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német »kisebbség* .egységes és önérzetes harcának: A prágai közig, bíróIfjúsági hangverseny.
l / n l u .«
ság — egy adott esetből kifolyóan —
Kulonos
itéletileg kimondotta, hogy a kisebbségi
Lapunk mult számában röviden
községek saját nyelvükön érintkezhetsorsrendelése az, hogy .Vlaniu a gyula- nek még a cseh községekkel is. Ugyan- jeleztük, hogy a helybeli főgimnázium
fehérvári gyűlés kiáltványában dics- csak a csehszlovákiai német kisebbség növendékeivel f. hó 12 én este a Buhimnuszt zengjen a régi magyar ura- vívmánya az, hogy: nem lehet vizsgá- karest-szálló színháztermében hangverrendez a kirándulási alap javára.
lom jogéletéről.
lat tárgyává tenni azt a nyilatkozatot, senyt
Városunk
közönsége már eddigi szeSzószerint ezeket mondja : „A csa- mellyel valaki a kisebbségekhez tarto- repléseiből előnyösen ismeri a főgimtoll területek lakossága hozzá volt szokvazónak mondja magát, ez mindenkinek názium jeles erőkből álló zenekarát és
a helyi önkormányzat rendszeréhez, szuverén lelki ügye és nem szabad a kiváló hanganyaggal rendelkező énekamely évszázados tradíciókon alapszik hatóságoknak nyelvvizsgát követelnie karát és igy érthető az a nagy érdekés a lakosságban hatalmasan kifejlesz- semmiféle formában azoktól az if jak- lődés, amely ezt az ifjúsági hangvertette a törvény tiszteletét.« Mi más ez, tól, kik német iskolába jelentették be senyt minden körben megelőzi. Elég
mint az autonomÍKUS életből folyó sza- magukat.
csak egy pillantást vetnünk az estély
badság és jogegyenlőségnek burkolt
Bár sérelmeik orvosolva teljesen műsorára, hogy meggyőződést szerezelismerése. E nyilatkozat fényes cá- nincsenek, de ugy e küzdelmük nem hessünk arról, hogy itt tulajdonképpen
folata az összrománság által annyit volt meddő ! S ne feledjük, a küzde- egy olyan nagyszabású teljesítményről
hangoztatott magyar elnyomásnak.
lemnek ők is azt a rögös útját járták van szó, amilyenben az ifjúság részéLehet, hogy e nekünk sokat érő és járják még mindig, melyet mi is ről a közönség csak kivételes esetekszavakat a fajtestvérektől szenvedett itt taposunk. Csak nem kishitűek, ha- ben és csak vajmi ritkán gyönyörködgyötrelmek csalták ajkaira, — mindegy, nem jogaikért harcolók és a mi fő: hetik. Méltán ragadta el a zenekar teljesítménye a mult vasárnap városunknekünk elégtétel. De intő jel is s erre egységük megbonthatatlan.
ma kétszeresen szükségünk van, mert
Székely testvérek ! A mint az ős- ban időzött Balázs András dr. státusi
a tábor, az erdélyi románság magatar- időkben bérceinken, ugy ma Ielkeink- előadót és Inczédy Joksmán Ödön dr.
tása ugyancsak nem áll összhangban ben kell felgyúljanak a lángok. Haj országos dalszöve'.ségi elnököt is. Hogy
a vezér szavaival.
dan a vész hírnökei voltak ezek, ma minden egyes szám igazi művészi élA diszharmónia keresésében nem távol tartós kell legyenek a közénk vezetet fog nyújtani, arra kezességaz,
kell messze mennünk, már itt me- tolakodó kétszínű politikai fondorkodók- hogy egy olyan kiváló egyéniség dirigyénkben megtaláljuk. Ha megkérdez- nak, tudtul adva mindannyioknak, hogy gálja mind az ének-, mind pedig a
zük pártjuk főemberét, vájjon Gyula- legszentebb faji érzelmeinkből játékot zenekart, mint Kiss Elek zenetanár.
fehérvár megtermi-e a mi jogegyenlő-', űzni nem engedünk ! Ne legyünk árulói
Különber baRzéljen JiaJy«ttünk »
ségunk gyümölcsét is, ily valaszt nye- faji érdekeinknek !
Székely gazda
gazdag műsor, amint következik: 1.
rünk rá : »A jogegyenlőség kétértelmű
Bevezető előadást tart Frölich Ottó taszó (?), mindenki annyi jogban fog részenár. 2. Weber: Freischütz. Játsza az
sülni, amennyit megérdemel, Önök félre
Városi közgyűlés volt ismét f. hó ifj. zenekar. 3. Hoppé Lavotta: Reállnak s csak a tejfelt akarják leszedni.» 2-ikán délután, a tanácstagok nagy ményhez. Énekli az ifj. énekkar. 4.
Mily távol áll a két nyilatkozat számban való részvétele mellett, s And- Chopin. Walzer. Zongorán játsza Joegymástól. A tulajdonképpeni vezér reiaş várm. prefectusnnk is egyideig dál Gábor V. o. t. 5. Jensen. Szerefennen hirdeti, hogy mi, erdélyiek, csak való jelenlétében. A közgyűlés jóvá- nád. Énekli: Szigethy Béla VII. o. t.
jogéletet élhetünk, a vidéki vezér egy hagyólag vette tudomásul, hogy a per- zongorakísérettel. 6. Mendelssohn. Trio.
bekövetkezendő alkotmányos életet manens bizottság az állami adókivető Játszák : Jodál Gábor V, o. t. zongocsak a románságra nézve képzel el. bizottságba a korábbi kiküldetésüket rán, Bölöni Béla VIII. o. t. hegedűn és
Nem tartja az alkotmányos élet ter- el nem fogadott két tanácstag helyett Frőlich Ottó VIII. o. t. cellón. 7. Bemészetes következményének az egyenlő Bogáthy Lajost és id. Kassay Dénest leznay: Népdalegyveleg. Előadja az
részesedést. Ránk nézve kibúvót keres. küldötte ki, illetve bizta meg. A ka- ifj. énekkar. 8. Boeldin. Bagdadi KaMire következtethetünk ebből ? szárnya ügyében elhatározták, hogy lifa. Előadja az ifj. zenekar. 9. Haydn :
Hogy pártjukban a kisebbségekre nézve ismételten kérik a hátrálékos bérösz- Részlet a »Teremtés« c. oratóriumból.
oly döntés nem történt, mely a párt- szegek kifizetését, illetve az erre vo- Előadja a róm. kath. iskolák egyesitett
tagok magatartását irányítsa. Vagy le- natkozó egyezségnek — a prefectus vegyeskara az ifj. zenekar kísérete melhet, hogy történt, de erről — mert közbenjárása segítségével — való jó- lett. 10. Auber: Portici néma c. opera
váhagyását. Az áll. iskolai bizottságba nyitánya. Játsza az ifj. zenekar. Az
rossz — hallgatnak.
egy megüresedett helyre Forró Gézát estély kezdete pontosan este fél 9 óra»Önök félre állnak®, vagyis nem küldötték ki. A Transilvánia-vállalat- kor. A helyárak aránylag igen mérséküzdenek, mondja a vidéki vezér. Váj- nak megengedték a zöldségpiac mellett keltek, (40, 30, 20 leu, páholy 200 leu),
jon, hogy érti, vagy szeretné, hogy levő kútnál egy benzin-elosztó felállí- hogy mindenki résztvehessen ezeq a
küzdjünk jogainkért?
tását. Elhatározták a város zetelaki er- kedves estélyen.
Hiszen a Magyar Párt heroikus dejében szénnek kitermelhető famenyküzdelme ország-világ előtt tudva van. nyiség árverés utján való értékesítését.
Vagy tán éppen az nem tetszik, hogy A .borbélyok kérésére — a szabályrend.
a székely-magyarság a Magyar Párt modositása utján — elhatározták, hogy
zászlóját nem hagyja cserben s nem a házbérérték utáni taxa kulcsa rájuk
sorakozik a Nemzeti-paraszt párt. vagy is, mint a többi iparosokra nézve : 15,
ahogyan a székelység közt csalogató illetve 10 százalék legyen. Elhangzott
Hajdó Márton »Husvéti levelét*
elnevezéssel emlegetik: a »Nemzeti felszólalások folytán, ugyanennek a
székely gazda-párt« zászlója alá ? Azt taxának a jövőben alkalmazandó kul- olvasva nagyon meglepett, hogy e
hiszem, ezt szeretnék. Dc-hát hogy csát a kereskedőkre nézve is leszállí- híres levél írója az én községemről,
képzelik azt el, hogy egy nép, mely- tották 15°/o-ra. Végül a költségvetés Zetelakáról sem felejtkezett el, a köznek háta mögött történelmi mult áll, tárgyalását fejezték be. A mutatkozott ség lakóinak olyan cselekedeteiről emnyelvet, kulturát, vallást, ősi hagyo- 800,000 leu felüli hiány a tavalyi költ- lékszik meg, amelyek akármelyik közmányokat sutba dobva beálljon sta- ségvetésmódositás 317.000 leunyi ma- ségnek csak dicséretére válnak. Igen,
tisztának, magyarán : népség-katona- radványának beállítása, a helypénzek de Hajdó Márton amikor foglalkozik
ságnak a nagy román pártok drámai és taxák némi felemelése által volt el- a zetelaki dolgokkal, nem azért fogküzdelmébe, hol csak a díszt szolgál- érhető, amellett, hogy ugyané célból lalkozik, hogy azt az olvasók dicsőtatná — kifelé, befelé pedig a kunyo- elhatározták egy kölcsöntartozás f. évi ségnek vegyék, hanem éppen azt
rálók odadobott koncával kellene meg- tőketörlesztésének elhalasztását, illetve akarja elérni, hogy Zetelaka községében a már ugy is megzavart egyetérelégednie ?
e halasztás kieszközlését is.
tés még jobban felzavarodjék, célja
Ezt ők komolyan a magyarságtól
csak az lehet, hogy a szegényebb
A hadirokkantak javára rendezett emberek lelkét akiknek izgatásában,
nem várhatják s ha óhajtják is, ennek
gyűjtés 2075 leu 25 bánit kitevő ösz- ugy látszik, Hajdó Mártonnak kedve
indoka — egységünk megbontása.
A kisebbségek csak, mint jogaik- szeget juttatott a nemes célra. A ren- telik, még jobban az egyenetlenség
ért küzdő külön-külön pártok képvi- dezőség ez uton mond köszönetet a útjára vezesse. Csak ennek lehető megselhetik azt az erőt, mellyel minden róm. kath. Leány-kongregációnak, a Ref. akadályozása, s az igazsághoz való
kormánynak számolnia kell. Elkövet- leányegyesületnek, özv. Nicolescuné ragaszkodás — és nem a Hajdó úrral
kezik, mert el kell következzék az a úrnőnek, akik önzetlenül fáradoztak, való vitatkozási kedv — indit az alábpolitikailag normálisnak nevezhető éra, hogy a rokkantak nehéz sorsán eny- biak megírására, kérvén a szerkesztőmidőn az alkotmány sáncaiba nem- hiteni lehessen. A legszebb eredményt séget azoknak közérdekből való közcsak a románság, de a székely-magyar- Muszka Irén és Felméri Judit érték lésére.
el, akiknek perselyében 688 leu 50
ság is bejut.
Azt írja Hajdó Márton ur, hogy
Halljátok csak, székely testvéreim ! bánit találtak. A begyült összeg sorZetelakán
az emberek egy része pajsáról
a
közönséget
tájékoztatni
fogják.
Minő eredménye lett a csehszlovákiai

