Nagys. Szabó András is;, urnák
Kossuth'iitca

Ára 4 leu.

Odorheiu Í8z.-ud várhely) 1928 november 18

Székely Közelel
P o l i t i k a i , k ö z g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i ufság
»ilSfls»t«nl
:
180 L., Mievre 90 L.., negyedévre 45 L.
=
Kayes sx&m ara 4 L. = = = = =

Mit vár Erdély és Bánság
kisiparos osztálya a Maniukormánytól ?
Azt mondják, a bün büntetlenül
nem marad. Az a sok igazságtalanság,
hamis hitegetés, amelyet a letűnt kormány hosszú uralma alatt az ország
kisiparos osztályával szemben elkövetett, büntetlenül nem maradt. Utóiérte
a végzete.
Erdély iparos osztálya a bukott
kormány temetésén nem sirt, nem
könnyezett. Hullájának eltakarítása felett sírjanak azok a csatlósok, uszályhordozók, akik hosszú éveken keresztül jogfosztással, lelkiismeretlenséggel,
hamis ígéretekkel megrakott asztaluknál dúsan lakmároztak az agyongyötört kisiparosok rovására. Az ország
kisiparosai a bukás következtében lelki
könnyebbülést éreznek. Lehullott testükről a megrozsdásodott bilincs,
amely béklyóba szorította megélhetésüket és megakadályozta iparuk fejlődését. Borítsuk le tehát a letűnt korszaknak megfertőzött rendszerét a feledés fátylával és lássuk, mit hoz az
uj időszak bekövetkezése és mit várhat Erdély és Bánság kisiparos osztálya a Maniu-kormánytól ?
Várja a sokat emlegetett albaiuliai nemzetgyűlésen ígért népjogok
megadását. Várja a sokat szenvedett,
lerongyolódott, reményét veszített kisiparos osztálynak felsegélyezésát, talpra
állítását, munkaalkalom teremtésé',
hogy szorgalmas munkája árán megkeresse a mindennapi kenyeret, mert
az a nagy tábor, amely közel százezer
lelket számlál, ezt az országot vallja
hazájának, ebben élni és dolgozni akar.
Várja az uj kormánytól a megértés politikáját, várja a Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen lezajlott iparos gyűléseken csokorba szedett
ezerféle ipari sérelmek megszüntetését,
minél teljesebb orvoslását. Várja az
ipar szabadságát, az emberi jogok respektálását és az államhatalom képviselőinek humánus, előzékeny bánásmódját. Várja a terror, a gyanúsítás,
üldözés megszüntetését. Várja a súlyos
adók csökkentését, az állami munkákban való igazságos részesedését. Nyomatékosan követeli eme munkák elkészítésére egy bizonyos °/„ előlegezését,
melynek megadása lehetővé teszi a
munkanélküliség csökkenését és a munkának pontos elkészítését.
Elvárja az uj kormánytól a kisipar olcsó kölcsönnel való ellátását, a
Creditul-Industrial átszervezését olyan
irányban, hogy vezettessék be a sovinizmusmentes egyenlőség, a demokrácia, hogy a kisebbséghez tartozó
kisiparosok egyforma elbánásban részesüljenek az uralkodó fajhoz tartozó iparosokkal. Az ország kisiparos
osztálya elvárja az uj kormánytól,
hogy a Trancu lasi-féle tanoncnevelési
törvényt revízió alá veszi és e törvény
alapján kirótt súlyos terheket megszünteti, mint olyanokat, amelyek nem
iparos kötelességek, hanem az állam
feladatai közé tartoznak.
Végül nyomatékosan követeli a
betegsegélyző pénztárak autonómiájának teljes visszaállítását, megvizsgálását, hogy eme humánus, jótékony
emberbaráti intézmény (amelynek fenntartása súlyos teherként nehezedik
munkaadóra és munkásra) mennyire
elkorcsosodott, miként lett más célok
eszköze és miként nem szolgálja a
nemes célt, melynek szolgálatára felállították.
Tiz éve várja, nélkülözi Erdély
kisiparos osztálya eme sérelmek or-
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voslását. Tiz év alatt sok becsületes
iparos ekzisztencia ment tönkre, semmisült meg. A Maniu-kormány kinevezése uj erőt, uj bizakodást jelent.
Az ország kisiparos osztálya élénk
érdeklődéssel néz a kormány működése elé, tőle várja a közélet tisztulását, az ipar és közgazdaság teljes
átszervezését, uj vágányra való terelését. Tőle várja az Ígéretek helyett
a céltudatos, komoly munkát, hogy
végre megnyugvás, megelégedés, jólét
honoljon a jobb sorsot érdemlő kisiparos osztályban.
Nagy János.

