havi segélyt ; mig az elvileg elfogadott és
szervező munkálat alá vett nyugdíjbiztosítási alosztálya a tagoknak, az elkövetkezendő időkben, rendes havi
nyugdijat fog kiszolgáltatni készülő
nyugdíjügyi alapszabályai előírása szermt.
Ez utóbbi, vagyis a közjótékonysági ágazat a kör je'enlegi épületébea
nyerne végleges elhelyezést, mig a
nagyarányú kullurragO'ódáBOtt az építési tervezéB ala vett uj kultúrházban
fognak minden tekintetben megfelelő
oubont nyerni, az előadások ée mulatságok nagytermével együtt.
A telek és sz építkezési költségek
előteremtécére a kor 1, 5 10 és 20
lens „építési téglajegyek" kibocsátására
és elaru-itasára Sert a minisztériumtól eDgedélyt. Közismert dolog, bogy
a közművelődési és népjótékonysági intézmények otthonait minden .időkben
közadakozásból építették fel, a Polgári
Öuképzö Egylet íb biz osan remeli,
hogy a városi és vidéki társadalom, az
egyes alakulatok, intézmények, üzletek
és mBgánoaok egyaránt meleg érdeklődéssel fogják a téglajegyek vásárlását és mentől tömegesebb eladását felkarolni. Ezen gyüj ést akciót sz egylet a mai szervezetében való 30 éves
fennállásának jubileumi ünnepelyével
k'pcso atosan fogja, a tavasz ioiyamáa
meg nditani.
Mmden nép és ország kul'urájábao 61 és fejlődik. Ezt az intő bizonyosságot nekünk ÍB minden erkö esi
és anyaei erőnkkel fel kell karolnunk,
bogy kulturházunk és aggmenhtlyünk
mentői eiObb birdease ami eietrova oságunkat és örök dicsöségüoket.
Gyerkes Mihály

Községi tanácsülések meghívója. M gyeuhben a aö/segi taua
ooH ü é-eire sz ló meghivósat c-<«k
román nyelven bccsátjaa ki, s igy a
községi tanácsosok, akik a román nyelvet nem bírják, nincsenek abban a kívánatos helyzetben, hogy a tanácsülések tárgysorozatát már előre isméi hessek. Milyen köanyen lehetne segíteni
ezen a bajon, ba a meghívókat két
nyelven bocsátanék ki. Rjmánul éa
magyarnt.

A Kath. Népszövetség elnökBége ertet-ui a C oportvezetoaet, hogy
az 1928 év eUő negyedére szóló értesítők megérkeztek és azok átvétele
végett f hó 4 én, vasárnap mise utáa
a főgimnáziumban jelentkezzenek.

SZÉKELYKOZELET

Z. oldal

Iparügyek.
—

•

Az Ipartestület
február 26 &o, vasárnap délután tar
tótra meg első évi rendes közgyűlését
a Barkóczy féle étterem helyiségébea,
a város iparosainak n«gy száma inlen
léte és élénk érdeklődése mellett. Gyarmatby István e'nök megnyitójában ke
gyelettel emlékezett meg az elhunyt
nagy királyról, I Ferdinándról, mi' a
jeleslévők állva hallgattak és Isten ál
dását kérte I. Mihály jelenlegi kírá
lyunkra, bit lelkeBen megéljeneztek, ö-ő
mének adott kifejezést, bogy a testület
rövid kilenc hóntpis működésével meg
nyerte azok bizalmát és rokonszenvét
ÍB, akik egy időbon tartózkodtak tőle.
ígéri, hogy, mint eddig, ezután js bátran és önzetlenül fog küzdeni az ipírtestület jövője éidakeben, de ez a
munka csak akkor lesz teljes és ered
ményes, h* abban mindannyian összefognak. Rövid és tartalmas megnyitója
annyira lekötötte a közgyűlés figyel
mét, bogy annak impozáns lezajlása a
megnyitóval biztoBiioitnak látszott.
Benedek Géza dr. titkár jelenté
sében részletesen beszámolt a megala
kulástól ai azpf p g lefolyt eseményekről.
Jelentése egy kis törtenet az ipartestület rövid 9 hónapos működéséről,
mely a megalakulás körülményeit, a
működés fontosabb mozzanataival örö
hiti meg. A jelentés egyben hü tükre
az ipartestületnek, tisztán ée élénken
szemlélteti az iparosság erős intézményének rövid, de eredméiyekb^n annál
gazdagabb múltját.* Halával emlékezik
meg azokról a derék iparosokról, akik
megértették a kor parancsszavat és egy
illusztris szervbe tömöritették iparos
társaikat. Hangoztatja az ipartestület
nek kü'önösen a mai helyzetben nél
külözbetetlen fontosságát, amely az ö az
iparosság harmóniáját követeli. Akik
életet adtak az életrevaló intézméay
nek, azok legyenek gondos éltetói is,
az által, hogy részt vesznek annak
nagy munkájaban, igy lehetővé tevén
azt, bogy intézményük életerős legyen.
A kölcsönös szeretetre, az fgymáB meg
becsülésére bivja fel az ipartestület
tagjait, mert csak akkor lesz munká
jukon áldás, ha e két tulajdonnal, miut
polgári erényekkel rendelkeznek. A
kezdet nehézségével való megbirkózás
csak nemesitette a múnkát, amelyet a
cél elérésére fordítottak és értékesebbé
teBzi az eredményt, amelyet a céllal
elérnek.
A statisztikai adatok felsorolásá

brii megtudtuk, hogy »z ipartestületnek
4C0 tagja van, kik 194 segédet és 272
tHQoi cot foglalkoztatnak. A 400 piros
52 fé'e ipart üz Az ipartestület vezeti
az iparosok segédek és tanoncok törzs
könyveit, valamint a pénztár könyve
ket. Azonkívül reni^s iktatókönyve
van, amely szerint 9 hónap alatt be
iktatást nyert 420 ügyirat. A testület
mütödése alatt 'parigazolványt váltott
24. iparéról lemondott 15 ipiros. FdU
szabadult 112 tanonc és beszegődtetek
108. Felboutatott 18 tanoncszerződést.
A munkaviszonyból keletkezett sur ódások a megtartott tárgyalások rendjén
mind békés mego'dást nyertek. Az ügy
vitelt a tisztviselőkkel a 24 tagu elől
járós^g irányította, mely 9 ülést tartott, É'énk tevékenységet fejtett ki az
irányításban Csiky Albert hatósági biztos is, ki az üléseken és értekezleten
tanúsított pontos megjelenésével a tes
tület bizalmát érdemelte ki.

1928 m&rcias 4.

az iparterület a közgyűlésből kifolyóan
memorandummal forduljon az adóztató
hatóságodhoz, kérve a mérsékelt adó
kivetést Kerestély inditváoya egyhangú
helyesléssel találkozott és a megváló
sitással a kö/gyü'és az elnökséget megbízta. Ríjk J >z8tf jegyzőkönyvi koszö
netet indítványozott Gyarmat by István
elnök, Hmléd-r Ákos dr. ügyész, Be
nedek G'za dr. titkár és Keszler Ai
bert pénztáros működésének eüsmerá
béül, — egyhangú helyeslés mellett, mely
után eiböa megköszönve az impozáns
résztvételt, a gyűlést bezárta.

A szabó-iparosok szabászati tanfolya
mának

ügyét többszöri kísérlet után Bikerűlt
az ipartestü etnek kedvező eredméuy
nyel megoldani, amennyiben az ipar
kamara a szabó iparoson óhajának
megfelelően Románia egyik legtehet
Legfontosabb és legértékesebb ered spgastbb Bzabasztauárat küldte ki.
ményt ért el az ipartestület a kostár
Nam kis érdeme van az eredmény el
kérdés reidezésébeu, mely kérdést a éréséuél Becsek Aladar kamarai taghatóságok támogatásával ügyesen meg
nak sem, ki a kérdés állandó feszinen
oldotta. Az ad< behajtások mérséklése tartásával interveniált a kamaránál.
érdekében több Ízben fordult memo
Az udvarhelyi szabó iparosok tehát je
randummal a péLzügyminiszterhez. leuleg abbiu a szerencsés helyzetben
Pénzügyeinek rendezése végett nagyobb vannak, hogy Sztojka György hírneves
összegű segélyt kapott a városi ta
szaktanárt hallgathatják, ki nem rég
oöcstól és fog kapni a folyó évben az tért haza Parisból, a divat világvaiparkamarától. Re-zt vett az aradi orsz. rosából, elsajátítva ott az akadémia
ipari kongresszuson és belépett az ipar szaktanfolyamait a legmodernebb szatestületek országos szövetségébe. Alta
bászati tanulmányokat. Éieket az is
láb»n sok és sokfele tevékenység jel
mereteket nyuj ja most át szabóipa
jemzi a rövid működést. Aki végig
rosainknak, kik kivétel nélkül hallgatói
hallgatta a titkári jelentést, csak an
a kiváló mesternek.
nak lehet fogalma a nagy intézmény
A róm. kath. fianevelő étkpző'erszép és hcszno8 céljáról.
mében már kezdetét vette a tanfolyam,
KeBzler Albert pénztáros a zár- melyet nagy ambícióval vezet a szak
számadást és a f. évi költségelőirány
tanár és ugyanolyan amb cíóval hallzatot terjesztette be, melyet a gazda gatnák a részt-veVŐk. Hjgy ipírok
leltári jelentésével egyhangúlag tudo- tatási és iparfejlesztési szempontból
másul vett a közgyűlés.
varosunk szabó ipará fel fog lendülni,
A kisorsolt egyik számvevő helyére az kétségen kívüli. S«abó iparosainknak pedig jelemős eredmény lesz az
egyhangúlag Kassay Domokos szűcs
is, bogy a húsvéti szezont ujult isme
mestert választották meg és kapcso
latosan betöltöttek 8 elöjárósági tag- retekkel nyithatják m^g.
ságot, a kisorsoltak helyett.
At indítványok során egyhangúlag elfogadták Sz'gethy Dánes cipész
Régi emlékek.
mesternpk a tanoncok vizsgamunkájára,
Csíki Gergely csizmadia mesternek a
1922 évi julias havában nagy földtanoncoknak oklevéllel leendő jutalma- osztó ünnepély volt Ujszékely községzására és Szabó Gyula kárpi<o6 mes- ben. Az első barázdákat vágó ekének
ternek a szövetségbe való beállásra vo a szarvát mágá Bratianu Jonel volt
natkozó indítványait. Rájk József in
miniszterelnök és Constántinesca Aleca
ditványa á tanonctartásra vonatkozó
volt földmivelésügyi miniszter fogtáx.
lag élénk eszmecserére adott alkálmat,
Az ünnepély sikerének emelésére
melyet Kri'eBtély Gyula és Siigethy az akkori fő»zo'gabiró nagyszerű büf
DéneB módosított javaslataival az egyes fét állított fel a helyszínén. Finom éte
ipartársulatok gyűlései elé utaltak. Ke- lek, borok, BŐt pezsgők is álldttak renrestély Gyula az adózásokra vonatko
delkezésre Sz éhség és szoajaáág csil
zólag kért szót és ipditvftnvozta, bogy I pitására.