A közönség köréből.

tában lakik, de azért tellett nagy templomra, nagy papi iakásra és nagy
népházra. Hát a biz'-a, ugy van. Van
nálunk szegény ember még, igen is
sok, laknak pajtába is, s van nagy
templomunk, szép papi lakásunk, de
ezek nem azért vannak, mert azoktól
vették el vagyont, akik pajtába kénytelenek most lakni, hanem azért, mert
a zeteiakiak ugy gondolták meg, hogy
a mi községünknek illik, hogy szép
nagy temploma, papi lakása és népháza legyen, mert ha nagy népházunk
nem volna, hol hallgatnák meg Hajdó
Mártont is az emberek, amikor megyen,
mint Krisztus ment, hirdetni az igét,
— igaz, hogy Krisztus egészen más
igéket hirdetett s Krisztust keresztre
feszitették s Hajdó Márton ur követ
lesz, legalább ő ugy gondolja.
Zetelaka a közvagyonból építette
fel, amiket felépített. A közvagyonból
nagyobb része van a jobb módú gazdának, s igen kevés része, vsgy semmi
sincs a szegény embernek, a gazdagabb ember sokat áldozott, a szegény
ember igen kicsit, vagy semmit. Ha
mi a közpénzt szétosztottuk volna,
volna egy kis templomunk, ahová még
ötödrészünk sem férne be, volna egy
gyenge faház papi lakunk s nem voina
egy nagy és szép népházunk, de a
szegény ember még is pajtába laknék,
inc.it neki alig v;..i réssé a közvagyonból. Hajdó Márton, ha nem épitett
volna magának akkora házat, csak
egy kisebbet, amibe ő is megférhetett
volna s a megmaradt pénzt azoknak
adta volna, akik Szentléleken pajtába
laknak, ma azok sem laknának pajtába.
Tehát ne lássa meg a kicsi bajt, akinek gerenda van a szemében.
Hajdó Márton ezeknek a dolgoknak a hánytorgatásával a zetelaki szegénységet akarja fölheccelni, de aki tud
gondolkozni, az már tudja, hogy Hajdó
Márton és társai vizet prédikálnak és
bort isznak, mert nem fáj nekik a nép
baja, csak azt szeretnék, hogy a nép
tagadja meg a Magyar Pártöt s legyen
az ők pártjukon, hogy ők kapaszkodhassanak feljebb.
Hajdó Márton pedig seperjen a
háza előtt, mert ott is volna, mit seperni. Zetelaka község lakói nem szorulnak az ő támogatására, mert azt
mondják, már gyengék a vállai s az
esze se jár olyan sebesen, ahogy kellene. Csak ezt voltam bátor megmondani.
Zetelakán, 1928 május hó 1-én.
J I.
Fenti s hozzánk a teljes név közlése mellett eljuttatott — egyébként is :
megbántottak jogos és elég tárgyilagos
védelmében írott — sorokat, ugyanez
ok miatt, közöljük. Anélkül persze,
hogy magunk a nevezetes röpirat szerzőjével, elfoglalt álláspontunktól eltérve,
bármiféle vitatkozásba belemennénk.
A szerk.

A gyulafehérvári gyűlésre való

készülődés foglalta el szinte teljességgel a román politikai körök figyelmét
az utóbbi hét. folyamán is. A kormány,
ujabb nyilatkozatok szerint, nem gátolja a közgyűlés megtartását. Viszont
Maniuék pártja mindent megtesz minél nagyobb tömegek felvonultatására.
A székelység belevonása iránt is tettek lépéseket, felhívásokat küldöztek
szét, — legalább vármegyénkben,
igen. A székely nép tömegeinek azonban, mint már ismételten kifejtettük,
az az álláspontja, hogy, a Magyar
Párt iránti eívhüségének megőrzésével, tartózkodik részt venni a román
pártok egymást közti, a hatalomért
folytatott tülekedéséban.
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in érték fel a látogatóban), alighanem
csakugyan meghalt. Beke hamar a
A szénalopás vége.
községi bíróért sietett, a két szomszéd
pedig
bement az állatokat megnézni az
Özv. Beke Sándorné gyepesi la- istállóba.
A bíróval visszaérkező Bekos már három évvel ezelőtt kezdte kének aztán
nagy volt a megletapasztalni, hogy a csűre padlásán levő petése, mikorelég
a
közben
magára haszéna időnkint gyanúsan fogyogat. gyott Vast nem találták ott,
ahol eiőbb
Eleitől kezdve többször is megpróbál- feküdt.
ták a tolvajt kinyomozni, de mindez
Az öreg ugyanis a magára hajósokáig nem sikerült. Másfél évvel
ezelőtt azonban Bekéné fiatal legény- gyottsága ideje alatt feleszmélve —
fia, Sándor egy este a csűr körül vas- különben is valószínűleg, csak színleltagon hamut hintett a földre, hogy az vén az eszméletlenséget — ezt az időt
esetleg ismét munkába lépő tolvajt az igyekezett felhasználni. Körülbelül ugy
ott hagyott lábnyomok elárulják. Reg- ravaszkodott, hogy jó lesz. ha a biró
gel aztán — mikor a szénából is megint őt nem találja a csűr közelében, ahol
hiányzott — a hamuban egy bocskor a széna van; közben elmászott, vagy
nyomai látszottak. A nyomokról meg- gurult tehát a kert felé, ahol nem volt
állapították, hogy azokat csak a szom- széna, hanem csak gyenge, rothadozni
szédjuk: Vas János bocskora hagyhatta, kezdett kóró. Azt is mondta aztán kéneki lévén az a sajátságos szokása, sőbb, amikor keresés után ott, még
hogy bocskorát alul, a talpán átszi- mindig fekvő helyzetben, megtalálták
jazva viselte, s a hamuban ennek a s a biró megállapította, hogy dehogy
kivül átkötött szíjnak a nyomai is tisz- halt meg, hogy csupán ebből a rossz
tán meglátszottak. Azonban, minthogy koróból akart keveset megszerezni. Vaa kár nem volt olyan nagy, s nem is lószínű azonban, hogy e kijelentésután
akartak szomszédjukkal kellemetlen- is kellemetlennek találta a tett helyén
maradást, mert később a társaság a
kedni, akkor a dolgot abbahagyták.
biróval együtt, mikor egy kis további
Ez év telén azonban a lopások beszélgetés után körülnézett, az öreg
újból ismétlődtek, s most már, persze, Vasnak már csak hűlt helye volt, széannál is inkább lehetett a szomszéd pen elpárolgott. Ami ahhoz képest elég
Vas Jánosra gyanakodni, mert szegény fürgeségre vall tőle, lévén kb. 68 éves.
ember létére két tehenet tartott, anélAz ügy iratai, a községben folykül, hogy ezek részére elegendő szénája lett volna; valószínű volt tehát, tatott előzetes nyomozás adataival, jehogy részükre a szénát a szomszéd- lenleg az ügyészségnél vannak.
ságba való átlépegetéssel igyekezett
megszerezni. Március 27—28-ika közti
éjjel aztán a 19 éves Beke Sándor a
tolvajt meg akarván lesni, éjjelre a csűr
padlására feküdt, ahol jó mélyen a
szénába bujt. Egyszer csak arra ébred, mozgalma Románia magyar gazdáinak
megszervezése érdekében.
hogy valaki egy vasvillával a széna között az ő lábát is erősen tapoAz Udvarhelymegyei Gazdasági
gatja. Hamar talpra szökött, ekkor Egyesület, elnöke, Sz. Szakáts Péter
azonban az éjjeli látogató ráugrott. A indítványára elhatározta, hogy mozgallegény erre az embert egy, magával mat indit Románia magyar gazdatára padlásra felvitt, fejszének a nyelével sadalmának megszervezése ügyében s
kétszer fejbekólintotta, mire egy lyu- az erre vonatkozó érdekes, megszívkon át mind a ketten lezuhantak a lelni méltó elgondolásait az Erdélyi
csűrbe. Ott lenn a póruljárt szénadézs- Gazdasági Egyesülethez intézett levélmáló mozdulatlanul terült el,úgyhogy ben fejtette ki.
a fiatal Beke, aki a sötétben nem is láA romániai magyar nemzet min-,
tott jól: nem tudhatta él-e, vagy ha- den foglalkozási ágazata, — állapítja
lott? Kiáltásaira kijött az anyja, majd meg a levél — valamely módon szerkét szomszédot is odahívtak, akikkel vezkedve van s alkalornról-alkalomra
együtt arra a véleményre jutottak, hogy együttes fellépéssel tudnak érdekeik
bizony az öreg Vas jános (mert Öt is- védelmezésére kelni. Csupán a gazda-

