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Elégedetlenségünk 
okai. 

Petrescu Comnen berlini követünk 
a nagy nyilvánosság számára szánt 
nyilatkozatában a következő magyará-
zatát adja a romániai «kisebbségek* elé-
gedetlenségének : 

»1. A háború utáni általános gaz-
dasági, kulturális és közigazgatási át-
alakulás, melyhez nehéz hozzá szokni. 

2. Ezzel a helyzettel összefüggően 
a kisebbségek, nehezen felejtik  a régi 
hazát és az abban szerzett előnyöket.® 

Végül megnyugtatásul reményt 
nyújt egy jobb kormánypolitikai irány 
elkövetkezésére. Ime szavai: »A kisebb-
ségeknek ugyanolyan jogokban kell 
részesülniük, mint a többségnek, s meg 
kell nekik adni a jogot és a lehetősé-
get, hogy politikai és kulturális tekin-
tetben összefoghassanak  és gazdasá-
gilag fejlődhessenek.  Persze, lojális ál-
lampolgároknak kell lenniök.* 

Eddig a Petrescu úr szavai. 
Most, székely testvéreim, emlékez-

zetek, mit is mondott egy pár évvel 
ezelőtt Florescu, akkori minisztei ur 
a vármegyeház erkélyéről nekünk, szé-
kelyeknek : »A székely-magyarság csak 
egy folt  a román tengerben, mely el 
fog  enyészni.« 

Mi lehet tehát elégedetlenségünk-
nek oka? 

A mindenkori  román kormányok-
nak a folt  eltüntetésére  irányuló hely-
telen politikája.  Mert ha változott vi-
szonyok közé is jutottunk, nem maga 
a változás okozta tenger bajainkat, ha-
nem a változott helyzetnek kiszámitot-
tan káros politikája. Egy ratifiikált  bé-
keszerződés ellen mi, »kisebbségek« 
amúgy sem tehettünk és tehetünk sem-
mit, miért ne igyekeznénk békében és 
nyugodtan élni uj hazánktten? Azon-
ban a nyugodtságot zaklatások közt 
elképzelni nem lehet. Zaklatásban pe-
dig bőven volt részünk. Tehát nem a 
régi hazától való elszakítás az, a mi 
minket nyugtalanná tett, hanem uj ha-
zánkban nem adták meg mindmostanig 
nyugodt életünknek lehetőségét. 

S vájjon régi hazánkban mily elő-
nyöket  élveztünk, melyeket feledni  nem 
tudunk ? Erre már erdélyi román test-
véreink is csak mosolyoghatnak, hi-
szen a 48-as szabadságharc után a 
demokratikus élet minden áldása épp 
ugy az övék volt, mint a mienk. Egyen-
lő jogok, egyenlő kötelezettségek kö-
töttek a régi hazához. Nem, Petrescu 
Comnen ur ! Mi, székely-magyarság, 
a gyötrelmeknek velőnkig ható kínjai-
ból feljajdulva  kérdezzük: 

1. Mi van iskoláinkkal? 
2. Gyermekeinket miért nem ad-

hatjuk akaratunk szerint iskolába ? 
3. Bíróságokon, s általában hiva-

talokban miért nem tárgyalnak velünk 
anyanyelvünkön, amelyet értünk? 

4. Az eddigi, anyagi romlásunkat 
előidéző gazdasági politikát mikor váltja 
fel  a helyes s végeredményében az 
országra  is előnyös gazdasági politika, 

mely lehetővé tegye azt, hogy a gazda 
állataiból, terményeiből tudja magát 
fenntartani,  s ne legyen kénytelen, 
mint most, még adóját is a bankoktól 
kikunyorált kölcsönből fedezni  — mely 
végeredményében tönkremenést jelent. 

Ezek volnának tehát a mi békét-
lenségünk okai. 

Petrescu ur reményt nyújtó ki-
jelentésében helyzetünk hátrányosabb 
voltát, férfias  nyíltsággal, az egész vi-
lág előtt elismeri. Ez is már haladás. 
Ezután már csak a tettek következ-
hetnek. Hogy ki lesz az az államférfi, 
aki a még mindig többé-kevésbé kisebb-
ségellenes, román közvéleménnyel a 
harcot felveszi,  nem tudhatjuk, de jön-
nie kell. A fejlődésnek  útját állani csak 
ideig-óráig lehet. 

Ne szünjünk meg hálát adni a 
Mindenhatónak, hogy akadnak oly ro-
mán államférfiak,  kik gyűlölet, bosszú 
érzete nélkül foglalkoznak  sorsunk ja-
vításának eszméjével. De ez még nem 
minden. Mutassuk meg magunk to-
vábbi egységes magatartásunkkal, s ha 
kell a tűrők méltóságteljes, egy szivet 
és lelket jelentő némaságával — hogy 
a »folt«  nem fog  eltűnni. 

Székely gazda. 

Az ünnepek kötelező 
megtartása körüli bizonytalanság, illetve 
az eljáró különböző hatóságok in-
tézkedéseiben észlelt egységhiány a 
lakosságnak sokszor anyagi kárt is 
okoznak, de amellett sok más kelle-
metlenségnek is okozói. 

Nagyon is ideje lenne már, hogy 
a kormányzat egy általános rendelet-
tel rendezze az ünnepek ügyét, de 
egyben az alantas hatóságok szigorú 
kötelességévé tegye azt is, hogy ezen 
rendelkezések szigorú betartása mellett 
ne igyekezzenek maguk kényük-kedvük 
szerint törvényt hozni a kényszerű 
ünneplések és munkaszünetek ügyében. 

A legutóbbi ortodox (gör. kel.) 
húsvét első napján a homoródszent-
páli csendőrőrmester azt közölte a la-
kossággal, hogy mezőgazdasági mun-
kát a gazdák már húsvét másodnapján 
végezhetnek, ellenben a homoródszent-
mártoni őrmester már szigorúan el-
rendelte, hogy senki másodnapján a 
mezőre dolgozni ki ne merjen menni. 
Arra lennénk kíváncsiak, melyik őr-
mesternek volt igaza, a két őrmester 
két egymással ellentétes rendeletet ka-
pott-e, vagy a homoródszentmártoni 
őrmesternek kedve kerekedett törvény-
alkotásra. Húsvét harmadnapján, amely 
nap a naptárak szerint is csak, mint 
egyházi ünnep van feltüntetve,  a hely-
beli hetivásárra kirakodott árusokat a 
rendőrség szétzavarta, jóllehet a ke-
reskedőknek is meg volt az engedé-
lyük, hogy délután 3 óráig üzletüket 
nyitva tarthatják. 

Amikor a nagy takarmányinség 
mellett a gazdáknak minden perce 
drága és fontos,  hogy nélkülözhetetlen 
tavaszi munkájukat idejében bevégez-
zék s amikor a mai páratlanul nyomo-
rúságos közgazdasági helyzetben nem 
közömbös az, hogy egy kereskedő, 
vagy iparos egy hetivásárt nélkülöz-e, 
vagy sem, igazán elvárható volna már 
egyszer hatóságainktól az, hogy ne 
csak azt nézzék minduntalan, amivel 
a lakosságnak kellemetlenkedhetnek, 
anélkül, hogy ténykedésükkel valami 
jót is elérnének, hanem nézzék a va-

lódi életet. Mert ha e megye lakossá-
gával a kötelező munkaszüneti napo-
kon kivül még az ortodox egyházi ün-
nepeket is megtartatják (már pedig fő-
leg falvakon  a hatalmukat éreztetni 
szerető őrmesterek legtöbb helyen meg-
tartatják), ez a kényszerű munkaszü-
net csak további leszegényedést idéz 
elő, ami kára az ország közgazdasá-
gának is, anélkül, hogy a vallásnak 
abból valami haszna származnék. 

A vármegyei bábakiányra 
rámutató, néhány héttel ezelőtti cik-
künk széles körben keltett nagy ér-
deklődést, s az egyidejűleg más la-
pokban is megjelent hasonló tárgyú 
cikkek, a párhuzamosan megindított, 
hírlapokon kívüli, közéleti mozgalom-
mal együtt mind részesei annak, hogy 
ez a nagyfontosságú  ügy, mint meg-
oldásra váró, társadalmi és közegész-
ségügyi probléma, felszínen  van, s a 
legkülönbözőbb helyeken tűnődnek an-
nak közmegnyugvásra való megoldá-
sán. Mint értesülünk, nemrégiben is a 
kolozsvári bábák több, mint hatvan tag-
ból álló szervezete gyűlésezett és e 
gyűlésen foglalkozott  a nekik is tudo-
másukra jutott udvarhelymegyei bába-
hfcánnyaL  E tanácskozás folyamán  ki-
alakult az a felfogás,  hogy miután Ko-
lozsváron a bábák aránylagos létszáma 
nagyobb, ugy hogy lenne ott köztük 
nélkülözhető is, ezek megfelelő  felté-
telek mellett hajlandók lennének ide is 
eljönni, hogy az itteni nagymérvű bá-
bahiányon segítsenek. 

Tájákozódás céljából ki is küldöt-
ték ide Nagy Klára oki. bábát és cse-
csemővédőnőt, aki itt csütörtökön fel-
kereste a Magyar Párt irodáját. 

Azonban itt a kiküldött részére 
azt a valóságnak megfelelő,  felvilágo-
sítást kellett adni, hogy megyénkben 
a hivatalos községi bábák csupán évi 
1000 leut kapnak, fix-javadalmazásul, 
Zetelaka község kivételével, hol a kész-
pénz-fixum  2000 leu; mire a kolozs-
vári bábák kiküldöttje kijelentette, hogy 
ilyen feltétellel  ott bizonyára egy ajánl-
kozó sem fog  akadni. Erre csak ak-
kor lehetne kilátás, ha a viszonyok 
megváltoznak, s a bábák részére a 
vállalkozást kedvezőbb javadalmazási 
feltételekkel  lehetségessé teszik. 

Egyébként a Magyar Párt folytatja 
az ebben a kérdésben elkezdett akció-
ját, párhuzamosan a Romániai Magyar 
Kisebbségi Nők Szövetségének vezető-
ségével. Kívánatos, hogy ennek minél 
előbb meg is legyen a jótékony ered-, 
ménye. 

Adóhivatali közlemények. Az I. O. 
V. vagyis hadi-nyugdijasok eddigi nyug-
dijkönyveiket, nyugdíjra jogosító iratai-
kat és 2—2 leut felhozva,  sürgősen 
váltsák ki az állami adóhivatalnál uj 
nyugdijkönyvecskéiket, annál is inkább, 
mert később már csak kérvény utján 
kaphatják ki ezeket a pénzügyigazga-
tóságtói s igy nyugdijaikat a pontos 
időben nem vehetnék fel.  — Az adók 
s minden más állami tartozás befize-
tésére nyomatékosan felhívjuk  a kö-
zönség figyelmét. 