— féifiakról szóló anekdotákat tartalmaz, a másodikban viszont csak nők
Min nevettek ükapáink?
szerepelnek. Ez utóbbirá még nem sikerfiit rátalálnom.
— Közli i Jaklovuky Dénes. —
Érdekes, hogy á több nyelven beszélő,
sokat - olvasott orvos különös
Ütött-kopott táblája, tehát a maga
idejében bizonyára sok kézen megfor- gondot fordított árra, hogy lehetőleg
kifogástalan magyarsággal írjon. Ezért
dult, régi könyvre akadtam. A cim
lapján ez olvasható: „Elmés és mulat- is álialában a .Székely atytfiak szájaságos rövid anekdoták." Szerzője és járásához" alkalmazkodik, de ahol a
magyarországi „száj járást" az érdé
egyben kiadója Andrad Sámuel. „Béta
ben, 1789-dik Esztendőben" jelent meg. lyinél jobbnak itéli, ott azt követi
Yegig lapoztam a mait időknek mibden részrehajlás nélkül. Afc irás
módot illetőleg is igyekezett a lehető
ezt a tiszteletreméltó emlékét éa meg
lepetéssel olvastam a meglehetős bosz legjobban járni fel, de sajnálattal jegyzi
szu lére eresztett „előljáró beszédben," meg, hogy „még eddig senki sem adott
bogy a szerző erdélyi ember, még pe- ki egy oiyan közönséges jó irésftédot,
dig „született Székely Magyar," aki mely szerént mindnyájan Írhatnánk.
b&Bzke arra, bogy neki „baritska pu DÓ e'biiony nem is egy Magyart illető
litzkán szélesedett Székely mellye" munka volna, mint szintén a'szótár
vagyon. Ez a körülmény fölkeltette írás is." Tudomása vao arról, bogy
bennem az érdeklődést a könyv és „jó igyekezetü Hadfiak" sok uj szót
formáltanak, de nem használja őket,
az iró iránt.
mert azt akarja, hogy ibihdenki könyA székely cemesi családból Bzár- nyen megértse.
IDBZÓ barátosi Acdrád Sámuel a bá
A gyűjteményben foglalt 400 anekromszékmegyei Ikefalván (Ikafalván)
dota vegyes tartalmú és rendszertelen
született 1752 ben éa Erdélyben 1807
az egymittután is, amelyben következben halálozott el. Enyeden és Kolozs
váron tanult. Bécsben orvosi oklevelet nek. Néhány közülök történelmi szemészerzett és ott is lakott egyideig, mint lyek nevéhez füződ'k, több ván olyan,
a „F. Magyar Cancellária Alumnusa." amelyek a felekezetek versengéséből,
Mivel baloldali gutaütés érte ég hét p«pok és világiak évődéaéből ered;
éven át tétlenségre volt kárhoztatva, akadnak testi hibákat gunyoiók, végül
időtöltés céljából olvasgatott „elmét olyanok, amelyeket a mesteremberek,
a falusiak és a különböző értelmi fog
vidámító Játékokat, Románokat és rö
vid Anekdotákat." Ez utóbbiakból lalkozásokat űzők rovására találtak ki.
Olvasóink tájékoztatására kiválasz„rövid tehetsége szerint" kiválogatott
és lefordított két kötetre valót. Célja tottam mindegyik faj iból a legsi»erül-,
az volt, bogy orvosolja a lelket, mivel tebbeket, hogy anyagot nyújtsak a
annak is vanak betegségei, mint a szo XVIII. Bzázad hámorának megismerő
moruság, unalom éB harag és azok sébez. Hogy azonban élvezhetőbbek
miatt, ha nem gyógyítják „sokszor legyenek, átirtam őket a mai nyelvre,
érkezik nyavalyája a testnek is " Az vagyis uj divatos köntösbe öltöztettem.
első kötet, —• amint A cimezi: „darab" Mert mi tagadás, a XVIII, századbeli

magyar nyelv erőteljes és kifejező
ugyan, de egyben darabos, csiszolatlan
és nehézkes, miért is nemcsak kevésbé
érthető a mai nemzedék számára, de
alig ÍB élvezhető, ittar pedig elvész a
legsikerültebb élcnek is minden Bavaborsa, ha nem beszélik el a tartalomhoz illő könnyed, görd&lékeny és min
den fölöslegeB sallangtól mentes nyelven.
De hadd sorakozzanak föl a régi
anekdoták, láBsuk, min nevették ükapáink ?
* • *

Utazó érkezik Vóltairehez ajánlólevéllel. Bevezetik egy szobába, mely
ben á kemence mellett bibliát tálál.
Amikor Voltaire belép az utazó cso
dálkozását fejezi ki, hogy nála bibliára akad. „Miért csodálkozik, uram I
— mondja neki Voltaire — hát nem
tudja, hogy a pereskedő ügyvédnek
ismernie kell az ellenfél érveit ia?
*

Amidőn IV. Henrik király egyszer
Párisba Bétáit, látott egy öreg embert,
akinek a haja fehér, a szakála pedig
fekete volt. Megkérdezte az öreget, mi
ennek az oka ? „Felséges aram I — fe
lelte az öreg — a hajam legalább is
husz esztendővel Idősebb a szakálamnál.
Két jezsuita tréfálkozik egy protestáns emberrel.
— Tudja-e, hogy Luther a pokolban van ?
Tudom, hogy ott volt, de már
nincs ott.
— Hogy hogy ?
— Elmondom. Egyszer Belzebub
Bzemlét tartott a pokolban. Talált ott
egy rendkívül vastag, kövér embert.
Kérdi, ki az ? Mondják neki, hogy

. . . 12 500 leura -ugott a felszolgált ételek és italok költsége, de bizony annak kifizetéséről senki sem
gondoskodott.
Majd megfizeti — a nagyharang.
*

1925 juniaa 26 áa valami választás — ha jói emlekszem, mezőgazdasági kamarai választás volt Siâiceiykeresztáron. A liberális bizalmi férfiakat, katonákat akkor is meg kellett vendégelni, aminek a költségei
mintegy 6000 leura rúgtak.
. . . Rúgtak, rúgtak, de ki nem fizetődtek.
Majd a nagyh&rang.
*

1926 február 19 én ujből választás leve Kereszturoa. Talán a községi
választások folytak akkor. Liberális
bizalmi férfiikat, katonákat akkor is
csak meg kellett vendégelni, igy hozta magával a vendégsz-retet. Ki is állította a vendéglős a számiákat — több,
mint 6000 leuról szóltak azok, át. is
vette azoaat a liberális párt titkára,
de csak ezt is a nagyharang fnetf.
•

Szegény nagyharang! A régi mondás szerint csak hármas htvatána volt
neki: vivos voco, mortuos pUngo, fulgura frango... Megszaporolott teendőit most már igy soroihitjuk fel:
£ őket bivok,
Hoitakat temetek,
Lángoltát oitok,
Sxámlakat fiaetek . . .

Regétó.

A székelykeresztari bikakiállitás.
Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági
Egyesület a szokásos évi keresztari
bika kiállítást február 29-én tartott*
meg. A kiállítás a túlságos hideg idő és
a síkos at tekintetbe vételével, sikerültnek mondható, viszont kevésbé volt
sikerült a kiállítással kapcsolatos vásár, az elért árak tekintetébea is.
A kiállításon megállapítható' folt,
hogy a siemmenthali fajta tenyészbikák
minősége évről-évre javul, ellenbéa,
sajnos, a régi hires erdélyi fehér fajta
ma már csak árnyéka áz elődének.
Szinte készakarva, mesterségesen
Irtották ki megyénkből a fehér fajt,
pedig már bebizonyosodott az, hogjr
megvénk ha»á*l éa gyengébb legelőjá
Luther Márton. Hohó — kiáltotta, —
ki kell űzni, igen sok helyet foglal
el I Legalább is két jezsuita elfér a
helyén I
*

Kofcsibk ül á püspök és találkozik
egy lovágló kapucinus baráttal.
— Mióta ül Szent Ferenc lóháton ? — kérdi tőle.
— Amióta Szent Péter kocsikázik
— feleli neki a barát.
Utat csináltat az ügybuzgő pap
fálnjá határában. Személyesen ügyel
föl I munkásokra. Arra hajt egy büazke
nemes.
— Nem kiméi! á költséget és a
fáradságot, tisztelendő aram — mosdja
neki — de ez még sóm az egekbe vezető at!
— Igaza van, ha az volna, nem
látnám az urát rajta — vágott viaszt
a pap.
v
*

Szarkát kap ajándékba a matróz
barátjától. Hazamenet találkozik hebegő szomszédjával.
— T 11 amásl T t-t ud e beszélni
a sza-sza sza rkád ? kérdi nagy nehezen.
— Jobban, mint kend — válaszolja neki ft matróz — különben kitekerném a nyakát.
*

Meghalt egy félszemű ember. Kérdik a szolgáját, nehezen ment-e a másvilágra ? Egyáltalán nem — felelte —
hiszen csak az egyik szemét kellett
behunynia.
*

Balszerencse üldözte lépten-nyomon az angol kereskedőt. Ki ÍB tört
belőle egyszer az elkeseredés: „Holt