társadalom, mely pedig az egész közgazdasági életnek a gerincét képezi,
hullott szét a nagy háború alatt a szervezetlenségben, elveszítve ez által cselekvő és ellenálló képességét és számba
vételét. A megkeresés ezután röviden
körvonalazza az ebből származó hátrányos helyzetet, amely hátrányos egyúttal
a másik termelő osztályra, az iparra és
a mindkettőjük — s az egész állami
élet szolgálatában álló kereskedelemre
is és minden állampolgárra egyaránt.
Mindezek miatt mindenek fölött
kívánatos a gazdatársadalom oly egységes megszervezése, hogy annak együttes fellépése elhatározó befolyással lehessen az állami élet helyesebb irányba
való indítására.
Mindezekre való tekintettel az a
véleményünk, — folytatja most mára
következő érdemi részben szószerinti
szöveggel közölt érdekes átirat — hogy
az Erdélyi Gazdasági Egyesület égisze
alatt volna egy egészséges szervezetbe
tömöritendő Románia magyar gazdaérdekeltsége, amire nézve ezennel javaslatot teszünk.
A szervezetre nézve három kategória volna felállítandó: 1. az Erdélyi
Gazdasági Egyesület országos jelleggel, 2 a megyei gazdasági egyesületek
és 3. a községi gazdakörök, amely kategóriák egymással szerves kapcsolatba
hozandók, oly módon, hogy : a községi gazdakörök képviselete alkossa a
megyei gazdasági egyesületet, jelenleg meglevő és később belépő egyes
tagjaival.
A megyei gazdasági egyesületek
képviselete pedig alkossa az Országos
Erdélyi Gazdasági Egyesületet, a jelenleg meglevő és Jcésőbb belépő egyes
tagjaival.
A legelső feladat volna tehát ott,
ahol még nincs, a megyei gazdasági
egylet megszervezése, a szabad társulás elve szerint, ideiglenesen, vagyis
átmenetileg. A megyei egyletek pedig
szervezzék meg a községi gazdakörödet. Akkor a gazdakörök kiküldött képviselői alakuló gyűlésbe hivandók össze,
amelyen véglegesen megszervezik a t
megyei egyesületet s megállapítják a
fenntartási évi fagdijakát. Épp igy a
megyei gazdasági egyesületek taglétszámuk arányában kiküldendő képviselőik által csatlakoznak az Országos
Erdélyi Gazdasági Egyesülethez s an-

rab piszpirint, a pénzit e' vöszik s avval vége!
Egy kihallgatott beszélgetés.
— Hát mi tévő lögyek, monggya
meg, hogy valahogy helyre jöjjek ?
Két székely atyafi között folyt le
— Hagasson réjám, a mut hétön
városunk egyik utcája sarkán a kö- Están komával béjöttünk a bankba
vetkező beszélgetés:
tőlleszteni, a rendös illetéköt hoztuk es,
— Hová mönyön, koma?
s hát a bankba nem vötték el mind,
— Én biza éppeg az orvoshoz !
met azt inonta az egyik ur, hogy a
— Tám beteg nó?
kamatlábat leeresztötték s é csomó
— Beteg éppen nem vagyok, ha- pénzt vissza attak I A hogy kijöttünk,
nem ehhejt a hónyom alá egy bog ke- hát a kapu alatt oda szóllék a komárekedett, s addig terjedt, hogy már a ka- nak : no ezt a pénzt haza ne vigyük,
romot mozgatni se tudom tőle, gon- erről az asszon nem- tud, hát fordítsuk
dótam, megnézetem orvossal is, ne- a magunk szükségire!
hogy még a szüvemre menjen I
— Igaza van, koma, látccik, hogy
— No fene, hát kied azt hol sző- biró vót, mindön pénzzel csak akkor
számoj bé, ha szorítnak s muszáj.
rözte, ugyanbiza ?
—• Alig jöttünk föl az uton e kicsit,
— Ezt én a máréfalvi hídnak köszönhetőm, hogy azt az utmestört is az hát egy háznak a falára egy istenös
nagy piros cédula vót fölragasztval,
Ég áldja meg érte.
Met hát tuggyajé koma, hogy min- többen es olvasták, s ugy magyarázá
dönt e' mongyak magának, ugy esött meg nekünk egy ur, hogy azt hirdea dolog, hogy a Tófali Misi feleségi- tik, hogy a hejbéli széköj dal- és zene
höz éngöm még afféle léánkorabeli es- egyesület égy szép estét rendöz, s minmerettség köt. A mut hétön oda izen dönkit szívesen lát I No ha mán széhézzám Téra, hogy ha éppen mondani köj részvénytársaság, nekünk es pártfoakarnék valamit, hát péntökön este golni kell, hát el es mönénk I
— Hát kied ezt neköm minek maoda mehetök, met az ura délután mönyön Csikba szekerességre. Jó van, el gyarázza, hát ettő úgyse gyógyulok
es möntem, a fene ötte vóna meg, hát meg, haja-é ?
tova 11 órakor elkezd Téra rémüldözni,
— De éppeg, hogy ipeg, met ott
hogy Dénös sirüj ki az ablakon, met ojan szép dogokat müveinek, hogy az
Misi itthon van, hallom a kapu előtt embör, ha beteg es hát meg kell gyóa lovak csengőjét I Erre én es kapom gyujjon I
magam, az ablakon ki, de hát egy is— No monggya no, mit láttak ?
tenös karó vót ott, annak a högye a
— Hát bémöntünk leghátul az
hónyom aját ugy megdöfte, hogy abba első helyre, embör embör hátán, a mi
a hejbe egy nagy bog nőtt oda. No, Dé- hátunkra mán nem jutott, hogy leghánös, e kellött neköd, mondom, s alig ká- tul állottunk, elől sok szép drága feszálóttam ki az útra, a Niculáj Dömötör hérnép, csak é kicsi lájbi rajtok, nyaka,
két csobán-kutyája neköm esött s ép- arca, háta mind a muntliszt ojjan fepen a falu végiig kergettek. 'Hát e mind hér mindégyiknek, de kedvesök, de
azét, hogy a máréfalvi hidat a viz e'- beszédösök, mosojgósok, csakhogy meg
vitte, se szekér, se ótó sömmi se tu- nem önné az embör őköt.
dott átal mönni. Tófali Misi es azétt
— Jó van, hát éccör csak csönkellött vissza fordujon s igy estem én getnek, a nagy firhangot főhuzzák,
a karóba.
odafönn égy csomó ügyes, jóképű ur
— No ez elég baj kiednek, dehát áll félkörbe, mindegyikön szép fekete
én azt tanácsolom, hogy ne mönnyön gúnya, a közepibe égy ügyes embör,
ezért a doktorhoz, tuggya-é, azok se aki fekete pácikát tartott a többinek az
tudnak ma mán sokat, adnak hat da- orra alá s mihejt azt lebillentötte,

éccörre az egész beléfogott a nótába I
— Osztán mit éneköltek ?
.
— Azt, hogy a mónárné szerelmes
vót s belé szökött a malomárokba I
— No fene, hát osztán belé nyuvadté ?
— Belé kellött, hogy nyuvaggvon,
met később egyik fele mind azt hajtogatta, hogy bim, bám, no mondom,
ugy látszik, ezt mán temetik I No jól
van, hát utánuk éccör csak kiáll égy
szép kisasszony, istenös jó képe, a
haja kurtirozva, uri nyelvön ugy
monggyák, hogy bugyi frizura, ugy
látszik, a gyermökkori ruháját vötte
föl, met alig térgyig ha ért, hát elkezd énekölni s ojjan nótát rittyentöít, hogy a fülemüle csak veréb
ahhoz képöst. Éstán komám a hátamnál állott, hát az álla le van fittyenve
s csak csudálkozik a szömivel, — no,
mondom, hát mija, Están ? E fnán
töszi, monggya, jó lönne haza vinni galickába, hogy kánáli hejett énekölne
oda haza 1
— No de haja I én hiszöm is, hogy
ezöktől meglehet gyógyulni, amióta beszél, hát a hónyom alatt a bog is
mintha küssebbödött vóna.
— No lássajé. Están komám, a
bal szömivel mán 15 esztendeje, hogy
nem lát, de ott ugy kimeresztötte, hogy
azóta a szöme világa megjött.
— Mijén szöröncse is, hogy kieddel összetalálkoztam, még lehet, egészen elmúlna a bajom, ha végig mondaná, de immán ne monggya tovább,
hogy lögyön okom elmönni égy más
alkalommal neköm is, met az embör
biztosabban gyógyul, ha az urusságot
a tövin kapja I Az ijen részvénytársaságot érdömös pártolni a széköj
embörnek !
— No a Jézus álgya meg — tisztölöm Están komát es I