Nyilatkozat. 
A róm. kath. espereskerületi iskola-

tanács f.  hó 17-én tavaszi rendes ülé-
sét tartván; ugy határozott, hogy az-
elnöki megnyitó beszédből a követ-
kező rész hírlap után közzététessék : 

. . . . nem tehetem, hogy az iskolák 
fenntartása  körüli nehézségekről egy 
kissé részletesebben ne szóljak. A mi 
nehézségeinket ismerjük, de más helyt 
még nagyobb nehézségek vannak. 

Püspökünk őnagyméltósága ez évi 
január 3 án székhelyén ezen nehézsé-
gek tárgyában értekezletet tartván, az 
egyházmegyei szükségletek terén a 
hiányt négy millió leuban állapította 
meg ; ennyi a hiány a hívek közjáru-
léka után: Ennek a hiánynak a fede-
zése iránt a papsághoz fordult,  még 
pedig ugy, hogy a papságot erre a 
célra megadóztatta és emellett felhívta 
még külön adományozásra is. Ebből 
két millió leu gyűlt be. Ebben a mi 
kerületünk papsága 132,000 leuval sze-
repel. a legtöbbel az összes kerületek 
között. Ehez tudni kell, hogy mindenik 
lelkész a maga szerény jövedelméből 
sokféle  társadalmi kötelezettsége mel-
lett is otthon a saját iskolájához je-
lentékeny összeggel járul. És még a 
főgimnázium  fenntartásához  is köteles-
ségének tartja hozzájárulni. Van-e te-
hát ok — igazságos ok a papságot 
szükkeblüséggel, a szükségletek elül 
való rideg elzárkózással vádolni ? 

Mivel idevonatkozólag nálunk nyílt 
vádolás történt, ezt az ügyet itt az 
összes községek képviselőinek jelenlé-
tében nyíltan fel  kellett említenem, nem 
azért, mintha a papság ezzel kérkedni 
akarna, vagy magát mentegetni — iga-
zolni akarná, hanem azért, hogy a 
vádnak, amely a hívek megbotránko-
zását, elidegenítését akarja provokálni, 
éppen a hivek érdekében ennek élét 
vegyük. Van olyan paptársunk, aki 
helyi járulékain kivül a közszükségle-
tekre egymaga 18,000 leut ajánlott fel. 

Színészek 
jönnek, mint a mull héten már 

megírtuk és pedig ezúttal csak négy-
előadásra városunkba. Gáspár Jenő 
igazgató készül f.  hó 23 ikától 26-ikáig 
itt szinielőadásokat tartani, s azért csak 
ilyen rövid ideig, mert — mint maga 
kijelenti — »a nehéz gazdasági hely-
zet és az előadásokkal járó nagy költ-
ségek nem engedik meg, hogy egy-
egy városban hosszabb szini-idényeket 
tartsanak, s mert egy hosszú idényen 
keresztül való lanyha szinpártolással 
nem látná biztosítva a társulat megél-
hetését.* Keserűen józan szavak, fáj-
dalmas megállapítások ezek, melyek 
mélyen bevilágítanak a mai erdélyi ma-
gyar színészet egész válságos helyze-
tébe. A magyar szó színpadról való 
hangoztatásának kultuszán kivül egész 
csomó magyar kulturmunkásnak az 
exisztenciája forog  állandóan veszély-
ben, s ezt a veszélyt nekünk kell jó-
indulatú érdeklődésűnkkel, támogatá-
sunkkal bár ideig-óráig elhárítani. Mind-
ez közönségünknek minél szélesebb ré-
tegeit kell, hogy a színházbajárásra 
késztesse, ösztönözze, amellett, hogy 
a társulat Holdy Juci elismerten ki-
váló primadonnával az élén, olyan jó-
nevü tagokkal rendelkezik, mint Bor-
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sos Manci, Vince Emmi, Kozma Hugó, 
Mihályi Károly, Sztankóczy, Lukács 
stb., akik játékukkal bizonyára külön-
ben is meg fogják  érdemelni a szinház 
látogatását. A három első estén 3 uj 
u. n. sláger-operett: Borcsa Ameriká-
ban, Mesék az Írógépről és Mersz-e 
Máry kerül szinre, utoljára, csütörtö-
kön pedig a Régi Oroszország cimü 
nagy hirü, izgalmas 5 felvonásos  dráma. 

SPORT. 

Hargita—Unirea 2:1 (0:1). 
Az első bajnoki mérkőzés előtt. 

A Hargita első mérkőzését a se-
gesvári Unirea—Egyetértés csapata el-
len erős küzdelem után megnyerte. A 
segesvári csapaton határozottan mu-
tatkoznak a fejlődés  jelei — különösen 
a védelem erősen tartotta magát — 
úgyhogy a Hargita, dacára a nagy fő-
lénynek, csak a második félidőben 
tudta a gólokat lőni. 

Most vasárnap már bajnoki mér-
kőzés színhelye lesz a kollégium-kerti 
pálya. A Hargita ellenfele  az Olimpia 
lesz, amely már több, mint 2 eszten-
deje, hogy nem járt városunkban. 

A bajnokságban a 2 csapat egy-
forma  pontszámmal szerepel, de a Har-
gitának jobb gólaránya van. Az Olimpia 
Udvarhelyt eddig nagyon ritkán győ-
zött, reméljük, hogy a Hargita uj já-
tékosaival megerősödve régi hírnevé-
hez méltóan fog  szerepelni. A mérkő-
zés pontban d. u. 4 órakor kezdődik. 

. Schubert. 
— A Saociális Misszió-Társaság Schubert-

emlékestélye 1928 május 5-én. — 

Schubert.'  Vájjon van-e: olyan, a 
zenével foglalkozó  ember, aki nem 
találta igazi gyünyörüségét a Schubert 
müveiben? Vájjon van-e olyan szerel-
mes lány, akit a zongora mellett meg 
ne vigasztaltak volna a Schubert cso-
daszép, érzésteli dalai? Vajjön van-e 
egyáltalán a nem muzsikusok között 
is olyan ember, aki műveltnek tartja 
magát és ne tudná, hogy ki is az a 
Schubert ? Kétségkívül: nincs. Hiszen 
most, amikor Schubert halálának száz 
éves évfordulóját  ünnepli a világ, az 
összes nemzetek osztatlan elismeréssel 
adóznak az ő zseniálitásának, s a Schu-
bert-melódiáktól visszhangzanak ahang-
versenytermek kelettől-nyugatig. 

Nálunk a Szociális Misszió-Társa-
ságnak támadt az az eszméje, hogy 
egy magas nívójú zene-estély kereté-
ben adózzunk a zseniális zeneszerző 
emlékének. Közreműködésre sikerült 
megnyerni a legkiválóbb erőket: Tompa 
Lászlónét, Lukcsffy  dr.-nét, Benedek 
Géza drt, Schuster Joli segesvári 
énekesnőt, Schuster Lenke táncmü-
vésznőt, akik mesterük, Schlüter se-
gesvári zeneigazgató kísérete mellett 
fognak  Schubert-dalokat énekelni és 
táncolni, Imreh Ibolykát, Bede Irént 
és Pap Margitot, akik a »Három a 
kislány* -ból fognak  énekelni, a Szé-
kely Dal- és Zene-Egylet zenekarát, a 
vonósnégyest s a vonósötöst, ugy 
hogy egy élvezetes, magas nívójú es-
tére van kilátás, amelyen kétségkívül 
ott fogjuk  látni az egész Udvarhelyt. 

V. I. dr. 
» 

Az estély teljes műsora különben 
a következő: 1. Nyitány. Előadja a 
Székely Dal- és Zene-Egylet zene-
kara. 2. »Három a kislány* . . . belé-
pője. Éneklik: Bede írén, Imreh Ibolyka 
és Pap Margit. 3. Zongorán játszik : 
Tompa Lászlóné. 4. Énekel: Benedek 
Géza dr. 5. Előadást tart: Voszka 
István dr. 6. Énekel: Lukácsffy  Elek 
drné. 7. Vonósnégyes: Peltzer dr., 
Khell, Filó dr. és Voszka dr. 8. Éne-
kel : Schuster Joli. 9. Tánc: Schuster 
Lenke. 10. Zene-quintett. Előadják: 
Imre József  és társai. 

HÍREK. 
Aprilie 21. 

Szentgyörgynapján, mely az or-
todox (gör. kel.) egyház naptára sze-
rint április 23-ikára esik, törvényes 
munkaszünet lesz, mikor a kereske-
dések és műhelyek is zárva tartandók. 
A borbélyok délig dolgozhatnak. 

Városi közgyűlés lesz f.  hó 24 ikén, 
kedden d. u. 3 órai kezdettel, több tárgy-
gyal, melyek közt a legjelentékenyebb 
a költségvetés további megtárgyalása. 

Pappászentelés. Salanţiu Justint, 
a helybeli róm. kath. főgimnázium  ro-
mán tanárát, aki a hittudományokat 
Rómában végezte, Suciu balázsfalvi 
érsek a húsvéti ünnepeken pappá szen-
telte és kinevezte Alsóboldogfalva  és 
Szenterzsébet községekbe lelkésszé. Az 
uj lelkész vasárnap tartja meg bekö-
szöntőjét híveinél. 

A Polgári Önképző Egylet f.  hó 
17-én tartott választmányi ülésén Gyer-
kes Mihály titkár jelentése kapcsán 
örömmel vette tudomásul a választ-
mány, hogy a miniszter a téglajegye-
ket az egylet kulturháza javára enge-
délyezte. A téglajegyek forgalombaho-
zatala az egyesületnek junius elején 
tartandó jubiláris ünnepségén lesz. 

Halálozás. Jancsó  Domokos  már-
kosfalvi  földbirtokos  84 éves korában 
a mult héten elhunyt. A megboldogult-
ban Jancsó Béla főgimn.  tanár édes 
atyját gyászolja. 

Özv. Selyei  Kovács  Kálmánné 
Weigel Berta 72 éves korában, f.  hó 
18-ikán, városunkban elhunyt. Jegyző-
nek az özvegye volt, s kiterjedt, te-
kintélyes rokonság gyászolja. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
Igazolom, hogy a Polgári önképző 
Egylet temetkezési egyesülete Barabás 
József  elhalálozott tag után 9000 leu 
temetési segélyt fizetett  ki, mely ö§z-
szegnek gyors és pontos kifizetéséért 
ezúton is köszönetet mondok az egye-
sület vezetőségének. Sándor  Domokos, 
mint megbízott a fölvételre. 