Aidákéin a siemaienthali éspinzgaui fái-

fajokkal való kísérletezés teljes kadar
cot vallott, mig ellenbea a fehér faj,
ngy fejlődés, mint munkateljesítmény
tekintetében is jóval felette áll anya
gati fajoknak. Kétségtelen, bogy ott,
abol az égsljt éB takarmányozási körülmények megengedik, a nyugati (tarka) faj tenyésztése előuyösebb, hiszen
jobban fejlődik, tejhozama több, exportra bizott egyedei keresettebbek,
de a mi viszonyaink között feltétlenül él kizárólag csak a fehér fajtának van éB lehet létjogosultsága, természetesen, nem olyas bi kákkal, amelyeket a jelenlegi kiállításon láttánk,
hiszen ily állatokat, csak 1 5 - 2 0 évvel
ezelétt is, Bem mertek volna kiállításra
hozni, félvén a gazda a kinevettetéstől.
A v&eáron, a régebbi kiállítási
vásárok alkalmával elkelt 70-100 drb.
illattal szemben, most csak 8 közBég
vásárolt bikát éi pedig szinte ne
vetségesen csekély árbtn. Idegenből
vevő általában nem is volt, de nem
is lehetett, mert a minduntalan rendezett fiók-bika vásárok megtartása már
eleve lerontotta hitelét a kiállításnak.
Nem tudhatni, mi tulajdonképp e fiókvásárok tartásainak az oka, de hogy
állat-tenyésztésünkre, s főleg tenyészállat tenyésztésünkre nézve ez az
eţjârta a legkevébé sem előnyOi, — az
bizonyoe. A régi, hirei kiállításokra
meizsze földről eljöttek nemcsak a kiállítók, hanem a vásárlók is, ahol látva
azt, hogy itt szükségletüket, feltétlenül kielégitbetik, jó árakat fizettek b
ezek az árak a tenyésztőket még kiválóbb állatok tenyésztésére Ösztönöz
ték. Ma csak azt láttak, hogy annak
a 46—50 tenyésztőnek, aki most kiállított, a legtöbbje keseredettea ve
zette haza állatját, látván, hogy hosz
izas fáradságának éi kiadásainak gyümölcse egy asgy csalódás I
Nagyon helyes lenne, ha a te
ayéizbikáknak meghagyandó borjak egy
bizottiág által legalább ii féléves korukban megvizsgáltatnának, hogy ott
azok aa egyedek, amelyek fsjtlsztsság,
vagy testi-hí ha miatt, előreláthatólag,
nem lesznek terjesztésre alkalmasak,
már olyan korban selejteztetnének bi,
amikor még a gazda nptn fiiét rá nabiztos, hogy ha kalapos mesternek csapok fel, a gyerekek mind fej aéíkfil
jönnek a világra.
»
Énekel a foltozó csizmadia, hogy
veti tel a helyet. De mind csak egy
BÓtát fuj: Hej To mer Ián, Tamerlán !
Egy járó-kelő hallgatja egy darabig,
aztán bekiált hozzá:
— Tudja-e, hogy ki volt az a
Tamerlán ?
— Tudom hát — kiáltja vissza
a csizmadia —• olyan nagy bolond,
mint bend f
— Tyü, aki áldója van, jöjjön
csak ki, majd megtanítom énl
— Ne tanítson biz* engemet, tudom én a mesterségemet jobban, mint
bead a magáétI
— De csak kifelé izibe, olyat húzok egyet a hátára, hogy nyekken belé I
— Köszönöm, de még faa kettőt
hatna rá, még akkor sem dugnám ki
az orromat
*

A pokolbaa panaszkodik a korcsmám a molnárnak, bogy álért került
oda, mert a mértéket nem töltötte
színültig.
Csodálom — mondja neki a molnár — éa a kupát mindig jól megtetéztem éa mégis ide küldöttek.
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gyón a tartásra.
A kiállított bikák után dijakat
uyertek a következő gazdák.
A siemmenthali bikáknál: I. nagyobb (másfél évnél idősebb) bikáknál :
1. Kovács Miklós Kobátfalva, 2. Bencze József Btgöz, 3. Takács Mózes
Fistfalva, 4 Lőrinczi János Szeotáb
rahám. II. kisebb (másfél évnél futalabb) bikáknál: 1 Biró Mihály Rugón
falva, 2. FazaksB Károly Fiatfalva, 3.
Mester József Rugonfalva, 4. Buzogány
Qyörgy Szentábrahám.
A fehér fajtájaakaál: 1. Soós Lina
Petek. — A többi dij megfelelő anyag
hiányában nem volt kiadható.
D.cséró oklevelet kaptak a siem
menthali teheneknél: 1. Miklósi Károly Kisgalambfalva, 2. Kovács Mózes
Keresztúr, 3 Barszán Dénes Fiatfalva,
4. Fodor Ignác Keresztúr, a siemmen
thaliüszőknél: 1. Qagyi János Rugonfalva, 2. Simó Lajos Keresztúr, 3. Molnár Ferenc Rugonfalva.
Az eladott tenyészbikák közül a
legdrágábbat, 25 000, a legolcsóbbat
pedig 18 000 leuval vásárolták meg.
Az öaazesen felhajtott állatok : 39 drb.
két évei siemmenthali, 7 drb. erdélyi
2 éves, 4 drb. növendék bika, 11 drb.
Biemmenthali borjas tehén.
A kiállításon Szilassi Jenő keresztari főállatorvos „Minorka" név alatt
ismeretes, kiváló tojó tyúkjait és kakasát, továbbá ezek keresztezéseit mutatta be. A kiállított baromfiak szép
ségüknél fogva általános elismerésben
részesültek.
A kiállítást a szokísoB bankett
követte, ahol számtalan pohárköszöntő
hangzott el, szinte egy fiók gazdasági
értekezlet fejlődött ki. Azonban a vége
mindennek az: közös akarattal, egyetértéssel és miiden melléktekintet félretevésével oly fajok tartásának forszi
rozása által ugy szolgálni a vármegye
állattenyésztésének ügyét, hogy abból
elsősorban a gazdaközönséguek legyen
baBzna, mert a gazda ebből él, ez az
ó kenyere és a jobb jövőben való bi
zalma vagy reménytelensége.
A rendezés munkájáért a rendező
bizottság élén Szilassi Jenő keresztúr;
főállatorvoaé az érdem és elismerés.
V-ó.
ilyesmihez. Bebizonyítom, hogy az urak
ayerge — öszvér mind a kettő.
— Hogy hogy?
— Mert ami a ló éB szamár között vagyon, az öszvérnek neveztetik.
*

Halálos ágyán végrendeletet csinál
az ügyvéd és egész vagyoaát bolondoknak hagyja. „Tőlük szereztem, ma
radjon nekik."
Kérdezik a beteget, miért nem hivat orvost? „Mert nincs kedvem meg
halni."
Farka Bok ették meg a ssolga gond
jaira bizott lovat.
— Jó volt-e aló? — kérdiktőle
—- Jó bizony, mert még egy falatot sem hagytak belőle a farkasok —
felelte.
*

Nagy társaság ül teritett asztal
mellett. Pástétomot hordoznak körbe.
Egyik fiatal ur nagy daru bot vesz a tányérjára és mindjárt belé is kóBtol,

de ugy ösBze égeti a nyelvét, hogy a
könnye is kicsordul.
— Miért sir ? — kérdi szomszédja.
— Eszembe jutott, hogy éppen ma
egy esztendeje halt meg nagyapim.
Mindjárt reá az érdeklődő szom*
széd kanyarít egy nagydarabot a pásDiákok lovagolnak és egy falusi tétomból éB ő is megégeti a nyelvét
ugy, hogy megered a könnye.
emberrel találkoznak. Meg akarják tré
— Ej, hát miért fanyalodott ugy
fáink
— Hallja-e, mi tudósok vagyunk. el? — kérdi viszont a fiatal ur.
Akármit be tudunk bizonyítani. Ha
— Azért, bogy önt nem akasztotakarja, itt mindjárt meggyőzzük arról, ták fel a nagyapja halála napján.
begy kend káposztatorzsa.