ii gazaasan

E levelet csak a szerkesztő umak
irtam, de nehogy kitegye az újságba,
mert a két atyafi még bosszút tesz
rajtam I
Pluhár G.
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nak működésében az igazgatóválaszíinányba kiküldött tagjaik által vesznek
részt, hordozván a megyei egyletekre,
teherbíró képességük arányában, kivetendő hozzájárulási dijakat.
Mindezek és az itt fejtegetni nem
kívánt részletek összefoglalására megfelelő szervezeti szabályzat alkotandó,
vagy az Erdélyi Gazdasági Egyesület
szabályzata ily értelemben kiegészítendő. A javaslat elkészítése bizottság
feladata és végleges megállapítása a
közgyűlés feladata lenne. Csupán az
általunk kontemplált irányelveket óhajtottuk itten vázolni, amelyek ha elfogadtatnak, könnyű leend a részletek
megállapítása és egy egészséges országos magyar gazdaszervezet létrehozatala.
Kifejezést óhajtunk azonban adni
már most annak a kívánalomnak, hogy
az országos szervezeteknek a vidékre
is ki kell terjesztenie a figyelmét ós
évente legalább két-két rendkívüli közgyűlésnek más-más helyeken tartása
által az egész gazdatársadalom ébren
tartására és érdeklődésének fokozására
hatással kell lennie.
Végül megemlíteni kívánjuk, hogy
ha létrejön egy ilyen országos szervezet, közös érdekből érintkezést szerezhet és találhat a román és szász nemzet hasonló szervezetével s azokkal
kifejtendő együttes mozgalommal sok
olyan ügy kedvező kialakulása leend
elérhető a gazdaság terén, amelyek
politikai pártok által el nem érhetők, a
jelen viszonyok mellett. Lehetővé tenné
ez a Romániában élp nemzeteknek egymáshoz való közeledését, egymáshoz
való simulását és kölcsönös megértéssel egy rég óhajtott kedvező közgazdasági élet kifejlődését.
Az állam lakosságának mintegy
80% át gazdák-földmivesek képezik,
ezeknek kell tehát irányító befolyást
gyakorolni az állam életére. Ez csak
megfelelő szervezkedés mellett lehetséges. Udvarhelymegyében a gazadakörök szervezése folyamatban van s
reméljük, hogy ebben az évben a kívánt sikerhez eljutunk.
Javaslatunkat megfontolásra és elfogadására ajánlva, kérjük az erre irányuló mozgalom megindítását.
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Szerenád az Országos Oalos-Szövetség elnökének. A helybeli Székely
Dalegylet április 29-én este a városunkban időző Inczédy Joksman Ödönnek,
mint az Országos Dalos-Szövetség elnökének tiszteletére szerenádot adott,
amely alkalommal a dalegylet múltjára
visszatekintő, formás beszédben Csefó
Sándor üdvözölte. Inczédy Joksman
az üdvözlést megköszönő beszédében
a dal ápolására, a dalkultura további
fejlesztésére buzdította dalos testvéreit.
Beszarábia csatlakozásának 10
éves évfordulóját országszerte megünnepelték a mult vasárnap. Városunkban is a középületeket fellobogózták,
s délelőtt istentisztelet, majd iskolai
ünnepély volt.

A keresztúri villamosvilágitis lé-

tesítése ügyére vonatkozó községi tanácsi határozatot a vármegye áll. választmánya legutóbb tárgyalván, a határozatot elvben jóváhagyta.
Anyák napja. A helybeli református egyház nőszövetsége elhatározta,
hogy minden évben megtartja az anyák
napját. Ez évben május hó 13 án fogják megtartani, mikor is délelőtt a
templomban alkalmi prédikáció lesz,
délután pedig ugyanott az összes református ifjúságnak, iskolás növendékeknek, iparos tanoncoknak előadásokat fognak tartani. A délutáni ünnepély sorrendjét jövő számunkban
közöljük.
A Siguranţa ez uton is értesiti az
érdekelteket, hogy az országban lévő
külföldi honosok rendes évi ellenőrzése junius 1-én kezdődik meg. Azok
a külföldi honosok, kik Udvarhelymegyében tartózkodnak, összes okmányaikat adják be, a legrövidebb idő
alatt s Sigura nţâhoz, fizessék be a
megfelelő taxákat és nyújtsák be kérvényeiket, tartózkodási engedélyük
meghosszabbítása iránt. Jelentkezn
tartoznak azok a külföldiek is, akik
esetleg útlevél nélkül jöttek Romániába.
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A főgimnázium iigyétien Balázs
A már ismertetett müsoru SchuAndrás dr. státusi előadó és Inczédy bert-estély közbejött akadályok miatt
Joksman Ödön dr. igazgatótanácsos a f. hó 5-ikéről 9-ikén estére maradt.
mult vasárnap városunkban időztek, Időközben a műsorban annyi változás
hogy tájékozódást szerezzenek a fő- történt, hogy Papp Margit helyett Lőgimnázium fenntartási alapjára megaján- rincz Berta fog szerepelni. Az estély
lott önkéntes adományokról. A Siátus iránt az érdeklődés rendkívül nagy, s
kiküldötteit a szülői értekezletből ki- az, előreláthatólag, teljesen méltó lesz
küldött bizottság nevében Hinléder F. a most világszerte jubilált nagy zeneÁkos dr. üdvözölte és tájékoztatta az költő emlékéhez.
intézet érdekében megindult akció eredElveszett kézitáska. Sebesi János
ményéről, amit a kiküldöttek tudomá- dr. ma reggel a Székelykereszturra
sul vettek. A gimnáziumok további érkező vonatnál egy kis sárga kézisorsáról véglegesen a pár hét múlva táskáját, okmányokkal elvesztette. Aki
összeülő Státusgyülés dönt. A hely- neki visszahozza, az ezer leu jutalombeli főgimnázium jelenlegi alakjában ban részesül.
való további fönnmaradása, a közönség
A szombatfalvi ifjúság dicséretre
már eddig is megnyilvánult nagy áldozatkészsége folytán (amint mult szá- . méltó tevékenységet fejt ki a célból,
munkban is jeleztük), biztosiiottnak lát- hogy e városrészben tervbe vett kulturház felépülhessen. Április 29 én előadszik.
ták Paál Elek »Leánykérő« c. vígjátéElé tétel egy köztisztvi előnek. kát nagyszámú közönség jelenlétében
Hiba nélkül nincs ember. A köztiszt- és nagyon szép erkölcsi és anyagi siviselő is ember lévén; kétségtelen, ker mellett. A szereplők kivétel nélkül
hogy minden köztisztviselőnek lehet jól megállták helyüket, de ki kell emelhibája. Lehet biine is. Árra való a nünk : Imre Mariska, Bob Ilonka, Sánfegyelmi hatóság és a büntető biróság, dor Mariska, Gotthárd István, Sándor
hogy a hibát vagy a bünt megbün- Imre, Mátyás Dénes játékát, kik natesse. De az újságírás nem arravaló, gyon ügyesen szerepeltek, de különhogy a köztisztviselőt, mielőtt hibája, ben is dicséret és elismerés illeti az
vagy bűne beigazolódott volna, meg- összes szereplőket. Közkívánatra az
hurcolja és kipellengérezze. S ha az előadást f. hó 13 án a szombatfalvi
ujságirő — joggal vagy jog nélkül — róm. kath. iskola termében megismétmégis előre elitéi s a betű erejével lik. — Azoknak, akik felülfizetésükkel
kész meg is ölni egy köztisztviselőt: a nemes cél megközelítését elősegíteterkölcsi kötelessége megfelelő elégtételt ték, valamint Ugrón Ákos urnák a tenyújtani a meghurcolt tisztviselőnek. rem átengedéséért ez uton is köszöA »Harghita« c. lap március 1 és netet mond a rendezőség.
április 19-iki számában összesen 40
sort szentelt arra, hogy Henter János
Szokatlanul nagymérvű farkaskeresztúri erdőmérnök hibáit és bűneit garázdálkodásról kapunk hirt most, mifelsorolja, kiemelve, hogy nevezettet kor az idő is már annyira előre haladt,
hivatali hatalommal való visszaélésért hogy azt kellene hinnünk, az idénre
vád alá is helyezték. Persze nem mu- tulvagyunk minden ujabb farkaskaland
lasztotta el annak az ellenálhatatlan lehetőségén. Keményfalván ugyanis
vágyának kifejezést adni, hogy ezen éjjelről-éjjelre mintegy 50 tagból álló
hibákat és bűnöket a Magyar Párt farkascsorda intéz mondhatni: rend»főembereivel« hozza kapcsolatba. És szeres támadásokat a marhacsorda elmit tesz Isten ? A székelyudvarhelyi len. Emiatt az őrködést felváltva csotörvényszék a f. hó 2-án megtartott portosan végzik a gazdák, akik a tűzfőtárgyaláson Henter Jánost a hivatali ről lekapott, izzó szenes, sziporkázó
hatalommal való visszaélés vádja és végű ágakkal, husángokkal alig tudják
következményei alól felmentette. Az távol tartani a vakmerően és kitartóan
itélet jogerőre is emelkedett. És ime támadó csikaszokat. Van e gazdák
akinek nagyon jó szeme van és na- közt hosszasan a fronton tartózkodott,
gyon megböngészi a »H.« legutóbbi kemény tüzekben résztvett ember is, aki
számát: a legkevésbé feltűnő helyen azt mondja, hogy még a háborúban
fog találni egy három soros hirt, amely sem volt olyan izgalmas éjszakája,
igy szól: vHenter J. keresztúri föer- mint most itt egyik legutóbbi. A tádömérnököt a törvényszék a hiv. hat. madások miatt állandó nyugtalanságvaló visszaélés vádja alól felmentette*. ban levő faluból az elöljáróság két
Igenis, vegye mindenki tudomásul, tagja jött be pénteken városunkba,
hogy H. J.-t a hiv. hat. v. alól felm. hogy a vadásztársaságtól és a vadáEz a különbség a meghurcolás és az szati inspektortól védelmet kérjen. Vaelégtétel között.
sárnap, előreláthatólag, hivatalos jellegű hajtóvadászatot rendeznek a vérAca de Barbu május elsején tar- szemet kapott fenevadak ellen.
tott hangvei senye szépszámú közönség
előtt folyt le, mely a ritkaszép hangú,
A Kath. Népszövetség Legényegybravúrossá fejlesztett technikájú, neves letének mult vasárnapi bemutatkozói
énekesnőt nagy tetszéssel hallgatta. ünnepsége a közönség nagy érdeklőKülönösen tetszettek egy Verdi-opera dése mellett fényes sikerrel folyt le.
(Az álarcos bál) egyik áriája, Liszt, A templomi vegyeskar kifogástalanul
Tirindelli szerzeményei, valamint a ro- előadott bevezető éneke után Mihály
mán dalok előadása. Schlütter seges- Erzsébet szavalt két Reményik-költevári zeneigazgató zongorán kitűnően ményt a nála már ismert szavalói készkisérte.
séggel és mély átérzéssel. A LegényValóságos irodalmi esemény I sz egylet vonós-négyese: Wenetsek—
kisvárosi életünkben az az ünnepség, Imre—Beldovits—Zárug Schubert Es
amelyet a Kath Népszövetség rendez dur quartettjében mutatkozott be nagy
május 17-én, áldozócsütörtökön Petres reményekre jogositóan, kitűnő együtKálmán emlékezetére. Az ünnepség tesben. A mély figyelmet keltő ünnepi
hangulatába beilleszkedő, zene - és ének- beszédet korunk társadalmi kérdéseiről
számok között niegujul előttünk a fia- és a legényegylet céljáról Veress Ernő
talon elhalt írónak pályája legszebb brassói főgimnáziumi tanár mondotta,
költeményeinek kiváló szavalóktól való akinek nagy hatást kiváltott beszédéért
bemutatásával. Akik még érdeklődnek Pál István prelátus mondott köszöneaz igazi szép iránt, akik meg tudják tet. Bede Irénke énekszáma Ferenczi
becsülni az igazi nemes veretű fehér Annuska méltó zongorakisérete mellett
irodalmat, akik kíváncsiak arra, hogy elismerten jó volt, ugy szintén Köpeczi
egy székely költő hogyan tud írni az Jenő szavalata is. A főgimnázium zeő szűkebb hazájáról, azok mind ott nekara Kiss Elek dirigálása mellett
lesznek az ünnepségen, hogy lerójják ezúttal is brillírozott és frenetikus tapPetres Kálmán iránt a kegyelet adóját sokat aratott. Csendőr Jenő pár Zsögön-vers előadásával gyarapította eddigi
halála évfordulója alkalmából.
szavalói babérait. Imre József s. lelkész
A Polgári Önképző temetkezési köszönő szavai után a Iegényegyleti
egyesülete értesiti tagjait, hogy Bara- induló precíz előadásával ért véget a
bás József elhalálozott tag után a be- nagysikerű ünnepély, amelyet este a
fizetések május hó 6 án d. e. 11 —12 Szabó Károly-féle vendéglőben kedéóráig, d. u. 4—5-ig lesznek a kör he- lyes társas vacsora követett.
lyiségében.