A róm. kalh. espereskerületi is-
kolatanács f-  hó 17-én tartotta tavaszi 
rendes közgyűlését városunkban Pál 
István prelátus, kerületi főesperes  el-
nöklete mellett, aki megnyitó beszédé-
ben többek között megemlékezett a 
kerületi papságnak az iskolai célokra 
meghozott páratlan áldozatkészségéről 
is. Az iskolatanács a megnyitóval kap-
csolatban teljes elismerését, háláját és 
ragaszkodását nyilvánította a kerületi 
papságnak és a megnyitónak a papság 
áldozatkészségére vonatkozó részét hir-
lapilag közölni határozta s egyben mély 
sajnálkozását fejezte  ki egyik hitsor-
sosuknak ama megtévelyedésén, amely-
lyel nem átalotta a papság megtáma-
dásán kivül az egyház szertartásait is 
gunytárgyává tenni. A gyűlés további 
folyamán  iskolai kérdések tárgyalásá-
val foglalkoztak. 

Lemondanak iparukról az iparosok. 
A bethlenfalvi  adóhivatali körletben az 
utóbbi évben mintegy 40 iparos mon-
dott le iparáról. Idevezet a túlzott adó-
politika, mely az adóalanyokat sem-
misiti meg. 

Polgári Önképző Egylet Jubiláris 
diszgyülése. A székelyudvarhelyi Pol-
gári Önképző Egylet, amely fúzió  foly-
tán két elődjéből alakult ilyen cimü 
kulturegyletévé városunknak, 30 évet 
töltött. Ezt a nevezetes évfordulót  az 
egylet vezetősége felhasználja  a mult 
szép tetteinek az emlékezésben való 
visszaidézésre és a jövőt illető elhatá-
rozások kimondására. Junius hó 10 én 
délelőtt a Bukarest-szálló színházter-
mében jubiláris díszközgyűlést tart, 
mely ünnepélyen a dicső mult mélta-
tása nyer kifejezést  és elhatározás tör-
ténik az egylet kaszinói és oktatói he-
lyiségeinek megnyerése céljából, egy 
kulturház felépítése  érdekében. Az épí-
tés költségeinek összegyűjtése céljából 
1, 2, 5, 10 és 20 leus téglajegyeket 
bocsát ki az egylet, melyeknek eláru-
sitására minden kínálkozó alkalmat fel 
fog  használni. A jubiláris diszgyülést 
követőleg bankett lesz. Az ünnepély 
rendezését az elnökség végzi. 

Újra festik  a barátok templomát. 
A barátok templomának újra festése 
megkezdődött. Amíg a festés  tart, a 
délelőtti istenitiszteletek hétköznapokon 
reggel 6 és 7 óra között lesznek. 

x Eladó ház, szoba, konyha, kamra, 
azonnal beköltözhető, vagy esetleg ki-
adó. Értekezni Csere-utca 7e. 

{Készül az Erdélyi Lexikon. 
Osvát Kálmán dr. készülő nagy 

munkájáról, a mai Erdélyt ismertető 
enciklopédiáról több alkalommal meg-
emlékeztünk. A könyv' már tárgyánál 
fogva  megérdemli Érdély egész értel-
miségének, minden könyvolvasójának 
teljes érdeklődését. Egyesek azonban, 
akik a szerkesztő egyéniségét ismerik, 
talán kissé tartottak attól, hogy nem 
fogja-e  a könyvben néhol mellőzni a 
lexikonszerüség által megkívánt tár-
gyilagosságot ? Osvát dr. irnitudása, 
mély műveltsége, szellemének erősen 
kritikusi természete ugyanis vitán felül 
áll, viszont azonban az is megállapít-
ható volt róla, hogy egyéniségének 
egyik igen erős vonása a szatirikus-
ság, s valami nyugtalan harckeresési 
vágy, mely őt, mint irót — egy-egy 
szellemes ötlet, egy bravúros vágás 
kínálkozó lehetősége kedvéért — nem 
egyszer erősen félreragadtatta  a nyu-
godt objektivitás biztos porondjáról. 
Mindez egyéniségét sokak előtt talán 
még érdekesebbé tette, de — lexikon-
írásról, szerkesztésről lévén szó — ez-
úttal némi alapot szolgáltatott az em-
iitett kételkedésre a készülő nagy mű 
teljes tárgyilagossága tekintetében. A 
iexikon legutóbb szétküldött mutat-
ványivének cikkei azonban — amel-
lett, hogy fogalmat  adnak a mü mé-
reteiről és céljairól, — egyúttal nagyon 
alkalmasak minden kételkedés eloszla-
tására is. Ennek igazolásául nem is 
találnánk alkalmasabb módot, mint 
követnünk a marosvásárhelyi Székely 
Napló példáját. E lap hosszabb mél-
tató cikk keretében kivonatosan közli 
az Erdélyi Lexikonnak Olasz Péterre, 
a sok vita központjában állott, mar-
káns egyéniségű jezsuitára vonatkozó 
közleményét, ami szerinte — s sze-
rintünk is — próbakövéül tekinthető 
az Osvát, illetve a mü tárgyilagossá-
gának : 

Olasz Péter,  hitszónok, született 
Nagyváradon, 1895 aug. 4. A jezsuita 

rendbe lép 1910-ben, s a t . (Életrajzi 
adatai után igy következik további 
méltatása): A romániai magyar kath. 
ifjúság  lelki nevelését tűzi maga elé. 
Hallatlan buzgalommal dolgozik ezen 
a téren. Az erdélyi közvélemény akkor 
kezd reá felfigyelni,  mikor — prog-
rammjába veszi a zsidókérdést. Külö-
nösen Kolozsvárt tartott konferanszai  — 
melyeknek egyébként ügyes konstruk-
cióját fölöslegesen  terhelték meg a 
progresszív sajtót bántó allúziók — 
idézték fel  ellene a sajtó kifakadásait. 
Ő maga tiltakozik ellene, hogy anti-
szemitának tekintsék s éppen ezért — 
nehogy az ifjúság  is félreértse  — a 
zsidókérdést 1927-ben kikapcsolja. 

Ezután jön nevezetesebb előadá-
sainak felsorolása  s végül: Az ifjúság-
nak irt könyvei friss  közlési módjuk-
kal sok ezer ifjú  olvasót szereztek. 
Legutóbbi kiadványa : »Fiu légy férfi  !« 
(1928) két hét alatt elfogyott.  Megjele-
nésével, egyéniségével és munkásságá-
val érdekesen jellemző alakja a mai 
Erdély szellemi életének. 

Jeles és magas kulturnivóju lap-
társunk e közléséhez még azt a meg-
állapítást fűzi,  hogy ilyen előjelek sze-
rint, Osvát nagyszabású kiadványa: 
komoly, hasznos, szükséges standard-
munka lesz, egyik legjelentősebb kul-
turténye a legutóbbi erdélyi éveknek. 

Az Erdélyi Lexikon most készülő, 
szövegillusztrációkkal, kéthasábos lexi-
konszedéssel megjelenő, első kiadása 
szubskripciós kiadás és lényeges előnyt 
nyújt előfizetőinek.  Ötszáz lenért  kap-
ják meg az Erdélyi  Lexikont,  akik 
most a kiadónál előfizetnek,  mig ké-
sőbb csak a majdnem  kétszeres  bolti 
áron lesz megszerezhető. Minden elő-
fizetés  a szerkesztő-kiadó cimére : Os-
vát Kálmán dr., Oradea (Nagyvárad) 
Bul. Reg. Ferdinánd 41 szám alá in-
tézendő. 

Jó szivek figyelmébe.  Égy szegény 
83 éves asszony, ak' teljesen munka* 
képtelen, nincsen senkije, már minde-
nét eladogatta, esedezve kéri a könyö-
rületes szivü embereket, hogy legna-
gyobb nyomorában segítsék ki, hogy 
éhen ne pusztuljon öreg napjaiban. Bár-
mely adományt szíveskedjenek Attila-u. 
15. sz. alá küldeni. Özv. Herzdörfer 
Mártonné. 

x Hirdetmény. Közhirré tétetik, 
hogy folyó  hó 30 án a helybeli posta-
és távirdahivatal árverést tűz ki az 
1928 és 1929 évi tüzelő faanyag  l)eszer-
zésének szállítása végett. Az érdeklődő 
felek  jelentkezzenek a helybeli posta-
főnök  urnái szóbeli ajánlalok tételére. 
Dirigente: Roin. 

A „Sziv-gárda" ünnepe. Az Irgal-
mas Nővérek vezetése alatt álló elemi 
leányiskolának szivgárdistáit szép egy-
házi ünnepség keretében avatta fel  Pál 
István prelátus-plebános f.  hó 15-én 
az ünnepélyes nagy mise után. A fel-
avatás alkalmából délután 6 órai kez-
dettel a főgimnázium  tornatermében 
zsúfolt  közönség jelenlétében szépen 
sikerült kedves ünnepség volt, amelyen 
a szivgárda célját László Ignác vallás-
tanár fejtegette,  akinek a szivgárda 
megalakítása kürül kifejtett  buzgósá-
gáért Pál István mondott köszönetet. 
Majd a növendékektől kedvesen elő-
adott ének-, szavalati számokban és 
színdarabban gyönyörködött a szülők 
serege és az érdeklődő közönség. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
Elismerem, hogy a Polgári Önképző 
Egylet temetkezési egyesülete férjem 
elhalálozása alkalmából temetési se-
gélyképpen 9000 leut fizetett,  mely ösz-
szegnek a gyors és pontos kifizetéséért 
ezúton is köszönetet mondok az egye-
sület vezetőségének. Özv. Balási 
Mihályné. 

Nagyon rossz állapotban a Far-
cádi-ut. A városunkból ki Farcád felé 
vezető ut, mely különben máskor sem 
tartozott a legkellemesebben járható 
utak közé, különösen a legutóbbi hó-
menés alkalmával nagyon rossz álla-
potba került, ugy hogy ma szinte jár-
hatatlan. Az úttest fedőanyaga  lemo-
sódott, árkokkal van keresztül-kasul 
hasogatva s a rendes utmenti árok pe-
dig teljesen feliszapolódott.  Mindezek 
miatt a panaszok nálunk is minden-
naposok és valóban sürgős szükség is 
van. az ut jókarba helyezésére, az árok 
alapos kitakarítására. Ajánljuk ezt a 
vicinális uti bizottság szives figyelmébe  1 

Öngyilkosság. Tóth Kálmán hely-
beli csizmadiamester f.  hcrl9-ikén dél-
előtt öngyilkosságot követett el, fel-
akasztotta magát. Az 57 évet élt sze-
rencsétlen iparos tettének oka bizony-
talan s az talán a nehéz viszonyok-
ban keresendő. 