Hogy dolgosnak odaát? Az
a bizonyos nemzeti vagy néppárti sajtó
egy tisztviselő áthelyezésével kapcsolatban ismét ütői próbál egyet a Migyar Parton, ugy tüatetvén fel az át
MárciuB 3.
helyezettnek állítólagos hibáit, mintha
azok a M»gvar Párt „főembereivei"
Fogynak az adóalanyok.
való bizalmas barátságból eredtek volna.
Udvarhely vármegyének három szinte Sorra kerdeztük a M P. volt és jelenlegszegényebb községe: Béta, Dobó, legi vezetőit, elnököt, alelnököt, ügyVágás. Földjük oly silány, hogy annak vezetőt, ellenőrt, végrehajtó bizottsági
jövedelméből képtelenek megélni. Tűzi- tagokat: alig akadt köztük egy kettő,
fájuk alig elég saját szükségletükre, aki személyesen ismerte Hunter Jánost,
másféle fával — melyből piaci termé
de a legtöbbje még látásból sem iskeket kész'thetnének — nem rendel- merte. Iiyen eszközökkel dolgozuak
keznek. Ezért is kénytelenek voltak odaát. Ha az ember ki is vetkőzik egy
valamely más jövedelmező foglalkozást nagyobb tiszteletet paraoooió külsőkeresni. A férfi tk ama ré»ze, amely ből, de talán az igazságot még sem
kílcsöa vett pénzzel jobb lovakat tu- kellene lépten nyomon ennyire ledott szerezni, deszkakereskedéssel, a vetkőzni. . . .
többi pedig gyümölCHBzállitással fog
Egyházi köagyüléi. A reforlalkozik. A deszkát megvásárolják az
udvarhelyi piacon B elszállítják Seges- mátus egyházközség f. hó 4 én, vasárvárra, de mert itt legtöbbször nem tud
nap d. e. 11 órakor, a Szent-Imre-utca
ják eladni, elviszik Erzsébetvárosra, 1. Bzám alatti gyűlésteremben tartja
Medgyesre, Bőt még Balátsfalvára is,
bár az itt eladott deszkából nincs több évi rendes közgyűlésül, melynek tárgya:
haszi.uk, minthogy az élelmezésükre a lelkész jelentése és a gondnok mult
szükséges gabonanemüt tiz leuval^ ol
évi számadásainak ellátási lesz. Eukor
c»óbbao veszik meg vékánként, mint fogják betölteni a Gönczi Lajos lemonaz udvarhelyi, vagy keresztúri piacon, dásával üresedésbe jött főgondnoki álde viszont négy napot elfuvaroztak s
igy a haszon kárba ment. Asszonyaik lást is. Az egyház tagjai erre a gyűa szalmakalapfooást űzik, háziiparsze lésre ezúton is meghivatnak.
rüleg, hogy annak bizonytalan jövedelA legutóbbi képviselő váiaizméből a háztartás költségeihez hozzá
t
á
i
alkalmaval észlelt hivatalos visszajáruljanak.
elének miatt a magyar párt több helyFoglalkozásuk után az 1926 évig
csekély jövedelmüknek megfelelően íb beli tagja, tudvalevőleg, följelentést
voltak megadozva, ettől fogva azonban adott be a törvényszékhez több, a váadójuk kétszeresére emeltetett, dacára lasztást vezető biró ellen. A feljelentés
annak, hogy a gazdasági viszonyok eredményét, természetesen, érthető kíévről évre romlottak. Elért ÍB alig vol- váncsisággal várjak maguk a feljelentak képesek adójukat kikeresni, amit
leginkább az a tény bizouyit, hogy az tők, de várják, mondhatni, a valasztóközönségnek legszélesebb rétegei is,
ado felemelése óta a mostani adokiva
tésig iparukról hatvan hárman mondot- melyek a Béreimet szenvedett törvétak le. A legutóbb működött adóuivető
nyességben való bizalmukat szeretnék
bizottság, tekintettel az említett kő a bírósági tárgyalásoktól visszakapni.
rülményekre s a jelenlegi rossz gazdaBági éB pénzviszonyokra, a még le Ezek a tárgyalások azonban, ugy látszik,
nem mondott iparüzőa kereseti adóját egyre késnek, halogatódnak. Ugyanis a
minden indokolt esetben méltányosan mult év vége felé megtörtént egyik
leszállította — Beta és Vágás közBé ilyen tárgyaiásnak a kitűzése, azonban
gekben. Dobó község lakosaival szem
ben azonban ezt a méltányosságot nem ezt azután csakhamar elnapolták amiatt
az ok miatt, hogy az érdekelt biró, begyakorolhatta, mivel az adózok jOve
aeimükról saját hibájukon kívül val- tegsége miatt, küilö.dre voll kénytelen
lomást nem adtak be s igy nemhogy elutazni. Majd elhalasztottak ujabban
adójukat mérsekelni lehetett volna, de egy máaik targyaiást ia, azért, mert a
a törvény értelmében még a családi
terheket sem lehetett levonasba hozni. feljelentés alatt állónak ugyanakkor
Az adózok e terhes megadozas ellen másik ügyben Bukarestbea vóit dolga.
feiebbtzessel éltek, mert ha adójuk Legutóbb egyik ilyen, már elhalaszmegmarad, kénytelenek lesznek fel- tott targyaiást ismét kitűzték március
hagyni foglalkozásukkal 8 igy megszüa
17 ikére. Vájjon aaaor az végre megues, mint adóalanyon, amiben a Kincs
tarnak sem lesz haszna.
tartható lesz e, vagy valamilyen okból
íBrnet
el kell bizonytalan idOre haA felebbezesek méltányos elinté
zését már ez okból is a felebbezési lasztani ? I . . .
bizottság jóindulatába ajánlju*.
Aa Oltáregylet március 6 éa,
hétfőn este 8 urai kezdettel a rom.
Majláth püspök f hó 9-én a kath. főgimnázium tornatermében Unja
helybeli rom. kain. főgimnázium meg
látogatása céljából varosunkba éraezik barmadiK estéiyct, melyre az érdeklődő
közönséget ez uton is meghívja. Az
Hősök emléke. A világháború
ban e.huuoit hötOa szerteszét, idegen estély piograaimjat lapuak műit heti
országokban aiusszak s.ri áia,uaat. Pi- számabau aozöuüs. — Ridézők: Szász
ütnő neiyüket nem jezi ftjfa. sírjukra Joztitfue és Kiss Eiekne.
nincs, ki virágot UitesBen. Nevüknek,
Közgyűlési meghivó. Az Udemléküknek azonbau nem BZabad a fe
ledea Birjaba szállani. Mirvanyba keli varhely varmegyei Utuu&bsgi Egyesület
vésni, hogy legyenek a késő utoauknak f. évi március hó 13-an deieiott 11
bizonysagievoi. A helybeli református orakor Odorheiu— Székeiyudvarheiyen a
nők ezt a neme» munkát akarjak el
végezni, midőu elhataroztak, bogy a Polg.Ous.Egyl. heiyuégeuen (Aipad-u.)
ien>p ómban márvány táblát állítanak tavaszi közgyűlést, megelőzőiig délén azon megörökítik a hösök emleaét. előtt 10 Orator pedig ugyanott váAz emléktábla btBzerzesének költse
lasztmányi ülebt tart. Amennyiben a
geire fordítják a vasárnap d. u. 5 órakor, a kollégium tornacsarnokában tar- 18 ikara Összehívott gyüies nem lesz
tandó szeretetvendegseg joveüeimet. Az határozatképes, akkor a 20-ihára összeestélyen thtát, süteményt, hideg étele- hívott gyüies, a megjelent tagoz száket fognak felező gaini, meiyeaet jo szí
mara való tekintet nélkül, határoz
vek adtak Össze a nemes célra. Ve
ugyanannak
a tárgysorozatnak az ügyeigyünk reszt minél többen, hogy a cél
ben. A varmegyei gazdák hirdetmeny
megvalósuljon 1
utján fognak a gyűlésre meghívatni.
Prohasska-ünnepély. A mult
A*
elnökség.
évben einu-yt Ptonaszaa Ottokárnak,
Komoly baleset történt kedden
a nagy Bzonokuak, írónak és ssociológusnak emlékezetet nagyszabású mű- Szász JüZatf umăr feleségével. A megyeháza eiOUi térségen naiadtat, amisoros ünnepéllyel Ünnepli meg a hely
ben kath. nepszövetseg f. ho> 18-un don a síkság miatt megcsúszott 6a oly
Bzerencaeueáiúi esett ei, bogy oilait a
de.után. Az ünnepségre az elökészüie
parauozott reszt szegé yető kopartek folynak. — Az üouep&éget meg
előzőleg március 15, 16 es 17 én a kauyru zuhant. Az eBes miatt egyik
népszövetségi tagok részere elökeazitő oida.burdi j . törött, ugy fio^y jcleuieg
konferencia beszedek ieszuek, amelyek ágybau feavö beteg. A kedves egyemsegü, hu turáus ea kozjoieu ngjemkuián március 18 an delelött a tem
púimban uuntpeiyesen adják át az előre böu teveaeuyeurnükodoúriasszony balbeirt tagosnak a tagsági igazolványt eaeieuek híre általános Bajualaozaat

HÍREK.

Aa inlvOIiVt

keltett.

4. oldal.
A Polgári önképző Egylet

f. hó 4 ibi szobád íceumi előadásán
közművelődési előadást Bíró Lajos, ismeretterjesztő szakelőadást pedig Cnky
Albert fog tartani. Az előadásokat az
egylet helyiségében tartják délután 2
órai kezdettel.

BZBKELYKOZELET

Az öreg székely leveleiből és
tárcáiból összeállítandó könyv kiadásá
nak hire, ugy látszik, széles körben
találkozott tetszéssel. Ennek jele a
közben megjelent és kibocsátott elő
jegyzési iveken már mutatkozó jelentkezések szép száma, amely szinte
óráról órára jelentékenyen szaporodik,
örvendetesen vesszük mi is tudomásul
az ö eg székelyünk könyve iránt mu
tatkozó ezt az érdeklődést, hozzátévén
még azt is, bogy a könyvnek a falusi
lelkész és tanító urak által való külö
nös pártolása már azért is érdemes és
ajánlatos, mert több, történelmi reminiszcenciát, hangulatos emlékezést tartalmazó tárcaszerü közleménye igen alkalmas falusi müsoios estélyeken, összejöveteleken való felolvasásra is.