Az ipartestület 19-iki estélyének
műsora változatosnak Ígérkezik és a
vezetőség nagy előkészületet tesz, hogy
az kielégítse a közönség igényét. Műsor után táncvigalom fog következni,
hogy a fiatalság is részt vegyen a hangulat emelésében. Amennyiben az időjárás kedvező lesz, a Barkócy-féle kerthelyiség rég nem látott élénkség szintere lesz, hol városunk polgársága fog
találkozni intézményének első kulturális megmozdulásánál, jótékony célú estélyén. Kedvezőtlen idő esetén az estély az étterem-helyiségekben tartatik
meg.
Feljelentés egy keresztúri kereskedő ellen. Farkas Hermann keresztúri
vászon- és rövidáru-kereskedő, több
más hitelezője mellett, tartozott a Holdengráber, Huttmann et Co. brassói
nagykereskedő cégnek is. Utóbbival
aztán, azt állítva, hogy fizetésképtelenség előtt áll, egyezkedést kezdett. A
brassói cég, miután egyik tagja Farkas üzletét megvizsgálta, belement az
egyezkedésbe, s azt 40 százalékra meg
is kötötték. Később azonban arról értesültek, hogy Farkas a céget megtévesztette, mert mielőtt az üzlet- és
áruszámbavétel történt, az áruk nagy
részét az üzletből fiaival"együtt elhordottat, majd később visszahordotta. A
brassói cég feljelentésére Farkasék ellen vizsgálat indult.
Az áll. liceum szinielöadása. A
boldog rádiótulajdonosoknak néhány
nappal előbb volt alkalmuk hallani
Rostand E. Sasfiók-jának budapesti előadását. Május 10-én este a nagy francia iró egy másik remekmüvét, A regényesek (Les romanesques) cimü vígjátékot nézheti végig román nyelvű
előadásban városunk közönsége. A hamisítatlan francia jókedv klasszikus formájú megnyilatkozása ez a színdarab.
A szines ábrándok csalfa világában élő
és regényes hajlandóságokkal telitelt
fiatalságot teszi benne szelid nevetség
tárgyává a szerző, kedves és meglepő fordulatokban gazdag mese keretébe. A vígjáték a legjobb román fordításban fog színre kerülni. Már hetek
óta készülnek rá a helybeli állami liceum növendékei I. Steriopol igazgató
gondos vezetése mellett. A teljesen uj
díszletek szintén az intézetben készülnek és az iró utasításához híven a jelmezek is a lehető legcsinosabbak lesznek. A szünetek alatt katonazenekar
fog játszani és az előadást táncmulatság követi, minélfogva a rendezőség
még inkább reméli, hogy a Bukarestszálló nagy terme színültig tele lesz.
Lefoglalt szesz- A homoródszentmártoni Hangya-raktárból a helyi pénzügyigazgatósághoz hivatalos közegek
130 liter engedély nélküli, elkobzott
szeszt szállítottak be egy hordóban,
mely a Tamás Simon ugyanottani
gyógyszerész tulajdona. Tamás kijelentése szerint, azért tartotta a szeszt
másnál, mert magának nincs megfelelő

Értesítés.
Van szerencsém a m. t. közönség tudomására hozni, hogy ápr.
hó folyamán az eddig általam
bérben tartott Szabó Károly-féle
vendéglő bérletét felmondva,
jelenleg a BABKÓCZY ALBERT
é t t e r e m , kávéház, s z á l l o d a
és kerthelyiségát béreltem ki.
A jövőben is íotörekvésem az lesz,
hogy a m. t. közönség teljes megelégedését kiérdemeljem és hogy állandóan a
legjobb borokkal, legízletesebb
ételekkel a t. közönség szolgálatára áll-

hassak. iSST" Naponta friss sőr, vil-

lás reggeli és mindenféle hideg és
meleg ételek kaphatók. Bármiiyen
társasvacsorát és közebédet a leg- 5
jutányosabb áron vállalok. "TSSg- |
A ra. t.

közönség szives pártfogását
kérve, kiváló tisztelettel:

Karres Frédi
vendéglős

helye. Eljárást folytatnak ellene, mely
rá nézve igen tetemes birsággal végződhetik. A Magyar Párt vezetősége
különben már régebben nyomatékosan
figyelmeztette a lakosságot, hogy engedély nélküli szesz tartásával, főzésével (kis üstön) semmiképpen ne próbálkozzék, mert azt rendkívüli nagy
pénzbüntetéssel kellhet megfizetnie.
x Elvesztettem hétfőn (ápr. 30 án)
fa apiactól a bethlenfalvi Szöllősi-féle
birtokig vezető uton Pálffy Gáspár és Baezoni Györgyné névre kiállított nyugdíjkönyveket. A becsületes megtalálót kérem, hogy a nyugdijkönyvecskéket —
melyeknek különben sem veheti hasznát — adja be a Székely Közélet
kiadóhivatalába.
Az Ideál hölgyfodrász-szalonban
valaki egy esőernyőt hagyott. Ugyanott átvehető.

KÖZGAZÖASAB
Május, a reménység hónapja is beköszöntött, bár egyelőre széllpl és szárazsággal, s igy a reménység könnyen
reménytelenséggé változhatik. Igaz
ugyan, hogy jó a Mindenható, s ha
lesz egy kiadós esőnk, akkor még nagy
lehet a jövőbe vetett reménységünk.
A gazdák a tavaszi munkálatokkal nagy részben készen vannak s az
állatok is legelőre mentek, dacára annak, hogy az eleség még nagyon
gyenge. Csak napok kérdése, hogy jó
gazdasági esztendőre lehet-e kilátás,
vagy lesz újra nyomorúság, szegénység.
A keresztúri tavaszi vásár forgalom tekintetében reményen felül sikerült. Elég szép számú állatot vásároltak, főleg közfogyasztási célokra, de
alacsonyabb árak mellett. A felhajtás
csak közepes volt, amit a nagy munkaidő eléggé indokol.
Szarvaskerep-mag ujabban újra
beszereztetett csekélyebb mennyiségben, — igénylők 60 leu kilónkénti árban
alulírottnál még szükségleteiket kielégíthetik. Műtrágyából csak mésznitrq.
gén kapható.
Varró Elek, g. e titkár.

Piaci árak városunkban. A buza:

160—165, rozs : 120—130, árpa: 105—
110, zab: 75—80, tengeri: 108—110,
burgonya : 40—45 leu vékánként, v-é.

Nyflttér.
£ rov«t köílemeuyeiért a szerfcesető nem vili»}
felelősséget.
Értesítés.