A Polgári Önképző Egylet választ-
mánya figyelmezteti  a temetkezési alap 
tagjait, hogy mikor a pénzbeszedő meg-
jelenik a temetkezési nyugtával, azt 
váltsák be pontosan, mert csak egy-
szer köteles kivinni a nyugtát. Viszont 
az egyes tagok részéről tapasztalt ké-
sedelmes tagsági díjfizetés  hátráltatja 
az elszámolást s amennyiben az alap 
a legpontosabban igyekszik a temetési 
segélyt kifizetni,  jogosan követelheti a 
tagoktól is a pontosságot. S számit 
arra, hogy ezen figyelmeztetést  meg-
érti minden tag, nem lesz szükség 
olyan határozatot hozni, ami esetleg a 
kizárást vonja maga után. 

x Köszönetnyilvánítás. Az aszta-
los-, lakatos- és építőmunkások társu-
latának, a Székely Dal- és Zeneegylet-
nek, a temetkezési egyesületeknek a 
gyorsan kifizetett  segélyükért és mind-
azoknak, akik jó férjem,  illetve édes 
apánk halála alkalmával részvétükkel 
veszteségünket enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk köszönetet. Özv. Ba-
lási Mihályné  és gyermekei. 
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Duca belügyminiszter, legutóbb pedig 
Petrescu Comnen berlini román követ 
kijelentették, hogy a romániai kisebb-
ségeknek egyenlő jogokat kell adni. 
Duca igy nyilatkozott: »azt akarjuk, 
hogy e haza minden polgára jól érezze 
magát, hogy ne legyen semmi különb-
ség többségi és kisebbségi polgár kö-
zött.» Ezt mondják künn és ezt mond-
ják benn, de különösen künn, a kül-
föld  előtt — itthon pedig, Udvarhely-
megyében, a színmagyar kisebbségi 
vármegyében a hivatalos helyiségek-
ben változatlanul és tagadhatatlanul ki 
vannak függesztve  az «egyenlőséget* 
hirdető táblák: »Se va vorbi numai 
româneşte — csak románul lehet be-
szélni. « Nagyon jól érezzük magunkat, 
midőn ezeket a kézzel fogható  táblá-
kat összehasonlítjuk a kézzel nem fog-
ható miniszteri és diplomatai nyilatko-
zatokkal. 

Áprily Lajos a Kisfaludy  Társaság 
tagja. A Kísfaludy-Társaság,  Magyar-
ország egyik legtekintélyesebb irodalmi 
társasága Áprily Lajost, az erdélyi lira 
egyik legértékesebb, legművészibb kép-
viselőjét tagjává választotta. A kiváló 
költő méltó elismertetése Erdély iro-
dalmi köreiben általános örömet keltelt. 

A gyermek szépségverseny a mo-
ziban a mult vasárnap fejeződött  be 
a közönség szavazása alapján. 600 kö-
rüli szavazatot adtak le, s első lett 
Pollner Rózsika, második Gábor Aranka, 
harmadik Ordelt Jani, negyedik Bod-
rogi Gézuka. 

Földrengések, vulkánikus kitöré-
sek, rendkívüli árvizek, s más hasonló 
elemi csapások követik sürün egymást 
a legutóbbi években, mintha az egy-
más ellen zudult embereket az termé-
szet is sanyargatni akarná. A hát ele-
jén Európa közép és déli részeiben 
volt ismét erős földrengés,  mely külö-
nösen Bulgáriában volt rettenetes erejű, 
nagyon sok emberéletet is áldozatul 
követelvén, de érezhető volt az Romá-
nia igen különböző részeiben is, igy 
Bukarestben, Brassóban, Temesváron, 
Nagyszebenben stb. Valószínűleg ezzel 
kapcsolatban keddre virradó éjjel ret-
tentő szélvihar (ciklon) vonult végig vár-
megyénken is, mely sok helyen ke-
rítéseket, épületfedeleket  zúzott össze. 
Különösen erős volt a vihar Székely-
varságon, hol vastag fákat  is csavart 
ki a földből,  a Zsigmondtelepen, hol 
egy rakodó szint teljesen ledöntött, s 
lesodorta a gépház fedelét  is, de sok 
kárt okozott a vármegye más községei-
ben is. 

A ref.  ifjúsági  konferenciák  szép 
sikerei, az üdvös hatások, melyeket 
azok a résztvevők lelki életére tesznek, 
az illetékes vezetőket e konferenciák 
minél szélesebb körben való megismét-
lésére késztetik. F. hó 22-én Segesvá-
ron lesz, leányok részvételével ilyen 
konferencia,  amelyen értesülésünk sze-
rint, Pilder Mária fog  előadásokat tar-
tani. A délelőtti isteni tiszteleten pedig 
ezzel kapcsolatban Vajda Ferenc lel-
kész mond, felkérés  folytán,  alkalmi 
egyházi beszédet. A konferencián  a 
segesvári leányokon kivül még a ke-
resztúri és az udvarhelyi egyházköz-
ségek leányhivei vesznek részt, váro-
sunkból mintegy harmincan, akik a 
reggeli vonattal utaznak Segesvárra. 

Suíyos baleset érte városunk egyik 
ismert, tekintélyes polgárát, Szabó Vik-
tor mészárost. Csütörtökön rendelt hust 
akart szállíttatni egyfogatú  lószekerén, 
amelyen segédje ült. A ló azonban 
makacskodott, nem akart indulni. Szabó 
lent állva, a ló mögé ment és meg-
riasztotta. Erre azonban az ijedt állat 
felrúgott  s Szabót teljes erővel arcon 
rúgta. Orrán, homlokán súlyos zuzó-
dásokat szenvedett. Az erős férfinak 
még volt annyi ereje, hogy maga haza-
induljon s útközben egy rokonához be-
menjen, hol ijedten látták súlyos sérülé-
sét. Beszállították a vármegyei köz-
kórházba ápolás végett. 

Elismerés és köszönet. Elismerés-
sel adózom a Székelyudvarhelyi első 
róm. kath. jellegű temetkezési egyesü-
letnek, előzékeny, gyors és pontos el-
járásáért és a temetkezési segély : 4500 
leu azonnali kifizetéséért,  miért is kö-
szönettel tartozom az egyesület veze-
tőségének. Egyúttal mindenkinek fi-
gyelmébe ajánlom az egyletbe való be-
iratkozást. — özv. Balási Mihályné. 

Gyüjtás a hadirokkantak javára. 
A közegészségügyi minisztérium en-
gedélyt adott, hogy a hadirokkantak 
szervezetei f.  hó 22-én gyűjtést ren-
dezhessenek. Értesülésünk szerint vá-
rosunkban a gyűjtés napját egy héttel 
későbbre tették, f.  hó 29 ére, hogy ad-
dig a szükséges előkészületek megtör 
ténhessenek. 

A Székely Dal- és Zsnaegyiet mü 
vészssiélya. Teljes sikerrel — a leg-
jobb hangulatban telt el — városunk 
nemes egyesületének műsoros estélye 
f.  hó 16 án este a róm. kath. főgim-
náziumban. A műsoron a fuzionált 
egyesületek valósággal versenyeztek, 
hogy az első közös estélyen a legjobbat, 
a legszebbet nyújtsák — ami egészen 
és teljesen sikerült is. A dalegylet 
Kiss—Pattantyús : Szerenádjával, az-
után a Székely balladával és Barcarol-
lával tűnt ki, mig a syrnphoníkus ze-
nekar Verdi-Áida-opera részletével szer-
zett egyletének dicsőséget. Kiegészítette 
a gazdag műsort Finta Gergely kollé-
giumi tanár két remek verse, Bede 
Irénke kedves, igaz megértéssel elő-
adott szavalata, Bodrogi Balázs mű-
vészies énekszáma, Piuhár G. egyleti tit-
kár derűs konferánsza  és TomcsaS. 
művész értékes egyéni száma, mely-
ben városunk nevesebb emberei mu-
tatkoztak be — művészi karrikaturák-
ban — a hálás közönség előtt. Dicsé-
rettel említjük meg, hogy az egylet fá-
radhatatlan úrasszonyai és urleányai 
ízletes buffét  állítottak össze, kiknek 
ezen az uton is leghálásabb köszöne-
tét és háláját fejezi  ki az elnökség 
áldozatos munkájukért. 

A kereskedelmi és iparkamara 
közleményei. Bukarestben a » Târgul 
Moşilor« néven ismert tavaszi nagy-
vásár folyó  évben május 10 és junius 
15 ike között lesz megtartva. Bővebb 
felvilágosítások  a kamara titkári hiva-
talában elhelyezett prospektusokból 
nyerhetők. — A munkaügyi miniszté-
rium a borbélyüzleteknek az ortodox 
(gör. kel.) Szentgyörgy napján, április 
23-ikán déli 12 óráig való nyitva tart-
hatását engedélyezte. 

Tüzeset Srentínihílyon. Folyó hó 
16-ikára virradó éjjel Székelyszentmi-
hály községben nagyobbmérvü tüzeset 
volt, melynek a Rozmann féle—most 
Tarcsafalvi  Lázár, Péter Elek és Barta 
József  tulajdonában levő — cserépgyár 
egy része esett áldozatul. Az éjjel 2 
óra tájban kitört tüz, mely kezdetben 
a raktár tetején elhelyezett, tömött, 
rossz szénában talált táplálékot, el-
pusztított egy kis raktárhelyiséget és a 
benne volt mintegy 9000 drb. deszka 
cserépformát.  A tüzet maguk a tulaj-
donosok és az összefutott  néhány fa-
lusi ember oltotta el, minthogy a köz-
ségben a tűzoltóság kellőképpen meg-
szervezve nincs. A kár — mintegy 
40,000—50,000 leu — jelentékenyen 
sújtja a tulajdonosokat, annál is inkább, 
mert az üzem éppen most volt meg-
indulófélben  s a gyár biztosítva sem 
volt. Szerencse még, hogy a katlan és 
a szárító nem esett a tűznek martalé-
kul. A tüz, mint eddig is megállapít-
ható volt, gyujtogatásból keletkezett s 
annak tettesei után a csendőrség eré-
lyesen nyomoz. 

KÖZGAZDASÁG 
Már jól benne vagyunk áprilisben 

és még alig-alig érezhettük a tavasz 
szagát. Eddig túlnyomó részben ked-
vezőtlen, szeles, hideg, deres volt az 
idő, pedig a gazda aggódva kérdi, mi-
kor lesz már az állatnak legelő s a 
városi várja már, hogy a szobai kály-
hák fűtését  abbahagyhassa. Nem hiába, 
hogy április a bolondok hónapja, sze-
szélyes, kiszámíthatatlan. No és ápri-
lisben terem sok megkótyagosodott fő-
ben sok zavaros gondolat, amelyek 
testet öltve szellemi bolondgombák 
alakjában látnak napvilágot a húsvéti 
örökbéke hirdetésének nagy dicsőségére. 

Mit is mond a közmondás ? «Bo-
lond likból bolond szél fu.«  Van is 
elég sok és gyakori jéghideg szelünk, 
amely a magyar egység és magyar bé-
kesség zsenge vetésének fejlődését  aka-
dályozza. Mikor jön el az a fénylő, 
meleget árasztó és valódi békességet 

hirdető megváltó nap, amikor a ma 
még gyenge vetés reménység zöldjébe 
öltözve, szárba szökik és lesz gazdag 
és dus aratás? 