Fehér asztal. A Székelyudvar-

1928 mir cina 4.
Az okiandi fúvószenekar szé-

pen sikerűit műsoros estéiy keretebea
mutatkozott be először az oklándi közönségnek. Ezt snnál is inkább örömmel regisztráljuk, mert mindig a legnagyobb késztéggel támogatják azokat a
mozgalmakat, ameyek a nép fiiinak
az önképzésére, valamint a zene és dalx Ügyvédi hir. Dr. Iliescu Mikkul'ura emelésére irányulnak. Ugy látlós állaikügyvéd, ket egyetemnek jogi
szik, ebben egyetért velünk sz oklándi
doktora és okleveles bölcsész, ügyvédi
közönség, amely zsúfolt házzal adta
irodáját megnyitotta Székelyudvarhe>yt
tanajelét annak, hogy mannyire helyeStr. Regele Cirol (volt Orbán Balázssebbnek tartja, ha a polgárok s a fiautca) 41 szám alatt.
talság a téli esték unalmát nem a
A keresztari bikaki állit ás t
H&romiz&kmegye megyei korcsmában való dubajkodással, hanem
megelőzőleg a gazdasági egyesület vetansoffthos indítványt adtak be önképzéssel, a dat éa zene művelésével
as ottani kösepisaolak költség- üzi el. Az esrélyt Szo'ga G*bar a fúzetősége azzal a kéréssel fordult a
vetési segély esése iránt. Érdeaes vószenekar elnökének tartalmas beszéde
vármegye állattenyésztési bizottságához
indítványt adott be Haroaaz^kaegye nyitotta meg, amely után a közönség
és a mezőgazdasági kamarához, hogy
megyei tanácsához Molnár D nes dr. lelkes tspsai között a fúvószenekar
a kiállítás Bikerének és az állattenyéaz
kézdivásárhelyi ügyvéd pír nappal eze- több szám előadásával adta tanújelét
tés általános érdekeinek emeléséhez
lőtt. Azt indítványozza ebbeu, hogy nemes ambíciójának és szorgalmának.
addig is, míg az államsegély ügye kor
dijak kitűzésével járuljon hozzá. Mind
Koocz Böske egy Bikerült monol gja,
mányzatilag rend-ztetik: a sepsi»zent
Imre szén püi unit. segéd
a két testület hivatásához tartozott
A vadász-társalat f. hó 6 án, győrgyi Székely M kó kollégiumnak és Kelemen
lelké»z
több
nagybatasa szavalata, vavolna a kérés felkarolása. Az állatte
keddeo, d. u. 3 ódakor a vármegyeház a kézdivásárhelyi-kantai róm. kath lamint egy Mattié Erzsike, Vajda Kányésztéai bizottság jövedelme a gazdák kistermében rendkívüli közgyűlést tart, főgimnáz umnak segelyezése cé jából roly és Iffia Mihály által nagy sikeráltal az állateladások után fizetett melyre tagjait ez uton is meghívja. minden évben a megye kő tségvetesébe rel előadott egyfelvonásos vígjáték kétaxákból gyűl össze, a mezőgazdasági Ha a tagok kellő számban nem jelen- nagyobb összeg véteasék fel. Az 1928 pezték a tt bbi számait a sikerült es*
kamara fenntartásához pedig az összes nének meg, a közgyűlés 10 én d. u 3 évre pedig a megyei népesség vallási téiynek, amely után hajnalig tartó tánc
aráiyszamának megfelelően elosztva
földjövedelem fél százalékát hajtják órakor ugyanott a megjelenő tagok legalább 400 000 leu segélyösszeg áiia- következeit.
fel. Meg sem méltányolták a gazdasági számára való tekintet nélkül fog meg- pittassék meg s állittaesés be s költ
Kösaönetnyilvánitáe. MindcégvetéBbe, minek foly án a 400.000 azokuuK, KKU teiejihotetien édesapánk
egyesület kérését, pedig talán lehetett tartatni.
leuból a sepsiszentgyörgyi Székely MIKÓ- temetésén résztvettek és bánatunkat
volna erre a célra is fordítani 4 - 5000
A
Szociális
Misszió
Társa
kollégiumnak 240 000 teu, a kézdivá
némileg enyhíteni igyekezte», ezúttal
lent, akkor- amikor az állattenyésztési
Bárhelyi kantai róm. kath. főgimoázi
is bálás köszönetet mondunk. A ótalatnak
sikerült
Voszka
István
crt
bizottság az 1927 évi költségvetésébe
umnak pedig 160 000 leu negyedévi may család.
megnyernie
a
nagyszabásúnak
ígér
30,000 leüt vett fel a prefectura autójáutólagos részietekben a szokásos tör
kező Schubert-eBt rendezésére. Mint vényes módon kiutaltassék és kifi&et
Halálhíre terjedt H írváth Dánes
nak szubvencionálására. Aminél a kiál
értesültünk,
az
estély
előkészítő
mun
tessék sz előirányzat terhére. Mo nár homoródszentmartoni csizmad<ameaterlitási dijak — a gazdákra nézve fon
kálatai
már
annyira
előrehaladott
stáDénes
dr. e szükségletek fedezésére nek, akinek, állítólag,, igen sajnálatos
tOBabbak.
diumban vannak, hogy a rendezőség beallitani javasolja azon bevételeket módon történt, szomora esetét a hét
Műkedvelői előadást rendez rövidesen az estély időpontját is meg ia, melyeket a Monitorul Oficial 1923. elején városunkban is széltében bossévi 51 ik számában megjelent törvéuy
az kii. elemi iskola javára f. hó fogja állapítani.
B az ezzel kapcsolatos törvények alap szában tárgyalták, annál is inkább,
4 ikén, vasárnap este a felsőboldogj»n
a megye pr<-f-ctu»a jelenleg a be
mert Horváth nem sokkal ezelőtt még
Ismót veszett katy amar ástál
fa vi ifjúság, amely Szent Peter eserlttgţminiszter
3348/1927
és
2094/1927.
udvarhelyi lakos volt, s igy itt nagynyőjét adja elő. Nem tudjuk, hogy lapítottak meg a mait napoaban vá Bzámu rendeletére hivatkozással szed, számú ismerősei, sót rokonai ia élnek.
rosunsbau.
Sebesültje:
Pop
Gusztáv
szedet, vagy jövőre szedni* fog bármimiért van és valóban rá is van-e szoaz
alsó
kükttliői
(felsóboldogfaivai)
já
nemű mulatságok, vagy jMékOkydági Horváth, aki mostani lakóhelyén, jó
rulva a boldogfalvi állami iskola az
<Hu
előadások bruttó-jövedelmeiből egészségnek örvendhetve, maga is megifjúságnak erre az áldozatsész igyeke- rás preturájának titkára, ki szeren Molnár Dénes ezt az indítványt annak
hallotta a hirt, pár napja bejött a vázetére? — s ezt nem is tartjuk caétleaségére, a kaszarnya körül talál
megállapítása után teszi, hogy ó elvi rosba, érdeklődni a híresztelés eredete,
nagyon valószínűnek. Mindazonáltal kozott ö*sze Bzerdán este a veszett ok'ool helyteleníti azt a tax* rendszert,
mely a jótékonycá u mulatságok eoge annak indító körülményei iránt. Hogy
óhajtjuk, hogy estélyttkaek szép sikere kutyával. Pop, amint értesültünk, el
utazott
a
kolozsvári
Pasteur-intézetbe.
délyezéseit
a bruttó bevételek % os ezeket kideríthette e, nem tudjak, —
legyen. A siker talán a lelkes ifjanra öszmegadóztatásához
köti. Mégis, mint az ilyen alaptalan mende mondáknak,
A hatósági támogatással kijelenti, kétségtelenül
tönzésképpen fog hatni, bogy Közelebb jogszerűnek és
ról egy másik euté<yt rendezzenek a való keparasitaa ellen. Tobb al (örvényesnek tartja azt az álláspontot, akármilyen általánosságban tárgyalják
szomszédjukban levő, helybeli r. kath. kaioamai előfordult naiuuk is — amit bo«y Háromszék megye tanácsa, mint is előbb, a közelebbi, alaposabb vizsgáfőgimnázium javára, amely mindea időnként szóvá is tettünk, — hogy kü- autonóm testület, e 85% ban székely- lat alkalmával rendszerint nem Bzokott
magyar lakosságú megye költségveté
keiséget kizáró modon rá van utalva lönböző ügynökök képeket, könyveket sébe tani'áBi, nevelési és iskolai célokra felelőd gazdájuk akadni. Reméltük azonban, hogy a derék Iparos igy IB mega haconió lelnes támogatásra, s azt B más haaonió tárgyakat erőszakoltak oly összegeket vegyen fel, melyek fel
nyugodva
meat vissza falujába. HA
rá egyesekre, különösen kereskedőkre, vételéhez a szövetséges és társult fő
mindeuaeppan meg ia erdemii.
máa
nem,
megnyugtathatja
az a tudat,
hatalmak és Rjmáuia között 1919 deA Polgári Önaepaő kedden, iparosokra, azzal az érveléssel, hogy cember
9
éa
ParUbm
kötött
BzerzCdéB
hogy ezek utáa már igen hossza életre
ftbruar üö &u utcgituiou műsoros üi- ezeknek a dolgoknak a megvásárlása
leioo>eljeu mar megszokott aztp aaiuu hazafias kötelesség. Sokszor előkelő na- I. f jezet 9. éa 10. cikke törvényes lehet remánye, h szen a közbeszédkozunoeg jeionieiéOcn zajiou io. üna«z tosagi személyekre hivatkoztak, vagy jogot ad, annál ÍB inkább, mert ez az szerint: sokáig elél as, akinek halálR^Oeriea uyitauya utau P.unar Gábor segedietül rendőrségi közeget is aze egyezmény hizánk törvenyeibe is be
iktattatott. E'ért a megye lakossága hírét keltik.
konftraiás» hOvoiKözeit, Kl egy Rjaa
anyagi á dozatának igénybevétele isko
reztek
maguk
melle
ezek,
a
bizonyara
vaioa ciiutt ujsag io.oivasasávai, uioiybon a pieiyaai, a remenyteicn szerei nagy haszonra doigozo ügyaönös, asik- lafenntartas cé jaira törvenyes éa jogos,
a megye lerűietén readezett jófésoay
ttot kariikatuiazia ki, so* üoiUl Kei- nt>k ilyen körülmények kOzt a kozón H
tett. Csclu Öttüüor igazgató a, magyar Bég bizouy nem egyszer valóban bn ÍB célú, vagy más eióddások bruttó jöve
deimeiból beszedett taxákból e megye
embeib&u rejio taiaieKouyeagroi be- ugrott, megijedt, azt gondoiva, hogy székely-magyar
lakosságát iskolái fennBzeii, oiineiytuo goudoiauzacBai es DOH
tartására
méltányos
ré*z illeti meg.
kellemttienaeget
ttzerez
magánok,
na
eitdeuaeggci, oíab-ÜciOallasaDan. Aua
Az Udvarhelyvármegyei Gudasági
—
Ez
a
lényege
a
Molnár
Dénes dr.
az
uyeu
tolakodásnak
elieue
szegül.
lauus fizetem hiaerie ea a vegen huazEgyesület felhívja mindazokat, akikérdekes
indítványának,
ame'yoek,
bogy
BZati lOLozesuyiiVaiiiUB. UgyaucaaK lel Ezuual ismételten felbívjug a figyel
nek lóhere , lucerna és azarvaskerepBzctt a aoz^UbegueK Cotp I u Ka az 0 iáéi arra, hogy ezektől a képaru?ok- a maga illetékes heiyeo muyen fogad
munoiogjavtti, vaiauiiui cg) qa^rteti is, tol i>em keii megijedni éa nyugodtan tatáBa és eredménye lesz, nem tudhat- magra, műtrágyára és gyümölcsfa oltjuk, sőt erre nézve jóslással sem pró- ványra van szüksége, bogy igényeiket,
mciyOcu WeneiBBK, Boiauvn», (Jomy es
bálkozhatunk meg Mégis, annak daLjiikcz> jaiezuuak. Keilouies vOil a ki lehet utasítani Oaet az üzleiböl, anel
cara,
hogy — ismerve az uralkodó az ár fele részéne* b fiíetésa mellett,
Bwűe LeuKe eneac, vpiauiim az a pá kttl, hogy az általak kilátásba helye
általátoa
kormányzati szellemet, a mi Bürgósen jelentsék be, mert caak igy
ruo jo.tnot ÍB, nueiyet Doasi BJZS.KO es zett reiorzio beKOvetkezuék, mert
kulturális
ügyeinkkel szemben tauusi
lehetséges a kívánalmaknak eleget tenni.
Baiatczy Deuea tunaa eio. T^ruK Fa Duca külügyminiszter erre vonatkozúiag
tott
eddigi
bánásmódot
—
a
momen
Lucerna mag 95 lóhere mag 75,szarvasronc aupiei a üttLguo nevetés tpoui.au 7oOl—1928 szám alatt nemreg rendetán sikerre nézve kétségeink lehetnek,
mcgnyuvakU.aaai vauouaa KI, ami a
kerep kiírja 55, gyümoicalaoltvány
letet adotl ki. A rendelet azigoruau elismeréssel kell fogadnunk éa további
tömítés itgüiíűtusabb jele. Ha<aa* Ro
darabja 55—60 iea.
érdeklődéssel
kell
kiaérnüak
Molnár
bért muzaiaaja maiiéit vegui víg táncra megtiltja a különböző kepek, könyves,
Piaoi árak az udvarhelyi keddi
Denes eredeti kezdeményező inditvá
kcrtKtüeit at iljusag.
n* piarak, újságos, Bzinhazjegyek, sora nyának sorsát. E'. ugyanis lehet egye
hetivásáron. A buza : 140—150 rozs:
Kóaaöneinyiivanítás. Felejt- jegyek hatósági támogaiábSal tortéuö lőre kedvező, vagy kedvezőt eu, azon
110-120, árpa: 105—110, zab:65—75,
hetetlen leljem uiiwa*<.uu ugyoiamu eiadasát. A hatcsagoKnaK akkor sem ban az vitán főiül áll, bogy elvileg az tengeri: 90—94, burgonya: 24—36
UaíiBíOiuea, UKIK — üacara az aug szabad támogatast adui sem „müve iaditvány teljesen jogosait s mint egy
kioirnaio nagy hidegueK — tavoiabbi szeknek", Bem Ugynököanek, ha azok ilyen elvi álláspontnak a gyakorlati meg leu vékánként. I. oszt. szénáért métermázsánként már 200 leat, vagy anViüeaearoi ea öicacij udvarhelyről ia a legkitűnőbb tjamoiev elek kel is ren- valósítására irányuló törekvéa mindea
képpen megfmtoló figyelmet és mél- nál is többet fizetnek.
V—i.
eijoiua Boibientat«ara, a a teuioieaen
Vaio iHb^jcicUbbUKaei nagy iajdaiiua deikezuea, vagy egyenesen rendeletei Unyláat érdemel.
tton en juneui ea weiyaegoa bánatom- is mutatnak fel.
ban vifca84i.tt.ui KegycscK voiuk, halas
koozouoiet mondva. ö*v. idot noó
Beck adóhivatali főnök ügyéTermóssetl farosaság. Bur Eladok a Str. Pr. Maria (azent
Istvunné.
ben, KI a hivawuáuái észlelt hiáuyok szán Lajos finfuvi lakosnaK egy juha Imre-utca) 20- 22 sz. alatti lani.pókban kéifejü bárányt ellett Tar kások, Piaţa Regina Maria 5 sz.
AZ erdélyi tárgya rádió-est, miatt, honapoakal ezelőtt vád alá ke- smészetesen,
beavatkozásra volt szükmelyen Bauyai Jauuu lauarnaa a har rült, B azóta vizsgalati logaagbau ül, ség, hogy a juh terhétől megszabadul- alatti lakás ós a Szent Janosgitare; szuio tanuunanya ia fe.oivaoaora ma, uzouibaton da-előtt voii a főtárgya- hasson 8 igy a kettős fejet a törzsétől utcára nyiló külső és belső birtok
keiüi, buunpasieu ntm f. ho elsején lás. A birouag Becket hivatali sikkasz- a gazdának el kellett metszenie. A fő- szabad kézből. Felvilágosítást
ioijt le, miui oiőazOr hirdetve volt, ha- tás címen 2 és fal évi foghazra ítélte, jek teljesen kifej ódöttek, egymástól
szerte állók, 4 füllel éa 4 szemmel. A
nem ma, szombaton este fog megtör- amaiy időbői 9 honapot kitöltöttnek teat többi re&ze teljesen normális. A
ténni.
vettek.
természet néha csodát termei.
helyi Dal és Zeoeegylet f. hó 10 éa
szombaton este 8 órakor baráti, fehér
asztslt térit K a r r e s éttermében,
melyre szívesen meghívja a m. t. ala
pitó, pártoló és működő tagjait. A te
riték (szárnyas ragu, vegyes bárány,
fáok és ordáslepény) 60 leu — bor nélkül. A részvételt elójegyzi f. hó 9-ének
déli 12 órájáig Eerestély Gyula egy
leti gazda.
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Vásároljon a
Meghívókat, gyásilapokat, valamint minden, a nyomdai termékek
körében előforduló mis nyomtatványokat csinos éa Ízléses Idvi: t
telben készit a
i:

Könyvnyomda
Részv.-Társaság
mfiintézete.
írószer- és papirkereskedésében mindennemű irodai szükségletét mindenki olcsón
: t beszerezheti.
„SZÉKELY KÖZÉLET
szerkesztősége
és kiadóhivatala.

Kiadó : a Könyvnyomda Br8*»ecytár>asag
Odorhpío—Székp'yndiarhp'y

A

zonnali beköltözéssel kiadó 2
szoba, konyha és minden mellékhelyiség. Cira: a kiadóban.

Jud'iăona du. Oioraeiu secţia cf.
No. 3013-1927 cf *

Extract din publieaţiune da licitaţie
şi condiţiile de licitaţie.
Io cauzi de executare pornită de
urtră'i'orii T*más Sándor şi soţ<a sa
nááC. Bálint Erzsébet contra uroăitului I'yés Tupioczai Domokos, la cererea urmăritorilor, judecă oria ordo> ă
lic'faţ unea «xcuţonală in b-za art.
144 146 147 din ltgea LX 1881,
asupra 1/2 p*rte a lui I y s T pi.
Dxnokos înscris in cf. a corn. Z tea
Idin circumscripţia judecătoriei Odorheiu) N'Ui 4627 cf. sub Nr. se ord.
A f 1 Nr. top 10Ö3 şi 1095 (caBa de

amo. ş G ădme) cú pr ţui de strigare
de 25000 L i , pentru íncaséarea creen{ei de 16644 L-i cap
Fiind intabulat dreptul de uzufruct viager asupra 1/6 parte a imobilu'ui de mai suis in favoarea *ăd.
lui Tornai M hâly născ. Nagy Borbála
dom. in Z^tea licit> ţi a se va ordona
ca prin licitaţia dreptul de uzufruct
viager intabulat nu se stinge.
L cit-ţitiofH se va ţ ne îa ziuă de

26 Martie 1928 ora 10 la casa

comu a ă a Comuuei Zatea.
Imobilele ce vor fi licitată nu pót
fi 'âodute pe nn preţ mai mic decât
două treimi din pr< ţui de strigare.
Cei cari doresc Be liciteze sunt
dateri să depoziteze la delegatul judecă o resc 107o din prtţul de strigara
drept garacţ e, fa numerar sau în
efecte de caoţ'e socotite după cufsul
fixit îa § 42 legea LX. 1881. sau tă
predea aceuieşi delegat chtaoţa constată d depunerea, judecă oreş'e, prealabilă a garanţiei şi să semneze coodiţiun:le de licitbe (§. 147, 150, 170
legea. LX, 1881; § 21 legea Xb. 1908).
Dacă nimeni nu oferă mái mult
cel care a oferit pentru imobil un preţ
mái urcat decât cel de strigare este
dator eă întregească imediat garanţia
fixată conform procentului preţului de
str'g<tre la acei»şi parte procentun'ă
a preţului ce a oferit (§ 25 XLI 1908).
Odorheiu.

Dr. Földes

mp. judecător.
Pentru conformitate:
M. Jánky impiegat.

4 — 6 székely fin esztergályos és hefekötö Inasnak Kolozsvárra teljes
ellfttftssal felvétetik.
É r t e k e z n i a kiadóhivatalban lehet.
=

„Hangya" szövetkezetben.
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Cjrpui Portar ilor Tribunalului
Olorheiu.
No. 491-1928 port.

Vásárlási visszatérítéses
rendszer. — Ssjat érdeke,
hogy belépjen a -HANGYA"
:
tagok sorába
::

j f ragr béri* adó elSti/iş (*t-

hlaao

Publicaţ une de licitaţie.

MALOM Odorheiuvármegye
ferOletén
iírett
felriăgâtilâsaal
szolgál H*cr LAJOS kereiké-