Értesítem a m. t. közönséget és
t. megbízóimat, hogy kereskedelmi ügynökségi, ingó és ingatlan forgalmi irodámat Bethlen-u. 55. szám alól a Str.
Crisan (Vár-u.) 3. szám alá a saját
lakásomba helyeztem át és egyben értesítem, hogy Asztalos Dénes ur megszűnt, mint alkalmazottam s igy neki
semmi névvel nevezendő megbízást az
én nevemben felvenni, vagy azt elintézni egyáltalán joga nincs.
A m. t. közönség szives pártfogását továbbra is kéri, tisztelettel:
Odorheiu, 1928 április 27.
Nagy Lajos, kereskedelmi ügynök.

Eladó bútorok.
Modern hálószobák, ebédlőbsrend'3?;é3ek, ebédlő plüs díványok és heverők, gyári székek

raktáron kaphatók Hitelképes egyéneknek részletfizetésre
is szállítok.

Garabás János
infuaztttioa és butorraktároa.
T.adó: » Söuyvoyorsda KésKvéaytáriaaág
Odorheiu— Széke iy aáv avhe' y

HIRSCH RUDOLF

mulatós
olcsó
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi felöltő- és
divatüzletében.

öltönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeffirek stb.
Kérem a kirakatomban az árakra figyelni,

«mmmummm

SZÉKELY

4. oldal.

1928 május 6.

KÖZÉLET

Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldiJ>£öv^
áiÍandóan raktáron, ugysgín^
_ _ _
abroszok, Harisny^
553sfeák"nagyon o l c s ó n ü z l e t é b e n
Értesítés.

Lugosi cserepet
•lesó árban árusítok a bethlenfalvi vám mellett a fatelepemen.

Weisz Ignác.

H

a nem akar kárt szenvedni, ha értékes bundáját, szSrméit, téli ruháit
perzsa- és más fajta szőnyegeit moly
ellen meg akarja védeni, siessen

Vb. Kassay József Zetea i kereskedő csődtömegéhez tartozó boiti árucikkek és bolti berendezés f. évi május
hö 12 én délután 2 órabor nyilvános
árferéaeo eladatnak Zatea (Zetelaka)
községben a Biró Antal féle házban
levő bolthelyiségben.
Az árverésre kerülő tárgyak leitára alulírottnál megtekinthető
Dr. Finkér Béla
ügyvéd, csöd'öoieggocdnok.
Corpul Portăreilor Tribuuvíluíui
Ojorhaiu.
Nr. 1302-1928 pert.

f

Str. Principesa EÍisabeta (volt Bethlen-utca). |
A gyógyulást keresők, kik vérszegénység,
sápkór, Basedow-kór, nehéz légzés, vese- és
városi és vidéki építtető közönség
hólyag bajban, idegességben, általános gyengefigyelmébe I Készitek mitdenf^le
ségben, szívbaj- és vérkeringési
zavarokban épület bádogos iDuakáfc. u. t». temolo
szenvednek, úgyszintén sápadt, vérszegény és mok- és tornyok fedését, épületek csaétvágy nélküli gyermekek keresik fel a fenyves,
tornázását, házfedelek festését, régi
ózondús levegőjű, vasas borvizü
csatornák javítását ós festését a leg-

A

Bzoudübb arak uueltett a legjobb kivitelben. Riktfcroa tartok micdsufé'e
dog edéuy árut, ugyeziutén kéazitek fürdőkádakat, ujcsarnofeokboz szükségöá
bádog edényeket és minden o szaRisá
hoz tartozó uj éa javítási murákat a
legolcsóbb árak mellatt.

ffomoród fürdőt

ahol már számtalan esetben bámulatos eredményt értek el a betegek. — Konyhás lakások
is vannak, több család közösen kibérelhet egy
egész villát, mely esetben közös konyhával
igazi olcsón nyaralhatnak.
Kérjen prospektust Felvilágosítást
nyújt:

PLÜHAR GÁBOR
fürdő-igazgató,

Odorheiu.

uszteietfo!: Kerestóly Gyula
bádogos mester.
Üzkt: Piactér ref. templosa mtlíet".

Kassay F. Domokos | Publicafiune
de licitaţie.
Subsemnatul portărel prin aceasta
SZÜC8

publică, că îa baza deciziunii Nr.
7420 şi Nr. G. 7561—1927 a Ju
elleni megdecătoriei din Odorheiu fu favorul rec
lamantei firma Czell şi fii repr. pria
óvó intézetéadvocat Dr. Jodál Gabor pentru îu
ben helyezni el holmiját, hol tüz- és
casarea
creacţai de 7639 Loi 36 b. şi acbetörés elleni biztosítás mellett azocesorii se fixeeiă termen de licitaţie
kat csekély díjösszegért nyárára ella 15 Maiu 1928 ore 11 a. m. la faţa
vállalják molykár elleni megőrzésre.
locului in Odorheiu unde se vor víiíüí
prin licitaţiune publică judicia ă 1 au
„
Tavaszi k a b á t o k r a és £ tocamion, bivol şi vacă îa vs-oare de
a
40 000 Lei. In caz de nevoie şi sub
g kosztümökre prém mérsékelt g preţul de estimare.
•
árban kapható. ""^ES
5
Pretenziunea care e de îacasmst facs
7639 Lei 36 b. capital, dobâ zile cu 127,
socotind diu 1 Ia-vuarie 1926 iar epe;-d»
pâcă flcum stabilite de 2580 Lai.
Carpul Portăreilor Tribuaaluíui
întrucât mobilele cari ajuog la
Odorheiu.
licitaţie
ar fi fost execvste şi da a ţ i
Nr. 1278—1928 port.
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
acoperire iicitsţia prezentă esta ordo
na'.ă şi în favorui acestora îi seazul
Subsemnatul grefbr prin aceasta art. LX.: 1881, § 192.
Odorheiu, la 12 Aprilie 1928.
publică că In baza deciziuci Nr. 2727.
3322. 2818 şi No. G. 5852-1927 a
® r . Szabó şafportărel.
judecătoriei din Odorbeiu îa fnvorul
Corpul Portăreilor Tribunalului
reci ama t tei firma Nater şi Wiirth repr,
Odorheiu.
pria advocatul Dr. Jodái Gábor pestru
îEcessarea creanţei de 12000 Lei şi ac- Nr. 1359—1928 port.
cesorii ae fixează termen de licitaţie
pe 14 Maiu 1928 orele 11 a. va. la
faţi lotu'ui în Olorheiu unda se vor
viede prin licitaţ>uoe publică judiciat ă
Subsemnatul por!ărel prin aceasta
diferite marfe din piă ă ie de fier îa publică, că în baz« deciziunii Nr. 2077—
valoare de 32000 Les. In caz do ne- 1927 şi No. G. 6564-1927 a judecăvoie şi eub preţul de estimare.
toriei din Odorheiu îa favorul reclaPretenziunea c&re e de incassat face mantului Schiroky Aaoston repr. prin
12000 Lei capital, dobâazile cu 12®/, advocatul Dr. Jodál G. pentru încasasocotind din 20 II. 20 IV. şi 31 III. rea creanţei de 1200 LÚ şi sece1927 iar spesele pâiă acum stabilite sorii se fixează termeu de licitaţie pe
19 Maiu 1928 ora 17 p. m. la faţa
de 3490 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la locuiui îa corn. Btădeşti unde se vor
licitaţie ar fi fost exacvate şi de clţii viEde prin liciţi ţie publică judiciară
şi aceştia şi ar fi căitigat dreptul de o iapă, şi ua cal îa valöa-e de 5000
acoperire licitaţia prezentă eate ordo- Lei. Ia caz de nevoie şi »ub preţul
E»!ă şi în favorul acestora în senzul do estimare.
Pretacziunea care e de încassat face
ar'. LX. 1881 § 192.
1200 Lei capital, dobânzile cu 12%
Odorheiu, la 12 Aprilie 1928.
D r . S z a b ó şefportărel. socotind din 2 Martie 1927 isr spesele
pâcă acum stabilite de 755 Lei.
întrucât mobilele cari ajuag la
licitaţie ar fi fost execvate şi da a ţ'i
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
A t. közönség tudomására hozom, acoperire licitaţia prezentă este ordohogy eddig bérbe adott kőkeresit- nată şi în favorul aceBtora îa sensul
art. LX.: 1881, g. 192.
téri
Odorheiu, ia 21 Apr. 1928.
D r . Szabó şefportărel.

Ügynökségi, tudakozódó és hirdetési
irodámat „MERKÚR" cég alatt önállóan

B Reg Ferdinánd (Kossuth-u )20 sz,alatti

molykar

Odorheiu-Sz.-udvarheiyen Str. Principesa E'i3*beta, (Bethlen u.)
53 8ü. a!ti» a volt Bíró István-féle vendéglő ópü'etében m-anvitottam,

s
5

ho! ezen iroda hatáskörébe tartozó: adásvételek, bérlelek,

tudakozódások

Teljes tisztelettel;

Naponta f r i s s
csapolás, zóna.

Elsőrendű pontos, gyors és tiszta
kiseolgálás, tisita szállodai szobák.
Ha jél akar étkesni, kellemesen szórakozni és nyugodtan pihenni, keresse
fel régi jé hirnevü vendéglőmet és
szállodámat.

Szabó Károly vendéglős
Odorheiu.

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

minta-szövetek,
melyekből már 2000 leutól
női kosztümöt, vagy felöltőt, vagy 1 rend férfi ruhát
vagy felöltőt l e g ú j a b b
m i n t a szerint készítek.