Piaci árak (az ünnepek miatt 
gyenge felhozatal  mellett). A buza : 
160—165, rozs : 125-130, árpa: —, 
zab: 85—90, tengeri: 110—115, bur-
gonya: 32—40 leu vékánként. v-ó. 

Tenyészállatkiálíitás és vásár Szó 
kelykereszturon. A vármegyei állatte-
nyésztési bizottság f.  hó 30-ikán Szé-
kelykereszturon, kis- és nagyállatok ré-
szére, vásárral egybekötött tenyészállat-
kiállítást rendez. Felhajthatók bármi-
lyenfajta  állatok, a szarvasmarhák kö-
zül azonban csak a siemmenthali és 
az erdélyi magyar fajtákat  fogják  dí-
jazni. Különböző nagyságú dijak — 
200—1500 leuig — vannak kitűzve a 
lovakra, szarvasmarhákra nemek, faj-
ták és életkor szerint, mig a kisállato-
kat oklevéllel és éremmel fogják  ki-
tüntetni. Az állatok marhalevéllel,vagy 
községi igazolvánnyal látandók el, 
amelyben igazolva van, hogy a köz-
ségben nincs állatbetegség. 

Riadé : a Könyvnycnsía Rísavécjtárssság 
Odorheiu—Ssékeiyadv&rhe'y 

CorpUí Portăreilor Tribuaalu'ui 
Odorheiu. 

No. 667-1928. 

Pnbl i ca ţ iune de l i d t s ţ l e . 
Subsen»nfttul poriăra! prin «ceasta 

publ că, că îi baza dtciziuoii Nr. 6179 
şi Nr. G. 7429—1927 a judecătoriei 
diu Odorheiu îu favorul  reclamantei 
Ci8sa de Păstrare din Zjtea repr. pria 
advocatul Dr. N^gy Lsjoa pentru îa-
casarca creanţei da 22100 Lai ş; ac 
cesorii se fix  *a?ă termen de hc.tsţ e 
pe 28 Aprilie 1928 ora 15 p. n>. la 
faj* iocuiui in Z itea unde se vor vinde 
priu licitaţiune publică judiciară ma 
ş;5» de cu-<ut, 1 ECroafă 2 prcci, 2 
cai 1 dulap, 10 perine. 2 matr-ţi, 2 
paturi îa v«loave do 22G00 Lei. In caz 
de nevoie şi sub prfţul  de estiraare. 

Pretenziunea caro e de iccass&t face 
22100 Lei capital, dobânzile cu 13°/, 
socotind dia 6 S pt,. 1927 iar spesele 
ţâră teu® stabilite de 6194 Lei. 

I j truiâ ' mobilele cari ajuug la 
HcHaţe ar fi  fost  sechestrata şi d? 
alţii şi aceştia ş ar fi  câştigat dreptul 
de ecoparira iiciisţia prezentă este 
oodona'ă şi îa favorul  acestora în sen-
zul art. LX.: 1881 § 192. 

Odorheiu, la 19 Martie 1928. 
Bălăsescu por ărol. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 580-1928 

Publ iea ţ inue de l icitaţie. 
Sub?eiDnatu! por ărel pria aceasta 

publică (ă îa baza deciziuaii Nr. 1660 
1661, 1659-1927 şi Nr. G. 6149-1927 
a jutiecă orlei din Odorheiu îa faverui 
rec a©-utuiui Alfred  Tartler repr. pric 
advocatul Dr. Szabd G. pentru încasa-
rea crea* {ai de 7202 Lei şi accesorii 
ae fixează  termen de licitaţie pa 28 
Aprilie 1928 ora 12 a. m. ia fa  ta io 
cu'ui in Odorhaiu unde se vor vinde 

ptiu licitaţiuoe pub'ică judiciară sta'aj 
tBfttă  do scris îa vaoare da 26750 
L»i. In caz de uevoie şi sub preţul 
da estimare. 

Pretenziunea care e da incassat faca 
7292 Lai capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 4 Nov. 1926 iar spasale 
pâ ă acum stabilite dn 2240 Lai. 

întrucât mobilele cari ajuag la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrata şi de alţ'i 
şi aceştia şi ar fi  câş igat dreptul de 
accpurire licitaţ a prezentă e*te ordo 
naă şi in favorul  acestora îa seazu. 
art. LX : 1881, §. 192. 

Odorhaiu, la 23 Febr. 1928. 
Dr. Szabó şfporiărel. 

Corpul P^ăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 581—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subáemaatul porîărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
10859-1927 şi Nr. G. 7950-1927 a ' 
judecă'oriai diu Oiorheiu îa favorul 
rtclaasaotului Nígier Izidor repr. prin 
advocatul Dr. Szabó Gábor pentru in-
cassarea ctvaoţei da 7500 Lai şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţia 
pa 28 Aprilie 1928 orele 11 8. m. ia 
faţa  Iocuiui în Odorheiu unde BO vor 
vitdo priu liciteţiuuH publică j îdiciară 
sobe de tuci pentru bucă ărie io valo-
are de 20000 Lai. Ia caz da nevoia 
şi sub preţul da e:timara. 

Preteuziuaea care e de incassat f  ca 
7500 Lsi capital, dobâniila cu l'2°/u 
socoiud din 10 S pţ. 1927 iar Bpeaale 
pâuă acum staverito da 1858 Lei. 

_ întrucât taob;lele cari ajuag Ia 
licitaţie ar fi  fost  ex«cvata şi da alţii 
şi aceştia şi ar fi  câşcigat dreptul de 
ücoparire licitaţia preaeuă este ordo-
nată şi îa favorul  ac-jstora îa saazul 
art. LX.: 1881, § 192. 

OJorheiu, 1. 23 Martie 1928.  
Dr. Szabó şafportărel. 

Corpul Portăreilor Tiibopalului 
diu Odorheiu. 

No. 830-1928. 

Publicaţiune de lictatie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziuni Nr. 
6181 şi Nr. G. 6129—1927 a Ju-
decătoriei d'n Odorheiu îa favorul  rec-
lamantului firma Minerva repr. prin 
advocatul Dr. Jodál G. pentru înca-
sacra creaDţ*ide 7992 50 Lai şi acca-
sorii se fixează  termen de licitaţie pe 
2 Maiu 1928 orele 10 a. ra. la faţa 
locului îa Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitsţ une publică judiciară im-
primete în valoare de 30000 Lei. In 
caz de nevoie şi tub preţul de eBti-
raare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
7992 50 Lei capital, dobânzile cu 12*/, 
socotind din 25 Sept 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 1487 Lei. 

Istrucât mobilele cari ajung a li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă eato ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzu! 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu, la 13 Martie 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 
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Árajánlattal és kedvező fiaetési  feltételekkel  szolgál: 
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r a mm so^emsassssss^sssa samesammEi ea m sa fs  m es kbbs ca ̂  tsa ss sm o es i s ?a* * w aHMEJ . 
Az igen tisztelt vásárló közönség szives tudomására hozom, hogy üzletembe naponta érkeznek szebbnél-szebb divat-
ujdonságok, női és férfiruha-  és felöltő-szövetek,  nyersselymek, kreppek, kötött-szövöttáruk és sok más különböző 
divatdolgok. Mielőtt szükségletét bárki is beszerezné, kérem, tekintse meg raktáromat, hol minden áru a legolcsóbb 
napi árban szerezhető be. Kiváló tisztelettel: DEGRO BÉL AB 
Kész fárfiruhák  2000 leutól. Kész női kabátok 2000 leutól. Női és férfi  gummikabátok 800 leutól. 

KAKMXinV 

mas 

Halló! mr Halló! 
Ingó és ingatlanok eladására, valamint ház 
és házhelyek vételére megbízásaim vannak. 
Útlevél-beszerzéseket gyorsan és pontosan 

eszközöl: ~ 

NAGY LAJOS 
Odorheiu—Székelyudvarhely Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlenu.) 55. — Galtherféle  ház-

ban a fapiaccal  szemben. 

Corpul Portăreilor Tribuualului 
Odorheiu. 

Nr. 601—1928 port. 
Dala Judecătoria diu Cristur. 

No. G. 740-1928. 

Publieaţiune de lictaţie. Publieaţiune de licitaţie. 

Judecătoria dia Odorheiu secţia cf. 
No. 3948-1927 cf. 

Extract din publieaţiune de licitaţie 
Ia cererea de executare făcută  de 

urmăriţii soţiei lui Antal Ferenc născ. 
Hegyi Róze şi Actal Ferece junior 
contra urmăritei văd. lui Hegyi Fe 
rene căsc. Dobai Maria. 

Judecătoria. 
A ordonat licitaţiuuea execuţ'o-

na!ă asupra porţiunei de 30/480 păi ţi 
din imobilului cuprinse îa cf.  a co-
munei Tăietură din circumscripţia Ju 
decătoriei No. por'ocului cf. 174 înscris 
pe numele văd. lui Hegyi Ferenc &ăsc. 
Dobai Maria sub No. de ord. Afl  No. 
top. 1183/2 (Arător) cu preţul de stri-
gare de 2000 lei, imobilelor îascrise 
pe numele sussumită sub No. do ord. 
Afl.  No.  top. 2559/2 (arător) cu pre-
ţul de strigare de 600 Lei, — No. de 
ord. Af3.  No. top. 3374 (Pădure) cu 
preţul strigare de 500 Lei, — No. da 
ord. Af6.  No. top. 3749 (Păşune) cu 
preţul strigare da 800 Lgi, — No. de 
ord. Af8.  No. top. 5061 (Arător) cu 
preţul de strigare de 200 Lsi, — No. 
de ord. Aţ9 No. top. 3386/2 (Pădure). 
cu preţul de strigare de 500 Lei, — 
imobilului înscrise pe numele susnu-
mită cuprinse îa prot. cf.  No. 862 al 
conauei Tăietură sub No. de ord. Af2. 
No. top. 4936 (Păşune) cn preţul de 
strigare da 1000 Lei — şi în fhe 
asupra imobilului înscrise pe numele 
susnumită cuprinse îa prot. cf.  No. 
935 al comunei Tăietură sub No. de 
ord. Afl  No. top. 101 şi 102 (Grădine) 
cu preţul de strigare de 300 lei pentru 
incassarea creau ţei de 4000 lei capi-
tal şi accesorii precum şi pentru îa-
cassarea creării de 200 lei capital şi 
accesorii ai Szász Borbála dom. îa 
Tăietură, pentru suma de 380 f 3601 
5101418 Lai 10 bani şi 895 f 570 Lei 
a lui Szabó Mihály dom. în Tăietură 
pentru sume de 418 Lai 10 bani ca-
pital şi acc. ai Szabá Amália, lilom. îa 
Tăietu;ă, pentru suan de 9 Lu 20 d. 
capital ş< ticc. lui Bodai Józsi látván 
do». îu Tăietură, — psntru suma ds 
26 Lei 85 bani alui Doöai Dénes, dom. 
în Tăietură, — pentru suma de 1 Lai 
cap. şi acc. lui Szabó György dona. îa 
Tăietură. 