Subsemnatul por ă'el prin aceasta
elmi ügynöksége is bizományi irodája Odor'
pub'că <ă îu biza d»c^iu«ii Nr.
«iu Str Principesa EH sabota Sí
5569 ş îîr. G II 7514-1927 a JuD^ia Jud că oria Cristur.
drcă oriei dm Oloih'tu î»fivorul rec
laman'u ui F rmei Gheza Porjesz repr. iîo. G 1 7 2 3 - 1 9 2 7 .
prin advocitui Dr. Kllmáa J piotru
Fiók üzleteink:
inca8sarea cr«aiţM de 3576 Lei
Bethlen-utca és Bethlenfalva.
şi scc se fix^R ă termen de licitaţie
Subsemnatul gr.fi-r prin aceastá
Doia Jnd-că orie din Cristur.
pe li Martie 1928 ora 10 la f ţ* 10 publică, că î < baza deciziunii Nr. G.
cu UI Î< Oiorneiu unde se vor vinde 6 1 0 6 - 1 9 2 7 A judecătoriei de OJOI dia
Nr. G 3444—1927.
prin licit»ţiune publică jud'ciară pult, O iorheiu în fivorul rec'amaotu ui Dr.
$irfam in va'Otre de 8000 L^i. îd caz Judál Gtbor ndvicit pentru încasarea
de uevoie şi sub preţul de estimare. ere <nţ«i de 3 0 0 0 0 Lei şi accesorii se
Subsemoatul gnfi r prin aceasta
Pretenziunea care e de î icassat fice fix-arji termau de licitaţie pi 2i Star
publică că îu baza drciz<ur>i Nr.
tie 1928 orele 15 p. m. la faft locului
3576
Lei capital, do^âuzOe cu 12
3444-1927 a judecătoriei dm Cristur
Î
j coxuua B iteşti unde se vor vinde
si
cotind
din
12
Oct.
1926
iar
spesele
îi ftvorul reclamanta ui C.tisa de
prin liciuţ uae publică judiciară moPă-tr*re a jud. Olorheiu r>pr. pria pâ iă acum sti>b l:te de ÎL 12 Lei.
Iatrucâc mobilele c>ri ajung la bilele tj valoare de 3300 Lai. Ia cas
adv. Dr. Viola Bá> dor pentru mcassalicitaţie
ar fi fo*t ex-cate Ş' de alţii de nevoie şi sub pr«ţui de estimare.
rea creanţa de 62000 Lei şi accesori
Pretenziunea care fdi încassat face
Şi
aCaatestia
Şl ar fi câş i^tt d epi.ul
se fixas?ă termen d* lici'aţ *> p* 27
30000 Lei capital, dobâ .zile de Í2*L
1
de
acoperire
ncituţ
e
p
ezen'ă
este
orMartie 1928 orele 15 /, la faţa locu
1
socotind din 12 Nov. 1926 iar sprekeii
lui îa com I ăceui unde se vor vinde dona'ă Ş îa favorul acestora îa sea- până
»cum staverite de 3351 Lei.
zul
LX
1881
§
192.
prin lictaţ une nub'ică jud ci» ă moI.ttucâ mobilele cari ajuag la
Odorheiu, ia 18 Febr. 1928.
bilier diferit», o»ă<, lâu îi valoare de
licitaţie ar fi foit execvate şi de alţii
3500 Lei. In caz de nevoie ş< sub
Dr. Szabó ş"fportăreL şi «cestia şi ar fi câştigat drep'ttl de
preţul de estimare.
acoperire licit»ţia prezeată este ordoPreteoziuopa care e de ircassat face
nată ş' îa favorul aestora îa senzal
62000 Lei dotâjzi'e cu 10°/, Bocotiod
art. LX. : 1881 § 192.
dm 25 Martie 1927 iar spesele pâ ă
CfiBtur, LA 8 Febr. 1928.
acum staverite do 8594 L-i.
Adftm erpfiw
Iotrucât mobilele cari ajung la
licitaţ>e ar fi fosr execvate şi de alţii
şi aceştia şi ar fi că<tigat drepful de
helyi é s vidéki közönacoperire licitnţ a prezentă este ordo- Daia JU'inăioria de Ocol din Criotdr.
na'ă Ş' în fa«orul acestora îa senzal No. G 3447-1927.
s é g s z í v e s flgyelmst felül*
art. LX. 1881 § 192.
Vom,
hogv f é r f i - é s p á | l i
Cristur, la 12 Febr. 1928.
szabó-műhelyemet
Á d á m grefier.
Subsemnatul grefier prin aceásta
Jud că-oria din Odoraeiu secţia cf.
publ'că, că în baza decisiunii Nr. G.
N ul 3298—1927 cf.
3447—1927 a judecătoriei din Cristur
favorul reclamantului Dr. Viola
bővítettem ki, hol feleségem
Extract din publica'iune de licitaţie îo
Sándor pentru îocasBarea creatţei de
mindenfajta megrendelésnek á
şi condi Iile de licitaţie.
5742 Lai şi accesorii Be fixe«?ă terlegújabb francia dívát szerint
Iu cauza de executare pornită de men d« licitaţie pe 21 Martie 1928
urmăritoare Banca Poporu>ui S. A. orele 14 lá faţa locului în comuna
tesz eleget.
din Sigb ştara contra urnă tţilor Sán- Med şir mic unde se 4or vinde prin
k*öiitos h a t á r i d ő r e való
dor A bert şt soţia sa i ă c. P pp licitat ane publică judiciari mobile,
szállítás.
Olcsó, leszálLma la c-rerea urnă itorei. judtcă
cal şi iâu îo valoare de 6000 Lei.
toria Otdoi ă licitaţ uuea fx^cuţioua ă Ia; caz de nevoie şi sab preţul de eslított á r a k . Kitűnő Ízlés.
in baza arr. 144, 146 şt 147 din legea ti atare.
Szíves pártfogást kér :
LX din 1891, asupra porţirnei de 1/2
Pretenziunea care e de incassat face
parté intens sub B. 4 pe nomele eo 5742 Lei dobânzile ca l0*/« socotind
J a k a b o s Miklós
ţ.ei Iui Sandor Albert t ă c Papp Liua din 1 Martie 927 iar epesele pâiă acum
fârfi-, nóí- és papi ssabó.
din imobilele captiose ia cf. (din cir- staverite de 2714 Lei.
Str. Pr. Ileaná (Eötvös-utca) 4.
cadtftcrtpţ a jud că oriei din Olorheiu)
Iutrocát mobiléié cari ajuog la liNrjii 918 cf. BUb Nr. de ord A f 1 2 citaţie ar fi fost eiecvaté şi de alţii
Tanuló fiukat éa leányokat
port Uuea de 164 t 6303/401,627 din şi aceştia şi ar fi câştigat dreptal de
———- felveszek.
•• •
iu»u de pădOre ş păşune comuna CU acoperire licitaţia prezentă este ordopreţul de stiigare de 1000 Lei cu re
nată şi îa favorul acestora în senzal
zerva dreptu ui de uzufruct viager in- art. LX.: 1881, § 192.
tabulat in favoarea văd. Ini Hegyi
Ciiátúr, Iá 15 Febr. 1928.
Elek asupra imobilului sab Nr. de ord.
Ááám grpfier.
A f 1 *ub Nr. ser. C. I. pentru incaisztelettel értesítjük ÍJdvsrhely és
sarea creai ţii ed 200000 Lei caţ».
Deiá
judecătoria
din
Öriétúr.
vidéke közönségét, hogy újonnan
L'Citeţ une se vá ţine in ziua dé
Nr.
G.
36Í5—1927.
berendezett Chevrolett-teherautónkkaf
3 0 luna Martie anni 1928 ora 9
la ea«a cotnu«aă Porumbeni Miri.
bárminemű fuvarozást a legolcsóbban
Imobilele ce vor fi licitate nu pot
és legpontosabban eszközlünk.
fi vândute pe un prtţ mai mic de cât
Subsemnata! grefier prin Aceasta
Ugyanott raktáron mindenfajta
duă treimi din preţul de strigare.
publică că în baza decizianii Nr.
ásványvizek,
legolcsóbb árban kapCei cari doresc Bă liciteze sunt 2530—1927 a judecătoriei din CHstur
datori »ă depoziteze la delegatul jude- îa favorul reclamantului Banca Popo- hatók. Viszonteladóknak és házhoz
cătoresc 10°/, din preţul de strigare rului S. A. dtn Sigh şiara repr. prin megfeleli kedvezményes árai.
drept garanţie, in numerar sau in advocatul Dr. Fodot Boldizsár dom. in
efecte de cauţ'e socotite după cursul Cristur pentru iocassarea creanţei de Kérjük a közönség szíves pártfogását.
Tisztelettel:
fixat in art. 42 legc^a LX. 1881, sau 12000 Lei şi accesorii fixează terűén
să predea acelui»şi delegat chitanţa de licitaţie pe 15 Martie 1928 oVde 3
consta âod depunerea, judecă oreş re, d. m. la faţ* locului îa ceaiâua Cristur M o l d v á n ö i Társa.
prealabilă a garacţiei şi tă semneze unde se vor vinde prin licitaţiuoe pub
Bethlen-utca 24 szám.
condiţiunile d« licitaţie (art. 147, 150, lică judiciara 40 feldere porumb, 2
170, legea LX. 1881, art 21 legea vaci în valoare de 16000 Lei. tn caz
XLI. 1908).
de nevoie şi sub preţul de estimare.
D^că nimeni nu oferă mai malt,
Pretenzianéa care e do inCassat face
cel care a oferit pentru imobil un preţ 12000 Lei dobâazile de 12*/, socotind
mai urcat de cit cel de strigare este din 14 Aprilie 1927 iar Bpesele până
Clsd temesvári nodcllgyárban
dator să întregească imediat garanţia acum staverite de 1090f782 Lei.
folytatott tőbb hetes gyaţorlat
— fixate conform procentului prtţuui
întrucât mobilele cari ajung Iá
után, a legdivatosabb is legszebb
de strigare — la aceiaşi parte pro- licitaţi* ar fi fost elevate şi dé alţii
centuală a preţului ce a oferit, (art. şi aceştia şi ar fi căitigat dreptul de
25 XLI. 1908.)
acopeHre licitaţia prezentă este ordoOdorheiu.
nată şi îa favorul eceBtora îa senzul
IcltUnő olcsii árusítom, pr. Cáayi
Dr. Földéé mp. judecător. art. LX. 1881 § 192.
Jmréní Odorheiu, Bat- Regele
Cristur, la 16 Febr. 1928.
Pentru conformitate :
Ferdinánd 29. szán. Cmelet.
M. Jánky impiegat.
Adam, grefier.
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Publieaţiune de licitaţie.

Publieaţiune de licitaţie.

Megérkeztek

ELADÓ
fegy 15 levelii filodendron
Cim: a kiadóhivatalban.

Publieaţiune de licitaţie.

A

női szalonnal

T

Publieaţiune de licitaţie.

taVuzi KalapmodcUeţet

a tavaszi öltöny- és felöltöszövetek, úgyszintén a női
JSSSS ruhakelmék és tavaszi kabát-szövetek 2555
H I R S C H

Bámnlatos olcsó árak!

K T T I D O I J F

divatüaletében.

Bámulatos olcsó árak!

SZÉKELY

6. oldat.

1928 m&rcius 4.

KÖZÉLET
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E l e g á n s ,

szép, olcsó,
t a r t ó s I c é s z férfL-r-u-hÁk:, k a b á t o k : ,
nadrágok:, s a p k á k csak:

LÖBL-nél kaphatók
Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-u.) 13.
nmnnnnnr*»» » •
Reklám-árak LOBL-nél!
I mtr. 84 cm. siffon . 30 leutól.
I mtr. 100 cm széles cérnskamavász príma minőség
. 55 leu.
I mtr. ing zefir . . : . 35 „
I mtr. női ruhaszövet . . 95 „
I mtr. prima brassói gyapjúszövet
320 „
I pár divatos női harisnya
minden szinben 35 78, 85 „

CsépKő-garnitura
~ eladó.
É r t e k e z n i l e b e t : Bal. R f g e l e
F e r d i n á n d 2? száui aiait.
Coipui Portăreilor Tnbuuaiuim
din Odorheiu.
No. 3512-1927

Publicai iune de licitatie.
Subsemnatul portărel prin «ceasta
publică că în baza deci7inni Nr.
ÍÖ49 şt Nr. G. 35*55-1927 a Judiăoriei d" Odorheiu î' favorul reciambbtuiui O báu şi Mnrhovita repr.
prin ed oc-tul Dr S<rbe»pi Á pentru
fncasaera creai ţ-i de 12248 Lei şi acfet-oni se fix-a-ă termen de licitaţie
pe 16 Hârtie 1928 orele 16 p. m la
faţa ii culm 1» CUU.UHB B boiţeoi unde
•e vor vinde prin Icitrţuie publică
jvdicsiă mobilele ca«mce în valoare
de 10550 Lei. In caz de nevoie şi Bub
preţul de estimare.
Pretenziunea care e de focasBat face
12248 Lei capital, dobânzile cu 12•/,
sucuiud din 18 Jan. 1927 iar t-peselo
pâi.ă acum 8i H bi li te de 4061 Lei.
lotrmâ' mobilele cari ajung a li
citaţie ar fi fost. necvate şi de alţii
fi aceştia şt ar fi câş igat dreptul de
acoperire, liţitaţia prezentă este ordonată şi în favorul acestora îa Benzul
art. LX 1881 § 192
Odorheiu. ia 23 Febr. 1927.
D r . Szabó ş fportărel

Eladó bútorok.
Modern hllószobák, ebédlőberendezések, ebédlő plü8 díványok és heverők, gyári székek
rakt&ron kaphatók Hitelképes egyéneknek részletfizetésre
is szállítok.

Oarabás János
mfiteztnlng és butorraktáros.

Dota Judnăoria din Cris.ur.
Ne. G. 3808-1927.

Publicaţiune de licitaţie.
Suba* mnatul grtfi.-r prin sceas"
că î-i baza decziunii Nr. G.
3808- 1927 a judnătoriei de ocol
în favo'Ut reclamamu ui Dancu< L>an
npr. prin advoca'ul Dr. E ehes DjmiBic ş Dr. Elekes Dionue penru incassarea creanţei de 6000 Lei şi accesorii se fix a-'ă tt-rm-n de licitaţie
pe 24 Martie 1928 ore 15 p. m. la
f a ţ a ucu Ui îu comuna Rouă Ut de B6
vor VII de prin licnaţuue pub ică ju
d c stă mubiltle, cai, b»murii iâ i lemne
şi e'C. îu valoare de 7000 L*i. Ia caz
tle nevoie şi Bub preţui de estimare.
Pretenziuom c»re e de incaBsat face
6TOO L-i flotâ file cu 12"/. socotind
din 10 Martie 1927 iar t-pesele pâLă
acu» 8tbbiiite de 3232 Lei.
In ti ui â mobilele cari ajung la
iicitaţ'e ar fi fost execvate ş de alţii
şi aceştia ş ar fi câş'tgat dreptul de
acop-rire nci'aţa prezen ă este ordo
na>ă şi î 1 favo<u< aces ora in senzul
art LX 1881 § 192
Odoiheiu, la 15 Febr. 1928.
ÁdAm, grefier.
publică

a

A n é közönség szivei tudomá- I
sára adom, hrgy

I
I
I
I
I
I
I
I•
I
I
I

Şolymossy-atca

Meghívó.

s tíl«H (3 szoba, Konyha az endetea,
bádogos műhelyemet • 2 szoba a földszinten) tfistâllft,

áthelyeztem a Piac tér 16 száma báz
odvaráa.
Eg\ u'tal műhelyemet kibővitett<m
éi • legmodernebb gépekkel szereltem
fel R-n d-lés ntau készítek mindenféle
kivitelű fő/ő kályhákat, rajz ut«n bármilyen diasmtt btdogmonkát, a mai ízlésnek és kényelemnek mfgfelelő fürdő
kádakat, n m. fotel, hiDtó, ülő egy éa
két személyre, horganyból, vagy horganyozott lemezből, önfQtö kályh&va)
vaey anélkül
ÉpUlet-munkit a legolcsóbb
«s a l e g j o b b kivitelben
készítek.
A t. közönség szives pártfogását
kérve, maradok:

cslr is 400 • 61 Kerttel. elKültüzts
miatt eladó. ^rteKezhetni: dr. Jod&l
Gábor is dr. VíenelseK J6zstf 8í!'
VídcH irodájában.