JAKABOS MIKLÓS Eötvös u. 4.

f^SZtalOS DéllCS volt

városi tisztviselő

TíSzíé'Rtte! értesítem a m. t. közönséget, hogy

kocsi-, nyerges- és fényezo-miihelyemet
a néhai Bargliardt Gyula műhelyébe
(TIBÁD ANTAL-utca) helyeztem át.
Elvállalok a szakmámhoz tartozó mindenféle ixunkát, u. m.:
iuxus- éa teherautók, kocsik, szekerek, kerékpárok, gyermekkocsik stb.
stb. fényezését. — Szakszerű munkáról biztosítom a m. t. közönséget 1

Publieaţiune de licitaţie.

v e z e t é s é t személyesen átvettem.
Elfogadok havi ebéd- és vacsoraabonomákat, vállalom társas vacsorák és bankettek kiszolgálását, ízletes ételekkel, finom asztali és fajborokkal.

is cégekről éa magánügyekben,

hirdetések ügyében és bsrmiiy közvetítési ügyben készséggel
állok a városi és vidéki nb. közönség rendelkezésére. =====
Olcsó díjszabás!
Gyors és pontos e l i n t é z é s !

Publieaţiune de licitaţie.

vendéglöm és szállodám

hatóságoknál

okiratok, M«gyatorszígba és a világ bármely részébe széló útlevelek, vízumok ts hajójegyek learövidebb idő alatti beszerzése,

Szolid árak!

Tisztességes kiszolgálás!

Szakszerűen mosok autókat, kocsikat é3 brAHóho'yet adok átutazó
autóknak.
Szives pártfogást kér:

Sebők László

kocsifényezö

Havi részletre!
Angol gyártmányú koffer és családi grammophon, euphoa, páthephon már 2360 lentói, 3 drb. slágerlemezzel, 200 drb. elsőrangú Ifivel.
Villamos eljárással készült, kristálytiszta hangú, mellékzörej nélküli
lemezek: Odeon, Syrena, Columbia, Clausophon stb. gyártmányúak, román,
magyar, német, francia, angol stb. nyelven 105 leutól fölfelé.
Tüks 5 hangerősségig dobozonkint 25 leutól fölfelé.
Bemutatásra magánfeleket látogatunk!
írógépek havi 2000 leus részletfizetésre: Underwood. Premier, Remington, Corona. Ideal sfb. márkák, hordozhatók, bőrtokkal. 3'/* k9 sulyu. bármilyen nemzeti
nyelv betűivel, 10 000 leutól fölfelé. Nagy irodai gépek 13 500 leutól fölfelé.
Vőlegény-, menyasszony-hozománybiztositás,
kölcsönös halálesetbiztositás stb
nagyon előnyös feltételekkel.

Standard-Machine-Company LONDON.

55. A. C 5 I S Z A

Odorheiu Str. G. Cosbuc
(volt Bem-utca) 12/a.

Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől.

i

Ha jó, tiszta és egészséges
e c e t e t Óhajt, kérjen

Sámson-féle ecetet.
Gyártja:

Sámson Lajos ecetoára
%MMMMMMMMMMMMMMAM\

Odorheiu.

Carpul Portăreilor Tribuua!u'-ui
Odorheiu.
Nr. 1311-1928 port.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul şefportă'el prin această educ la cunoştinţă generală, că
in chestia de faliment a comerciantului Kassay Josif din Zetea in baza
cererei avocatului ár. Finkér Béla ca
curatorul masei şi îa baza deciziunei
Consiliului creditorilor de faliment
dată îa ziua de 5 Aprilie a. c. se fixe
ază termen de licitaţie la 12 Maiu
1928 ora 14 p. m. în faţa locului îa
comuna Zetea unda se vor vinde prin
licitaţiune publică diferite marfa «i
obiecte de aranjament de spiţerie îa
valoare de 27656 Lei 81 bani şi în
ca* de nevoie şi sub preţul de estimare.
Cumpăiă orii vor fi obligaţi« ac
hita imediat preţul de cumpărare îa
numerar împreună cu impozitul fiscal
şi tsxa proporţională de portărei.
Odorheiu, la 19 Aprilie 1928.

66000 Lei. Iu ca2 do nevoie şi sub
preţul de estimare.
Pretenziunea care e de incassat face
3250 Lei capital, dobânzile cu 12%
socotind din 13 DiC. 1927 iar apesele
până acum stabilite de 2210 Lei.
întrucât mobilele cari ajuag la
licitaţie ar fi fost sechestrata şi de alţii
şi aceştia şi ar fi câşigat dreptul de
acoperire licitaţia prezentă este ordonată şi in favorul acestora îi seazul
art. LX.: 1881, §. 192.
Odorheiu, la 12 âpr. 1928.
D r . (Szabó ş fportărel.
Corpul Portăreilor Tribunalului
din Oodrheiu.
Nr. 1261—1928 port.

Publicaţiune de licitaţie.

Subsemnatul portărel pria aceasta
publică, că îa baza deciziunii Nr. 7204—
1927 şi No. G. 510—1928 a Judecătoriei din Odorheiu în favorul reclamantului Púja Lukács Miklós repr.
prin advocatul Dr. Nagy Lajo3 pentru
Dr. Szabó şsfportărel. încasarea creanţei de 6300 Lei şi ac
cesorii se fixează termen de licitaţie
Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. pe 14 Maiu 1928 orele 16 p. m. Ia
faţa locului îa com. Porumbeni Mari
No. 2078-1927 port.
undo se vor vinde prin licitaţiun* publică
judiciară 5 oi, 2 cai, 1 pereche
Publicaţiune de licitaţie.
hamuri în valoare de 12500 Lei. ia
Subsemnatul grefier prin aceasta cat de nevoie şi sub preţul de estipublică ră în baza deciziunii Nr. G. mare.
2078—1927 a Judecăoriei din Cristur
Pretenziunea care e de îacassat face
îa favorul reclamantei composesorat din
6300
Lei capital, dobânzile cu 11%
Ialăcenirepr. prin advocatul Dr. Elekes
Domokos pentru încasarea creanţei socotind din 3 Nov. 1927 iar spesele
de 4800 Lei şi scc. se fixează termen pâoă acum stabilite de 1970 Lei.
întrucât mobiiele cari ajuug la
de licitaţie pe 23 Maiu 1928 ora 4 d.
licitaţie
ar fi fost execvate şi de alţii
a. la faţa locului îa com. Ia ăceni unde
şi
aeeBtia
şi-ar fi câştigat, dreptnl de
se vor vibâe prin licitaţiune publică
acoperire
licitaţia
prezentă este ordojudiciară mobilei iepa in valoare de
nată
şi
în
favorul
acestora în senzul
10000 Lei. In caz de nevoie şi sub
art LX.: 1908, §. 20.
preţul de estimare.
Odorheiu, la 7 Apr. 1927.
Pretenziunea care e de îacassat face
Bălăsesca portărel.
4800 Lei dobânzile cu 11% socotind
din 19 Aprilie 1927 iar spesele pâoă
Dela judecătoria din Cristur.
acum Btaverite de 1779 Lei.
Intrueât mobilele cori ajung la Nr. G. 4076-1927.
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi «cesteBtia şi ai fi câştigat dreptul
de acoperire licitaţie prezentă este orSubsemnatul grefier prin aceasta
donată şi îa favorul acestora îa sen- publică, că în baza deciziunii Nr. G.
in I LX 1881 § 192.
4076—1927 a judecătoriei din Cristur
Cristur, la 7 Aprilie 1928.
îa favorul reclamantei Biserica UniAdim m. p. grefiar. tară din Mihaileni repr. prin advoca
tul Dr. Elekes Domokos pentru iteassarea creanţei de 5000f5000 hú şi
Corpul Poiăreilor Tribunalului
accesorii se fixează termen de licitaţie
Odorheiu
pe 17 Maiu 1928 orele 3 1 / 1 d. a. la
No. 92-1928.
faţa locului îa ctamna Şjimoşul mic
unde se vor vinde prin licitaţiune publică juiciara mobilei butoi, fân, maşina
preBtat etc. în valoare de 17000
Subsemnatul portărel prin aceasta de
Lai.
In caz de nevoie şi sub preţul
publică, că îa baza deciziunii Nr.
5411—1924 şi Nr. G. 4791—1926 a da estimare.
Pretenziunea care e do incassat face
judecătoriei din Odorheiu la favorul
reclamantului Tófalvi Mihály repr. 1000 Lei dobânzile de 12*/, socotind
prin advocatul Dr. Gönczy Gábor din 1 lucie 1927 iar spesele pâoă
pentru incassarea creanţei de 4230 ECU® staverite de 2769 Lei.
întrucât mobiielo cari ajung la
Lei şi accesorii se fixează termen de
licitaţie po 15 Maiu 1928 orele 17 p. licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
OJ. la faţa locului fn com. Corund uude şi aceştia şi ar fi căitigat dreptul de
se vor viede prin licitaţiune publică acoperire licitaţia prezentă este ordo
judiciară grajduri, fâa, vacă şi taur nată şi îa favorul &cestor& îa senzul
in valoare de 26000 Lei. In caz de art. LX. 1881 § 192.
nevoie şi Bub preţul de estimare.
Crţstur, la 25 Apr. 1928.
Adâaa, grefier.
Pretenziunea care e da inca S at fece
4230 Lei capital, dobânzile cn —%
socotind din — iar spesele p ână acum Dala Judecătoria de Ocol din Cristur.
Nr. G. 408-1928.
stabilite de — Lei.
întrucât mobilele cari ajung la
Publicaţiune de licitaţie.
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
Subsemnatul grefiar prin aceasta
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
acoperire licitaţia prezen'ă este ordo- publică că îa baza deciziunii Nr. G
nată şi îa favorul acestora îa senzul 408—1928 a judecătoriei din Cristur
îa favorul reclamantei Nemes Suaanna
art. LX.: 1881, §. 192.
repr. prin advocatul Dr. Elekes DomoOJorheiu, li 18 Aprilie 1928.
kos pentru îaca^area creaoţai de 5000
Dr. Szabó şafportărel. Lsi
şi accesorii fă fixăiză termen de
licitaţie pe 25 Maiu 1928 orele 4 d. a.
Corpul Portăreilor Tribunalului
la faţi locu ui îa com. Solocma undi
Odorheiu.
se vor vinde prin licitaţiune publică
judiciară mibilei cai, fâa îa valoare
No. 1141—1928.
de 5200 Lsi. In caz de nevoie şi sub
Publieaţfuiie de licitaţie. preţul de estimare.
Pretenziunea care e de îacassat face
Subsemnatul portărel prin aceasta
5000
Lsi capital, dobânzile cu 20%
publică, că îa baza deciziunii Nr.
8291—1927 şi Nr. G. 1938-1928 a socotind din — iar spesele pâ' ă acum
judecătoriei din Odorheiu îa favorul staverite de 1730 Lsi.
întrucât mobilele cari ajung la
reclamantului Biró Emilia repr. prin
advocatul Dr. Sebesi Ákos pentru ia licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
casarea creanţei de 3250 Lei şi acce- şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
sorii se fixează termea de licitaţie pa acoperire licitaţia prezentă este ordo12 Maiu 1928 ora 11 a. m. ia faţa nată şi îu favorul acestei în senzul
locului in Odorheiu unde se vor vinde art. LX. 1881, art. 192.
prin licitaţiune publică judiciară obiecte
Cristur, Ia 27 Aprilie 1928.
de casă şi de prătălie îo valoare de

Publioaţiune de licitaţie.