LtciUţiunea sa va ţine îa ziua de 
7 Maia 1928 ora 10 la casa co-
munală a Comunei Tăietură. 

Imobilele ce vor fi  licitată cu pot 
fi  ţâaduto pe un preţ mai mic decât 
două treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc se liciteze suat 
dateri fă  depoziteze la delegatul jude 
cătoresc 10% din preţul de st,rigara 
drept garanţie, îa numerar sau îa 
efecte  de cauţle socotita după cursul 
fixat  în § 42 legea LX, 1881. ssu fă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa coa-
statâad depunerea, judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şt să semneze condi-
ţiunile de liciţi ţie (§. 147, 150, 170 
legea LX. 1881; § 21 legea XL. 1908). 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult 
cel care a oferit  pantru imobii un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator să intregească imediat garanţia 
fixată  conform  procentului preţului de 
Btrigare la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit (§ 25 XLI 1908). 

Odorheiu, la 22 Dec, 1927. 
Or. Földes mp. judecător. 

Pentru conformitate: 
I' Zayzon impiegat. 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că în bazs deciziunii Ni. 6345— 
1927 şi No. G. 6848-1927 a judecă-
toriei din Odorheiu îa favorul  recla-
mantei firma  Mode Engleză repr. prin 
advocatul Dr. Varó G. peafru  încasa-
rea creanţei dej 2720 L?i şi acce-
sorii se fixează  termea de licitaţie pe 
28 Aprilie 1928 ora 10 p. m. la faţi 
locului îu Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară 2 bufet, 
1 ceas da perete îi vs!öa~e de 4500 
Lei. Ia caz do novoie şi sub preţul 
de estimare. 

Preteeziunea care e de încassat face 
2720 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 5 Maiu 1927 isr spesele 
până acum stabilite de 1440 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  ex?cvato şi da a'ţîi 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezeată esta ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorhaiu, la 23 Febr. 1928. 
Dr . Szabó şafporiărel. 

Corpul Portăreilor Tribun aiului 
Odorheiu. 

Nr. 602-1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie, 
Subsem&atul portărel pria acuasta 

Dublică, că îu baza deciziuaii Nr. 6209 
şi Nr. G. 6849—1927 tjudtcăioiiei din 
Odorheiu îa favorul  reclamantei firma 
Mode Engleză repr. priv advocata Dr. 
Varó G. pentru incassarea creanţei de 
5690 Lei şi accesorii sa fixează  tormen 
de licitaţie pa 28 Aprilie 1928 orele 10 
p. m. la faţa  locului în Odorneiu unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară 2 bufet,  caas da perete în va-
loaredo 4500 Lei. In caz de nevoie şi 
sub preţul de estiaare. 

Prateaziuaea cara e de îacassat face 
5690 Lei capital, dobâazile cu 12°/0 
socotind din 15 Apr. 1927 iar spesele 
pâţă ecuaa stabilite de 1645 Lsi. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  fxecvftte  şi da alţi 
şi acQStia şi ar fi  câştigat dreptul da 
scoperire licitaţia prezeată este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881 §. 192. 

Odorbeiu, la 23 Martie 1928. 
Dr- Szabó şefportăre'. 

Dala Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No. G. 857—1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îo baza decisiu&ii Nr. G. 
857—1928 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamante) Britanica repr. 
pria advocutul Dr. Éieke3 Doaaokos 
pentru îacassarea craacţai de 15693 
Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe eiua 8 Maiu  1928 orele 
4 d. as. la faţa  locului în comuna 
Dumitreni unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară mobilei vaci 
în valoare de 30000 Loi. Ia caz do 
nevoie şi sub preţui de estimare. 

Pretenziunea care o do incassat faca 
15693 Lei dobânzile cu 10°/0 socotind 
din 1 Ian. 1928 iar *pesale pâ'. ă acum 
staverite de 2049 Lai. 

Ictrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  fxecv&te  şi de alţti 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Cristur,'la 8 Aprilie 1928. 
Ádám grefiar. 

Subsemnatul grefier  prin aceasta 
publică, că îu baza deciziunii Nr. G. 
740-1928 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Cooperativa de 
Credit Simonfş fi  repr. prin advocatul 
Dr. Elekes Dominic pentru incaBsa 
rea creanţei de 5000+42000 Lîi şi ac 
ceaorii se fixtsază  termjn da licitaţie 
pe 25 Aprilie 1928 ore 4 p. m. la 
faţa  locului îa comuna Turdeni uude se 
vor vinde pria licitaţiune publică ju? 
dictată mobilele. Oglinda, masa, animale 
?i etc. în valoare de 33050 Lei. In caz 
de nevoia şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care a de incassat f  ica 
5000+42000 Lei dobâazile cu 10% so-
cotied din 10 .Ianuarie iar spesele pâcă 
acum stabilite de 2067 Lai. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
nată şi în favorul  acestora in seuzul 
art LX. 1881 § 192. 

Crialur, la 31 Mart. 1928. 
Á d á m , grefier. 

Dela judecătoria din Cristur. 
Nr. G. 3352-1927. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grtfier  pria aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. G. 
3352—1927 a judecătoriei din Cristur 
îa favorul  reclamantului Faluvégi And-
rás dom. îa Sitfaneşti  repr. prin 
advocatul Dr. Elekes Domokos 
pentru incassarea creanţai de 1200 
Lsi şi accesorii se fixează  termee 
de licitaţie pe 27 Aprilie 1928 orele 4 
d m. lafaţi  locului îa coaauua Stefa-
ntş~i undess vor vinde prin licitaţ'uce 
publică juciara mobilai maşiaa de cu-
sut, 1 lampă etc. îa va'oara de 5300 L. 
Ia caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care a do incassat face 
1200 Lei dobâazile de 10% socotind 
dia iar spesele pâuătcutn staverite da 
525 Lei. 

întrucât mobilela cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi da alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prozeufă  este ordo-
nată şi îa favorul  acastoca îa senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Cnatur, la 31 Martie 1928. 
Adftm,  grifkr. 

Cjrpul Portăretior Tri&unaluui 
Odorheiu. 

Nr. G. 824—1928. 

Publieaţiune de licitaţie, 
Subsemaaiul grefiar  pria aceasta 

publică, că îa baza deciziuai Nr. 
5997 şi No. F. 8303-1927 a judecă-
toriei din Odorheiu îa favorul  recla 
maatului Szabó Ştefan  repr. pria ad-
vocatul Dr. Jodál G. pestru incassa-
rea creauţei da 3817 Lai şi accesorii 
ss fixează termes de licitaţia pa 4 
Maiu 1928 orele 13 p. m. la faţi 
locului îu Olorheiu unde se vor vinae 
prin licitaţ-une publică judiciară 100 
kgr. vtisa îa valoare de 15000 Lei. 
In caz da nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de incassat faca 
3817 Lei capital, dobâazile cu 6% 
sccotisd din 4 Iulie 1926 iar spesele 
pâfă  acum stabilite de 1504 Lei. 

întrucât mobilele cari cjuag la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul da 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acastora în senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 13 Martie 1928. 
Dr . Szabó şafportărel. 

BetbUttfaWi bclsosfjetnet 
mttidctt tartozóival együtt 
olcsö árott eladom. 

Hinléder Fels Ákos dr. 
Dela Judecătorie din Cristur. 

No. G, 3200—1927. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier pria aceasta 

publică cumcă în baza deciziunii Nr. 
3200-1927 a Judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantului Dávid Lá-
zár repr. pric Dr. Fodor Boldizsár pen-
tru încassarea creanţei da 304 Lei ca-
pital şi accesori se fixează  termen de 
licitaţia pa ziua de 12 Maiu 1928 la 
orele 4 p. m. la faţa  locului îa comuna 
Rugăaeşti unde se vor vinde prin li-
citaţiune publică judiciară mobilei de 
casă, îa valosre de 8500 L9Í. In caz 
de nevoie şi Bub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
304 Lai capital, dobâasiîe cu 10% 
dela 1 Septembrie 1926 iar spesele 
până acum staverite 326fl33f2245  L. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă eate ordo-
nată şi îa favorul  acestora. 

Cristur la 13 Apr. 1928. 
A d â m grefier. 

Dela Judecătoria rurală din Cristur. 
No. G. 4208-1937/2. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul aduc la cunoşticţ* 

publică în sensul legii LX. din 1881 
şi LXI. dtn 1908 §. 19 cumcă lucrurile 
uraăf.oare:  mobiliar, tablou, t&cămuri 
de argint, grâu, porumb, car trăsură 
şi altele, cari: 

In urma decisului No. C. 6294/5/925 
al tribunalului C uj s'au sechestrat îa 
favoarea  Cassei da păstrare şi banca 
da Credit din Cluj repr. prin advoca-
tul Ivscovici M. din C uj şi alţii. 

Iu Sâogeorgbe pădureai şi Călimă-
Dfşti  pentru îacassarea capitalului de 
3.110 560 L-ii. 4285.87 dolla-i ş 642.68 
franci  elveţieni şi acc. execuţse de aco-
perire şi cari lucruri s'au preţuit îa 
lei 2001.133 se vor vinde pria licita-
ţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţ'unei BA fixează  termen pe ziua de 4 
Maiu 1928 ora 15 p. m. îa locuinţa 
ura3âr't'lor mai îatâ u îa com. S in-
georghe-păd. jud. Odorheiu şi pe urmă 
îa comuna Călimăaeştia aceloraşi judeţ. 
Toţi cari doresc a cumpăra sunt invi-
taţi prin aceasta publieaţiune cu men-
ţiunea că lucrurile mai sut amintite 
vor fi  vâ' dute îa modul prescris da §. 
107 ş 108 al legei de execuţie acelora 
cari vor faca  ofertă  mai mari şi va 
p'ăti îa bani gata sau îa caz necesar 
sub preţul de Btrigare. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţia ar fi  fost  sechestraţi şi de alţi 
şi aceştia ar fi  câştigat dreptul da a-
coperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  lor îa Bensul legei 
cxecuţionale din 1908 §. 20. 

Cristur, la 5 Aprilie 1928. 
Pentru conformitate: 

Indescifrabil  imp. 
Dr. Demeter m. p. judecător şef. 

Eladó bútorok. 
Modern hálószobák, ebédlő-
berendezések, ebédlő pltis dívá-
nyok és heverők, gyári székek 
raktáron kaphatók. Hitelké-
pes egyéneknek részletfizetésre 

is szállítok. 