Cuipu; Portxreiior Tribunaiuiui
Odorheiu.
No. 482—1928 port.

Publica! iune de licitaţie.

A „SzételytaMóri

Népbank"

Önsegélyző

192S. mire. 18-án, vasárnap d. n. 3 órakor
SS>ik

rendes közgyűlését
tanja Székelykereszturon hivatalos
helyiségében, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak.
Tárgysorozat:
1. Igazgatóság jelentése az 1927-ik flzletévró),
I ezzel kapcsolatosan a 'nyeremény felosztásáról szóló javaslat tárgyalása.
2 Felügyeióbizottság jelentése
3, Z írszamad*! és mérleg beterjesztése, letárgyalása, megállapítása, az igazgatóságnak
éa felQgyelóbizottságnak 1927-re a felmentés megadasa.
4 Alapszabá'yszerü indítványok.
5. Általános választás
Bzékelykeresztnron, 1928 febrn*r 4.
Az Igazgatósig.

Subs>m< atul portărel prin acea»ta
publ că că îa baza d»c<z<uuii Nr.
4054 şt No G. 7606—1927 a Ju
detătoiiei din Odorheiu ÎJ tavoru* reclaman'u'ui F rmei Eunen şi Maicei
repr. prin advocatul Dr V«r6 pentru
Simó Béla bádogoB mester.
iccaaarea crear ţei de 1424 Lai ş< acc.
se fixen»ă termen de nctuţie pe 14
ladó modern lakás, Str. M Viteazul Martie 1928 ora 12 la faţ* locumi în
Odorheiu und»* ee vor vinde prin lici
(Király utca) 24 sz. Négy szoba, taţ
une pubucă jnd'cia'ă stelaj balaeţ
teli, nyári konyha, előszoba és îu va oare de II000 Lei. In caz de
pince; előrészén fenyves, hátsó nevoie şi sub pr. ţu> de estimare.
Corpul Portăreilor Tribunalului
részén gyű nöicsös-kerttei. Értekezni
Prnieuziu ea Care e de inc»«ar face
Odorheiu.
lehet ugyanott a tulajdonossal.
1424 Lel c pita), dolâ fie cu 12°/,
Nr. 499-1928. port.
FOCO ind din 10 Ma u 1927 iar spesele
Nr. G 4100 tx 1927.
până «cum stabilite do 1U11 Lei.
I truc t mobilele cari ajuDg la
Publicaţiune de licitaţie.
liciUţe ar fi foat execvate ş< de alţ i
Subsemnatul por'ărel prin aceasta
Subsemnatul portărel ind"( ă orpsc şi ac ş ia şi ar fi câşn^ot dr*-p'ul de
publică, ră îo baza deciz'unii Nr.
licit»
ţ
o
prezentă
etue
ordo
aduc la cui oş 'tiţa puhi că î» senzul acoperire
;
legii arfe ui LX d-o 1881 § 202 res- naă ş ÎJ favoru «cestora în senzul 13536 şi Nr. G 6853-927 a judecă oriei diu Odorheiu îu favorul reclalegn LX 1881 § 192
pectiv XLI dm 1908 § 19 cuincă
'uc
j
mantului Fetyó Lrvan repr. prin advoOjorbe u. la 18 Febr 1928
rurile urnă oare ş a. <ă uţ , u>tş ua
catul Dr. Varo G pentru ioca8«area
de seminat şi mob'le'e care in urna
D r . Szab6 şelpor'ăfel. creanţei de 1093 Lei şi acce>-Arii se
deciRDiui N-. 1214 1348 dio anul
fixea»ă termen de licitaţie pe 12 Mar1927 al jndecă'oru'ui de ocol dm Gris
előnyös feltételek
mellett
tie
1928 orele 10 la faţt lecu u în
tur s'au <x evit îa com. C mtur îa
Odorheiu (Sz -udvarhelyen)
Oiorne
u m de se vor vinde prin licifiVO'Ul execvatorilor S mo Matya* şi
egy teljes vendéglő-berentaţ
une
pubucă judic'»'ă viori, impritov. repr. pnn «Hwocat Dr. Jotiăi G<t
dezés ia ugyanott a helyiség ia bérbe vehető
mate îo valoare
de 4000 Lei Ia caz
bor dio comun* C' stnr pentru ioc*s- a jelenlegi bérlőtől Értekezni lehet Nagy
1
Lajot
de
nevoie
ş
sub
pnţul de estimare.
earea cepitatului d- 17450+22000 Lm kereskedelmi ügynöksége és bizományi irodájáşi acc-B prin tx-ciiţ •• d «op rire şi nál Odorheiu, Str Principesa Elisabeta 55 sz a.
Pretenziunea care e de Lca»sat tace
cari s'au prţut in 12150 Lei se vor
1093 Lei c^p "al, dotâ»-/ie ca 12%
vind* pnn licit ţ e pubi că.
snro'iud din 18 Febr. 1927 >ar spesele
Corpui Purtărilor Tribunalului
pâtă tcum stabilite de 2204 L«i.
P ntru tfep'ure» vc *t»i Hc't»din Oodrheiu.
Iuirucâ' mobilele cari ajung la
ţ'nni pe haza d o>-u u Nr. 4100 1875 Nr. 471—1928 port.
licUţte ar fi fos' (Xecvate Ş' de a'ţi
2448-927 3317-926 a< jud că or.ei
şi aceştia şt ar fi câ-tigst dreptul de
de ocoi dio Cristur w« fix-- ă termitcoperire «iciuţia prezentă eate ordonal pe 19 Martie 1928 orele 15 p m.
na ă şi îa f»voiul acestora îa Benzul
in comuuH Cnstur ş oţ cari »u voie
Subsemnatul por ărel prin aceasta art. LX.: 1881 § 192
de a cun^ăra sunt inviuţ p^io acest
Odorheiu, la 18 F^br. 1928.
ed ct cu observarea »c<>ia, că lucite^ pnbhiă ră Î-» ba?a dec? u ii Nr.
BUnammMte vor fi 'ându'e iu nto/ul 5638 ş No. G. II. 7549-1927 a
D r . Bzab6 şefportărel.
legii LX dio 1881 § 107 ş 108 clor Judecă oriei din Odorbeiu în favorul
redauantei
F
rmei
Uranus
repr.
p-in
cari dau mai mul<, pe â., t ă solvirea
j p .
y f előnyős feltételek
mellett
in bani gata şi in caz necesar şi sub sdvoca'U' Dr. Kálmen J. pentru î caril/lílfí
Odorheiu (Sz-udvarhelyen)
sarea
creanţei
de
400
franc
elv.
şi
acţi
preţui de etr gare.
központon a legforgalmaPrptpfizitfuet care e de inc ssat CBorn (-• fix a>â 'nn.ni de ticna a sabb helyen egy kő- és téglából épült vendéglő
pe 13 Martie 1928 orde 12 la
face 17450+22000 Lei capital, ri. bâa
éa szálloda, mely áll 3 vendéglő-helyiségből,
5
zi e cu 12®/0 Bi co'id d n 26 M»riie fsţa ocu ui îu Odorheiu U de se vor szálloda-szobából, egy különálló konyhából, egy
vii
de
prin
iicitaţiunf
publică
judicia'ă
1027 ar epesele pâ.ă acum Btaverite
200 Mr. diferite VSR« şi maşina de kocsiszín. 2 istálló- éa mellékhelyiségekből,
de 2950 L i.
cusut în valoare de 40000 Lei. It cat nagy beszálló udvar éa egy különálló üzletI.tiu â mobilele cari sjurg la de ceveie şi &ub preţul de estimare. helyiségből — Továbbá mellette 4 szobából éa
lici'aţ e ar fi font -X'cvate şi de a'ţ j
I üzlethelyiségből álló kőház Értekezni
lehel
Pretenziunea care e de îucassa' face Nagy Lajoa kereskedelmi ügynöksége éa bizoşi ac ş'ia şt ar fi tâş igat. dreptul de
400 franc elv capital, dotă zile cu 12*/v mányi irodájánál Odorheiu Str Principesa Eliocoperire, JiCitaţ a prr^en'ă esre ordo
oală şt in favorul ecretora ia senzul socotii d din 1 Ma'u 1927 iar spesele sabeta 55 sz alatt.
pât ă acum Rtabilite de 2020 Lei.
artic e>ui XLI d u 1908 § 20.
Dxt iu 8 Febr. 1928
Iutrutâ mobilele Cari ajung la
ÁdAm por'ă'nK licitaţie ar fi fost execvate ş' de alţii
şi fccestia şi-ar fi câş igat drep'ul de
autogarage eladó, valamint 5 drb
acoperire licitaţia prezentă este ordo
E l a d ó
e m e l e t e s na ă şi îo favorul acestora în Benzul
general javitott autó ('uxus ós
art LX : 1881 § 192
k ö h & z
2
ü z l e t teher.) Kedvezőfizetési feiteteiek.
Odorheiu, la 16 Febr. 1928.
D r . Szabó ş fportărel. Cristur. Dr. Gyarmathy Dezső.
h e l y i s é g g e l .
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Pnblicaţiune de licitaţie.

Eladó

Publicaţiune de licitaiţie.

A Fogarassy és Co.

Kellemes, egészséges és
legolcsóbb ivó-viz a

Amatőr-fényképezők!

homoródi borfiz.

Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgépekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak.
Szétküldés egész Románia területén.

Házhoz szállítva havonta
9 0 len. Megrendelhető
B o d r o g é i
G é z a
üzletében.

POLITZER fotoáruház, Careii-Mari.
" A l a p í t t a t o t t 1896 évben.
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