Publicaţiune de licitaţie.

Ádám m. p. grefier.

19. szám,

tiZÉKBLY KÖZÉLET

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur.
No. G. 690—1928.

Publicaţiune de licitaţie.

Corpul Portăreilor Tribunalului
Odorheiu.
No. 1257—1928 port.

Publicaţiune de licitaţie.

Subsemnatul grefier prin aceasta
Subsemnatul portărei prin acaaata
publică, că în baza decisiunii Nr. G
690-1928 a judecătoriei din Cristur publică că îa baza deciziunii Nr. 4665—
îu favorul reclamantei Nagy Lajos repr. 4667 şi No. G. 6344—1927 a Jndeeă
prin advocatul Dr. Elekes Domokos toriéi din Odorheiu îa favorul reclamanpentru incassarea creanţei de 3200 tei firma Ludovic Fronius repr. priu
Lei şi accesorii se fixează termen advocatul Dr. Szabó G. pentru incasade licitaţie pe miua 18 Maiu 1928 orele rea creanţei de 55072 Lai şi accesorii
4 d. m. la faţa locului în comuna sefixează termen de licitaţie pe 19 Maiu
Yeţca unde se vor vinde prin licitaţi- 1928 ora 11 a. m. la faţa locului îa
une publică judiciară mobilei porumb Odorheiu unde se vor vinde prin licişi fân în valoare de 15000 Lei. In taţiune publică judiciară pian, omnicaz de nevoie şi sub preţul de esti- bus, pult, raft, trăîuri, sanie şi cassa
de fier îa valoare de 160000 Lai. Ia
mare.
caz de nevoie şi sub preţul de estiPretenziunea care e de incassat face mare.
3200 Lei dobănzile cu 10% socotind
Pretenziunea care e da încasat face
din — iar spesele pâră acum staverite
50072 Lei c»pital, dobânzile cu 12%
de 3605 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la li- socotind din 1 Iulie 1927 iar spesele
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii până acum stabilite de 7241 Lei.
Intruc.t mobilele cari ajung la
şi aceştia şi-ar fi câştigat dreptul de
licitaţie
ar fi fost execvate şi de alţii
acoperire licitaţia prezentă este ordonată şi în favorul acestora în senzul şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
ecoperire licitaţie prezentă este ordoart. LX.: 1881, § 192.
nată şi îa favorul acestora în senzul
Cristur, la 24 Aprilie 1928.
legii LX 1881 § 192.
Ádám grefier.
Odorheiu, la 13 Apr. 1928.
Nr. G. 318-1928.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul portărel judecătoresc
aduc la cunoştiiţa publică îa senzul
legii artic"ui LX din 1881 § 102 reapactiv XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile următoare ş. a. fân, paie care
in urma decisului Nr. 3586 din anul
1927 , al Judecătoriei de Ocol din Cristur s'au execvat îa favorul execvatorilor Izsák Dânes repr. prin advocatul
Dr. Fazakas Miklós in comuna Goagiu
pentru incassarea capitalului de 8625
Lei şi accesorii prin execuţie de acoperire şi cari s-au preţuit îa 1860 Lei
se vor vinde prin licitaţie publică.
Pentru efepiuirea acestei licitaţiuni pe baza decisului Nr. G. 313—
1928 al judecătoriei de Ocol din Cristur sefixează termicul pe41 Maiu 1928
orele 5 p. m. în comuna Goagiu şi toţi
cari au voie de a cumpăra sunt invitaţi prin acest edict cu observarea aceia
că lucrurile susanintite vor fi vâodute
ia senzul legii LX din 1881 § 107 şi
108 celor cari dau mai mult pe lângă
solvirea in bani gata şi îa caz necesar
şi sub preţul de strigare.
Pretenziunea care e de incassat face
8625 Lei capital, dobânzile cu 30°/0
socotind din 30 Aug. 1927 iar spesele
pâîă acum staverite de 2966 Lsi.
întrucât mobilele cari ajung la
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
ucoperire, licitaţia prezentă este ordonată şi îa favorul acestora in senzul
brticlului XLI dtn 1908 § 20.
Dat ja Cristur la 24 Aprilie 1928
ÁdAm, portărel.
Corpul Portăreilor Tribunalului
Odorheiu.
Nr. 1258-1928. port.

PuWioaţiime de licitaţie.
Subsemnatul portărel prin aceasta
publică, că îa baza deciziunii Nr. 8026—
1927 şi Nr. G. 7515-1927 a judecătoriei dia Odorheiu îa favorul reclamantei firma Egger & Comp S. A.
C uj repr. prii> advocatul Dr. Nagy
Lajos din Odorheiu pentru incassarea
creanţei de 3095 Lei şi accesorii se
fixează termen de licitaţie pa 11 Maiu
1928 orele 12 a. m. la faţa locului îa
Odorheiu Str. Piaţa Regina Maria unde
H6 vor vinde prin licitaţiune publică
judiciară 1 kgr. parfum, 20 parii, 3
kgr. vată şi 5 kgr. apă colone îa valoarede 8400 Lei. Ia caz de nevoie şi
sub preţul de estimare.
Pretenziunea care e de îacassat face
3095 Lei capital, dobâoziie cu 12%
socotind din 1 Isn. 1927 iar spesele
pâs.ă acum stabilite de 1495 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţi
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
«coperire licitaţia prezentă este ordona; ă şi îa favorul acestora în senzul
art. LX.: 1881. §. 192.
Odorheiu, la 7 Apr. 1928.
Bălă«e»ctt portărel.

D r . Szabó şefportărel.
Corpul Portăreilor Tribunalului
Odorheiu.
No. 1260-1928.

Pnblieaţinne de licitaţie.
Subsemnatul portărel prin aceasta
publică, că îi baza deciziunii Nr. 6056—
1927 şi Nr. G. 627—1928 a judecătoriei din Odorheiu îa favorul reclamantului văl 1. Braasay Ignat repr.
prin advocatul Dr. N»gy Lajos pentru
încasarea creanţei de 4000 Lai şi accesorii se fixează termen de licitaţie
pe 12 Maiu 1928 ora 12 a. m. 1a
faţa locului in Odorheiu Str. Bulevard
Rsgele Ferdinánd unde se vor vinde
prin licitaţiune publică judiciară donă
dulapuri îa valoare da 3500 Lei. In caz
de nevoie şi sub preţul de estimare.
Pretenziunea care e de incassat face
4000 Lei capital, dobânzile cu 11°/,
socotind dia 10 Oct. 1927 iar spesele
până acum stabilite de 970 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la
licitaţie ar fi fo3t sechestrate şi de
alţii şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul
da acopnrire licitaţia prezentă este
oódonatá şi îa favorul acestora în senzul art LX.: 1881, §. 192.
Odorheiu, la 7 Apr. 1928.
B&Iăaeaoa portărel.

Prefectura Judeţului Odorheiu.
No. 1667/1928.

1928 luna Apr. ziua 25.

Anunţ de licitaţie.
Se aduce la cunoştiinţă generală
că, în ziua de 26 Maiu a. c. ora 10
a. m. se vor scoate în vânzare prin
licitaţie publică la aceasta Prefectură
2 automobile uzate (unul marca Steyr
tip. Nr, 2 HP 12—40, altul marca
Fiat tip. 501 c. HP 16) proprietatea
Prefecturii.
Licitaţia se va ţinea în conformitate cu art. 72—83 din legea asupra
contabilităţii publice.
Toţi aceia cari doresc a lua parte
la aceasta licitaţie sunt rugaţi a şi
inainta ofertele inchise şi sigilate cel
mai târziu până la ora 12 în ziua
fixată, anexând la ofertă recepisa de
consemnarea garanţiei de 10°/n la suma
oferită. Consemnarea sumei se va face
la Administraţia financiară respectivă
în favoarea Cassei de depuneri şi consemnaţiuni. Se poate concura şi pentru
un singur automobil, cunoscând că
comisiunea de adjudecaţiune va decide,
având în vedere şi evalttaţiunile făcute
de comisiunea Prefecturii privitoare la
estimaţiunea automobilelor.
Concurenţii se avizează că, automobilele nu vor trece în proprietatea
câştigantului decât după aprobarea rezultatului licitaţiunei din partea Ministerului de Interne.
Condiţiunile mai detailate precum
şi ori ce informaţiuni se pot primi
dela Serviţiul financiar al Prefecturi
(camera Nr, 44) în orele de serviciu.
p. Prefect : Szabó (ss.)
Şeful serviciului financiar : T. Szőcs (ss.)