Garabás János 
mümtalos és butorraktáros. 
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I*a téli s z a l á m i 
kapható az Orbán-

testvéreknél. 
Viszonteladóknak 
árkedvezmény. 

Dala Judecătoria de Ocol din Cristur. 
Nr. G. 1034-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. G. 
1034—1928 a Judecătoriei din Cristur 
îu favorul  reclamantei Martin Copony 
repr. pria advocatul Dr. Elekes D. 
pentru încasarea creanţei 4000f586 
Lai şi accesorii sa fixează  termen de 
licitaţie pe 5 Maiu 1928 orele 4 d. a. 
la faţa  locului îa comuna Sâogeorge-
pădureni unde se vor vinde pria lici 
taţiune publică judiciară mobilei ste-
laj, cumpăt ă în valoare de 25000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul do es-
timare. 

Pretenziunea care e da îacassat face 
4586 Lei dobânzile cu 12% socotind 
din 1 Martie 1926 iar spesele pâîă 
acum st&bilite de 1310 Lai. 

Iatrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi da alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperira licitaţia prezantă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Criatur, la 6 Aprilie 1928. 
Ádám m. p. grefier. 

Pentru conformitate: Indescifrabil. 

Djla Judecătoria Cristur. 
No. G. 743-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefiar  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. G. 
743—1928 a judecătoriei din Cristur 
fn  favorul  reclamantului Fraţi Murzei 
repr. prin Dr. Fodor Boldizsár pentru 
îacasarea creanţei de 2765 Lei şi ac-
cesorii se fixează  îa termes de licitaţie 
pe ziua da 11 Maiu  1928 la orele  51/, 
p. m. la faţa  locului îa cotsuna Cristur 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară 15 pereche ghete pentru 
copii. 88 metri zefir  şi etc. îa valoare 
de 6540 Lei. In cazde nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e da încassat face 
2765. Lei capital, dobâazile de 10% 
socotind din 14 Fabr. 1927 iar spresele 
până acum staverite de 519 Lei. 

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

Cristur, la 13 Apr. 1928. 
i d â m grefier. 

A városi és vidéki építtető közönség 
figyelmébe  I Készítek mindenféle 

épület-bádogos munkát, u. m. templo-
mok- és tornyok fedését,  épületek csa-
tornázását, házfedelek  festését,  régi 
csatornák javítását és festését  a leg-
szolidabb arak mellett a legjobb kivi-
telben. Raktáron tartok mindenféle  bá-
dog edény-árut, úgyszintén készitek für-
dőkádakat, tejcsarnokokhoz szükséges 
bádog edényeket és minden e szakmá-
hoz tartozó uj és javítási munkákat a 
legolcsóbb árak mellett. 

Kiváló 
tisztelettel Kerestóly Gyula 

bádogos mester. 
Üzlet: Piac tér ref.  templom mellett. 

Az Autobus Expres Rt. Ocland 
uj menetrendje 1928 április 15.-toI 

Odorheiuról 
Brassóból 
Odorheiuról 
Birótról 
Pirajdról 
Odorheiuról 
Erdöazentgyörgyről 
Odorheiuról 

indul 
n 
n 
n 
tt 
n 
r> 
n 

reggel 5'30 Brassóba 
d. u. 4 00 Odorheiura 
d. u. 2 00 Barótra 
reggel 5 30 Odorheiura 
reggel 5'30 Odorheiura 
d. u. 4 00 Parjdra 
reggel 5 00 Odorheiura 
d. u. 4 00 Erdőszentgyörgyre 

Autobus Exp. Rt. Ocland. 

érkezik d. e. 10 00 
„ este 8 00 
„ d. u. 4 30 
„ reggel 8 00 
„ reggel 8 00 

- „ d. u. 6 30 
„ reggel 8 30 
„ d. u. 7 30 

TT szobáját olcsó a akarja kifas-
a l c l teni, ugy szobafestő  mintát és 

hozzávaló festéket  vásároljon 
Bodrogi Géza üzletében. 
0B0~ A homoródi borviz kihordásá-
hoz két ügyes embert, vagy asszonyt 

felveszek. 

roájua l-re, | szoba-kony-
hás lakás, esetleg 2 szoba 
konyha. Érdeklődni lehet a 
fenti  cimnél. ~ 

Corpul Portăreilor Tribuaalului 
Odorheiu. 

No. 404-1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziuaii Nr. 
2526 şi Nr. G. 1679-1927 a Ju-
decătoriei diu Odorbeiu îa favorul  rec 
lamantului Deák Mózes repr. pria 
advocatul Dr. Kasaay F. I. pantru îa-
casarea crsapţ8i de 2000 Lai şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 26 Aprtlie 1928 orele 18 p. m. ia 
faţ»  locuiui îa Cii.-aeaeşti uade se vor 
vinde prin licitsţ uoe publică judiciară 
viţii alb îa valoare de 3000 Lei. In 
caz de nevoie şi sub preţul de esti-
mare. 

Pretenziuaea care e de îacassat faca 
2000 Lei capital, dobâazile cu 10% 
socotind din 3 Nov. 1927 iar spesele 
până acum stabilite da 1953 Lai. 

Iatrucât mobiléié cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi da alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă eate ordo-
nată şi îa favorul  ticestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 16 Martie 1928. 
Dr. Szat»6 şefportărel. 

Dela Judecătoria da Ocol din Cristur. 
No. G. 4038—1927. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îa b*za deciziunii Nr. G. 
4038—1927 a Judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Dr. ElekeB D. 
repr. prin advocaţi Dr. Elekes D. 
pentru încasarea freanţai 4075 Lai şi 
accesorii Be fixează  termen de licita-
ţie pe 2 Maiu 1928 ora 5 d. a. la faţa 
locului îa comuaa Cobăteşti unde se 
vor vinde pria licitaţiune publică judi-
ciară mobilei 2 vaci, 1 automobil îa 
valoare de 25000 Lei. In caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
2802 Lei dobânzile cu 10% socotind 
din 1 Ian. 1927 iar spesele pâoă acum 
staverite de 1472 Lsi. 

Iatrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acestie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Cri3tur, îa 5 Aprilie 1928. 
Ádám m. p. grefier. 

Pentru conformitate:  Indescifrabil. 

Eladó a Sdent Imre-utcában külön 
is két családi ház. Egyik áll 2 

szoba, konyha, kamra, másik 4 szoba, 
konyha, kamra, üreges veranda, gyü-
mölcsös kertes ndvar. Felvilágosítást 
ad: Pluhár Gábor. 
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A n. é. közönség szíves tado- í 
mására adom, hogy | 

MUBUTOR-ASZTALOS * 
• MŰHELYEMET 
áthelyeztem Str. Regina Elisabeta ţ 
(volt Báthori-utca) 16 szám alá, | 
ahol a legmodernebb hálószo jl 
bák, ebédlők, iroda és uriszobák 9 
raktáron kaphatók és e szakmába 3 
vágó épület, portál asztalodmnn- ^ 
kák a legméltányosabb árak ţ 
mellett pontos időre elkészülnek. ^ 
Hitelképes egyéneknek rész- I 

letre Is széllltok • 

Székely János ) 
műbutor- és épületasztalos. | | 

Judecătoria ocolului Cristur secţia cf. 
Nrul 695-1928 cf. 
Extract din publieaţiune de licitaţie 

Ia cererea de executare făcută de 
urmăritorul Cissa de Păstrare a Ju-
deţului Odorheiu Societate pe acţii 
contra urmăritului Ludovic Szentgyörgyi 
Judecătoria a ordonat execuţiunea îa 
ce priveşte imobilul situat îa comună 
Cristur circumscripţia judecătoriei oco-
lului Cristur cuprinsă îa cf.  a comunei 
Cristur Nr. cf. 2960 Nr. de ord. 2. Nr. 
top. 1856/8 (arator) scrieă pe sumele 
urmăritului cu preţul de strigare 17978 
Lei pentru incassarea creanţei de 25000 
Lei capital şi accesorii. 

Licitatiunea se va ţine in ziua 
de 26 luna Maiu anul 1928 ora 9 
îa loc oficial  uşa Nr. 13. 

Imobilul ce va fi  licitate nu pot 
fi  vândute pe un prtţ mai mic decât 
două treimi din preţulde strigare. 

Cei cari doresc sa liciteze sunt 
datori Fă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10% din preţul de strigare 
drept garacţie, îa numerar sau îa efecte 
de cauţie socotite după cursul fixat 
art. § 42 legea LX 1881 Bau Fă pre-
dea aceluiaşi delegat chitacţi consta-
tând depunerea, judecătoreşti preala-
bilă a garanţiei şi să semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea LX 1908). 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de cât cel da strigare este 
dator Fă întregească imediat garanţia 
— fixată  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit (§ 25 XL 
1908). 

Cristur, la 22 Febr 1928. 
Dr. Demeter mp. judecător. 

Pentru conformitate: 
Siabó expeditor. 

£(ty teljes Vásári bazár-felszerelés 
y i i (sátor, ponyVa, tádálf ís egy 
utazó-bunda) bazáráruVal együtt ju-
tányosán, esetleg beszerzési áron 
alul is, azonnal eladó. — ţrteţezni 
lehet Odorhein (SzíljelyndVarhely) 

flrpád-n.  4 sz. alatt. 

Értesítem  a közönséget,  hogy 
Str. Cloşca (Attila-u.)  lakásom-
ból  Str.  Elisabeta (Báthory-
utca) 9. ss. alá  költöztem  és 
az ürszékek  takarítás át ezután 
e szám alá kérem  bejelenteni. 

Bodrogi Károly vállalkozó. 
Nr. G. 390-1927. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

aduc la cunoştinţa publică îa seazul 
legii articiul LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile urai ătoares, a. grâu, porumb, car 
care in urma decisului Nr. 323 din 
anul 1926 al Judecătoriei de Ocol din 
Cristur s-au execvat îa Cristur ic fa-
vorul execvatorului râd. lui Horváth 
Domokos repr. prin advocat Dr. Faza-
kas Miklós din comuna Andraeni pen-
tru incassarea capitaului de 10000 Lei 
şi accesorii prin exacuţie de acoparire 
şi cari 8 au preţuit în 3800 Lei se vor 
vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiuni pa baza decisului Nr. G. 390— 
1927 al judecătoriei de ocol din Cris-
tur se fixează  terminul pe 8 Maiu 
1928 orele 5 p. m îa comuna Cristur 
şi toţi cari au voie de a cumpăra 
sunt invitaţi prin acest edict cu obser-
varea aceia, că lucrile susamintite vor 
fi  vâadute îa senzul legii LX din 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai mult 
pa lângă solvirea în bani gata şi îa 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
10000 Lei capital, dobâozile cu 10% 
socotind din 27 Jan. 1926 iar spesele 
pâoă acum staverite de 2558 LM. 

Iatrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul da 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

CriBtur la 8 Aprilie 1928. 

ÁdAm, portărel. 

Nr. G. 755—1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

aduc la cunoştinţa publică îa senzul 
legii articiul LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile următoare ş. a. cai, car care 
in urma decisului Nr. 3860 din anul 
1927 al Judecătoriei de Ocol din Cris -
tur s'au execvat îa Firtanuş îa favorul 
execvatorului Tamás Elek repr. prin ad-
vocatul Dr. Fazakas Miklós in comuaa 
Firtannş pentru incassarea capitalului 
de 1282 Lei şt accesorii prin execuţie 
de acoperire şi cari s-au preţuit îa 
11000 Lei se vor vinde prin licitaţie 
publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiuni pe baza decisului Nr. G. 755— 
1928 al judecătoriei de Ocol din Cris-
tur se fixează  termicul pe 4 Maiu  1928 
orele 4 p. m. îa comuna Firtanuş şi toţi 
cari au voie de a eumpira sunt invi-
taţi prin acest edict cu observarea aceia 
că lucrurile ousanintite vor fi  vândute 
ia seazul legii LX din 1881 § 107 şi 
108 celor cari dau mai mult pe lângă 
Bolvirea in bani gata şi îa caz necesar 
şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
— Lei capital dobânzile cu — % soco-
tind din — iar spesele pâaă acu» 
staverite de 1282 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  foBt  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câşligat dreptul de 
acoperire., licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  scestora in seazul 
urticluiui XLI din 1908 § 20. 

Dat îa Cristur la 5 Aprilie 1928. 
Ád&m, portărel 

Bámulatos olcsó árak m*™L5"S°» 
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  íelöltö- és 

öltönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeífirek  stb. 
— «iui Kérem a kirakatomban az árakra figyelni,  h m m m h 



b. oldal. S Z É K E L Y K Ö Z É L E T l»28 április 22. 

E l e g á n s , 
s z é p , o l c s ó , 

tartós i c é sz f©rfi-»ruliá.k: 7 k:a."bá.tok:3 
nadrágok: , s a p k á i csak: 

LÖBL-rfié8  k a p h a t ó k Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-u.) 13. 
Dela Judttăoria de Ocoi din Cristur 

Nr. G. 990—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemeatul grefier  prin aceasta 

publică că îo baza deciziunii Nr. G. 
990—1928 a judecătoriei din CriBiur 
îa favorul  reclamantei Stsnciu Zaharie 
repr. prin advocatul Dr. Elekes Domo-
kos pentru incassarea creanţei de 9396 
LBÍ şi accesorii tă fixă  ?Â termen de 
licitaţie pe 4 Maiu 1928 orele 4 d h. 
ia fa  ţa locu ui îu com. Feteag utda 
se vor vinde prin liciuţiune publică 
judiciară ntibilei vaci, viţel, miei îa 
valoare de 20500 Lei. Iu caz de ne 
voie şi sub preţul de. estimare. 

Pretenziunea care e de íncaBsat face 
9396 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din — iar spesele pâ' ă acum 
staverite de 610 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi 8r fi  câştigat dreptul de 
acoperire liciiiţ a prezentă este ordo-
nată şi în favorul  aceBtei în senzul 
art. LX. 1881. art. 192. 

Cristur, la 6 Aprilie 1928. 
Ádám m. p. grefier. 

Pentru conformitate : Indescifrabil. 

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
Nr. G. 2637—1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îu baza deciziunii Nr. 
2637—1927 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Cooperativa de 
Credit repr. prin adv. Dr. Elekas Do-
mokoB pentru încasarea creaiţei de 
6000 Lei şi scc. Be fixeasâ  termen de 
licitaţie pe ziua de 3 Maiu 1928 ore 
5 d. b. la faţa  locului în com. Firtănuş 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciaiă mobilei cai, ham, car 
îa valoare de 9000 Lei. In caz de ne-
voie şi sub pnţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
6000 Lei, dobânzile cu 10°/. socotind 
din 3 Aprilie 1927 iar spesele până 
acum staverite de 2236 Lei. 

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

CriBtur, la 5 Aprilie 1928. 
Adftm  grefier. 

Pentru conformitate: Indescifrabil. 

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No. 3348-1928 port. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 627—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 
1937 şi No G. 523—1927 a Judetă 
toriei din Odorheiu îa favorul  reclaman 
tului DrfSideriu Havas repr. prin ad-
vocatul Dr. VaBs L-)jo» pentru încasa-
rea creanţei de 10000 Lai şi accesorii 
ae fixează  termeu de licitaţie ps 5 Maiu 
1928 ora 11 s. m. la faţa  iocuiui îu 
OJorheiu 8:r. Rîg. Ferdinánd unde se 
vor vinde prin licitatiune publică judi-
ciară mobile de capă îa valoare de 
48000 Lei. Ia caz de nevoie şi sub 
prtţul de estimare. 

Pretenziunea care e de iacisa*; face 
10000 Lei c>pital, dobânzile cu 12% 
socotind din 3 Febr. 1927 iar spesele 
până acum stabilite 1997 Lei. 

Iatruc t mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de a!ţ<i 
şi aCiŞ'ia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licittţia prezemă este ordo 
nată şi îi favorul  acestora în senzu! 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 29 Martie 1928. 
Dr. Szabó şelporlărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
OJorheiu. 

Nr. 823—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
3745 şi Nr. G. 6879—1927 a Ju 
decătoriei dia Odorheiu ia favorul  rec-
lamantului firma  Michael Boer repr. 
prin advocat Dr. Jodál G. pentru îa-
casarea creanţei de 4969 Lei ţi ac-
cesorii se fix«a?ă  termen de licitaţie 
pe 7 Maiu 1928 ore 12 a. m. la faţa 
locului in Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară sobe 
îa valoare de 15200 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
4960 Lei capital, dobânzile cu 13% 
socotind din 20 Martie 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 1471 Lei. 

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

Odorheiu, la 13 Martie 1928. 
I>r. (Szabó şefportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 886-1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică <ă în baza deciziunii Nr. G. 
3348—1927 a Judecă oriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Biserica (Juitară 
din Turdeci repr. prin advocatul Dr. 
Elekes D. pentru încasarea creanţei 
áe 4334 Lei şi scc. se fixeasă  termen 
de licitaţie pe 5 Maiu 1928 ora 4 d. 
a. 2a faţa  locului îa com. Goagiu unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară mobilai fâo,  măzeriche, divan 
etc. in valoare de 24000 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
4334 Lei capital, dobânzile cu 10% 
eocotind din 1 J&n. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 1652 Lei. 

întrucât mobilele c»ri ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acesteBtia şi ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţie prezentă fcBte  or-
donată şi în favorul  acestora în sen-
zul LX 1881 § 192. 

Cristur, la 6 Aprilie 1928. 
Ádám m. p. grefier. 

Pentru conformitate: Indescifrabil. 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că îa baza deciziunii Nr. 
5072 şi No. G. 6323—1927 a Judecă-
toriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantului firma Frank et Co. repr. 
prin advocatul Dr. Jodál G. pentru 
încasarea creanţei de 4000 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 8 Maiu 1928 orele 11 a. m. 
la faţa  locului îa Odorheiu uade se 
vor vinde prin licitatiunt' publică ju-
diciară mobile casnica în valoare de 
12450 Lei. Io cat de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
4000 Lei capital, dobâozile cu 12% 
socotind din 29 Iulie 1927 iar spesele 
până acum Btabilite de 1210 Lei. 

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

Odorheiu, la 16 Martie 1928. 
Dr . Szabó şefportărel. 
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Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 
Şffî T Ha jó, tiszta és egészséges 

e c e t e t óhajt, kérjen 

Sámson-féle ecetet. 
Gyártja : 

Sámson Lajos ecetglára 
Odorheiu. 
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Férfi-, női- és g.verniekrnhákat 
bármilyen szilire, f elelfistég 
mellett f e s t  éa t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t és más fehér-
neműiket egy héten be-
lül m o s é s f é n y e z . 

e g é r k e z t e k 
| a tavaszi és nyári 

nöi és férfi  divatlapok 
és dús tartalmú, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 lentól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  ruhát 
vagy felöltőt  legújabb 
minta szerint késeitek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös-n. 4. 

Birói árverés utján 1928 évi 
április hó 25-én d. u S óra-
kor Bögöz községben 1 évre 
haszonbérbe adatik Fekete 
Lajos és Fekete Berta közös 
tulajdonát képező, a község 
között a Köbiiilő-parton épült 
négykövü iisztelő malom. Ár-
verési feltételek  Fekete La-
josnál Bögözben és dr. Vass 
és dr Hâdul y ügyvédek iro-

dájában megtekinthetők. 

Havi részletre! 
• 

Angol gyártmánya koffer  és családi grammophon, enphon, p&the-
phon már 2360 lentil, 3 drb. «lágerlemezzel, 200 drb. elsőrangú tővel. 
Villamos eljárással készült, kristálytiszta hanga, mellékzörej nélküli 
lemezek: Odeon, Syrena, Columbia, Clauiophon stb. gyártmánynak, román, 
magyar, német, francia,  angol stb. nyelven 105 lentól fölfelé.  ' 

Tűk: 5 hangerősségig dobozonkint 25 lentól fölfelé,  i 
•••>••••• Bemutalásra magánfeleket látogatunk I 
írógépek havi  2000 leus részletfizetésre:  Underwood,  Premier,  Remington, Co-
rona,  Ideal sfb.  márkák,  hordozhatók,  bőrtokkal,  3lU  kg  sul/u,  bármilyen  nemzeti 
nyelv  betűivel,  10.000 leutól  fölfelé.  Hagy  irodai  gépek  13500 leutól  fölfelé, 
l/ölegény-,  menyasszony-hozománybiztositás,  kölcsönős  halálesetbiztositás  stb. 

nagyon  előnyös  feltételekkel. 
Standard-Machine-Company LONDON. 

S : A. C S I S Z Á R Odorheiu Str. G. Cosbuc 
(volt Bem-utca) 12/a. 

Tisztelettel értesítem a ni. t. közönséget, hogy ' 

kocsi-, nyerges- és fényezo-mühelyemet 
a néhai Burghardt Gyula műhelyébe 
(TIBÁD ANTAL-utca) helyeztem át. 

Elvállalok a szakmáshoz tartozó mindenfé'e  unkát. u. m.: 
luxus- és teherautók, kocsik, szekerek, keié'-párok, gyermekkocsik stb. 
stb. fé&vezését.  — Szakszerű munkától biztosisom a m. t. köaőcséget 1 
Szolid árak! Tisztességes kiszolgálás! 
Szakszerűen mosok íu'ókat, kocsikat és brálióhsiytt adok átutazó 

sutóknak. 

Szives pártfogást  kér: S c f o Ő k  L á S Z l Ó kocsifésyeaS. 