Mi mindenre jó a népvezérség
és a politika. *
Ezen cimmel a Hargita cimü lap
egyik szombati számában jónak látja
megemlékezni rólam, azt állítva, hogy
sógoraimnak képviselőségem alatt kijártam a nyugdijat és a kicsi tisztviselőkért nem tettem semmit és a zetelaki égés után történt gyűjtéssel kapcsolatban azt írja, hogy »igy akartak
az önzetlen népvezérek a szegény nép
nyomorúságából is a maguk részére
busás hasznot csinálni«. Nézzük meg,
mit tettem tisztviselőtársaim nyugdíjazása körül és mit a zetelaki égéskor?
A Magyar Párt megbízásából részt
vettem az 1923 okt. 23 án kötött, u. n.
csúcsai paktum előkészítő tárgyalásaiban és a megállapodásba a volt tisztviselőkre vonatkozólag bevétetett:
A még Romániában lévő esküt
nem tett s ezekkel egy tekintet alá
eső magyar közalkalmazottak ügyének
igazságos rendezése, akár szolgálatba
való visszavételük, akár, ha erre a feltételek megvannak, nyugdíjazásuk vagy
végkielégítésük által. Szolgálati idejük
a nyugdíj szempontjából megszakítatlannak tekintendő. A román állam által átvett és esküt tett, utóbb azonban
a román nyelv nem tudása vagy más
a fegyelmi törvényben nem ismert ok
miatt fegyelmi eljárás mellőzésével elbocsátott tisztviselők visszahelyezendők.
Résztvettem továbbá az Averescupárttal kötött 1926 április 21-iki választási egyezmény megkötésénél, ahol
az egyezménybe bevétetett:
A kormány az 1920 junius 28 án
1674. szám alatt kiadott minisztertanácsi határozat alapján szolgálattételre
jelentkezett tisztviselőket és közalkalmazottakat a Monitorul Oficíalban
közzéteendő intézkedéssel eskütételre
felszólítja és az esküt letevőket szerzett jogaikba visszahelyezi, vagyis alkalmazza vagy a jelenlegi nyugdíjtörvény értelmében nyugdíjazza, illetve
végkielégiti, szolgálati idejüknek a megszakítástól való beszámításával.
Ezenkívül 1923-ban minden volt
tisztviselőtársamat, akivel csak összeköttetésbe tudtam lépni, felhívtam, hogy
nyugdíjazás iránti kérését adja be.
Képviselőségem alatt a kérdés megoldását ugy Bucşan miniszter urnái,
mint a párt kebelében több izben sürgettem, de nem tehetek arról, hogy a
kormány a megegyezést nem tartotta
meg. Azonkívül 5 volt munkatársam
kérését a megyei irattárból felküldetve
személyesen adtam át Bucşan miniszter urnák, ki azok elintézését már
előzőleg kilátásba helyezte, de egy
hét múlva közölte velem, hogy az
illetékes director véleménye szerint,
az uj nyugdíjtörvény alapján csak a
kerületi nyugdijbizottság nyugdíjazhat
és a kéréseket oda áttették. Mikor
megtudtam, hogy ezen nyugdijbizottság egy esetben már ugy döntött,
hogy a folyamodót azon cimen, mert
nem állott a román állam szolgálatában, elutasította, gondoskodtam, hogy
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Megtette javaslatait a parlamenti választásokra nezve
pártunk vármegyei intéző bizottsága.
n kormányváltozás folytán a parlament feloszlatásával egyidejűleg elrendelték az uj választásokat is. E szerint a képviselőket december 12 ikén, a
szenátorokat pedig dec. 15 ikén választják meg országszerte, ami elég közeli
határidő. Ezért mindenfelé megindult már a legélénkebb választási agitáció.
Paktumtárgyalásokról is hallhattunk, ezek azonban még be nem fejeződtek s
eredményük is bizonytalan.
A Magyar Párt vármegyei intéző bizottsága a parlamenti választásokra a
központi intéző bizottságnak a mult évi jelölteket hozta javaslatba, de mivel
Sebesi János dr. és Hinléder Ákos dr. ezúttal nem kívántak jelöltséget vállalni,
helyettük — gróf Bethlen György dr., Laár Ferenc, Abrudbányai Ede dr. és
Balogh Artúr dr. mellé — Sándor Józsefet és Sulyok István drt ajánlta. Felkérte az intéző bizottság a párt központját, hasson oda, hogy Sebesi János dr.,
ki a gyűlésen hivatalos vármegyei kiküldetése miatt nem vehetett részt, jelöltséget vállaljon. Ha pedig a javasoltak közül valaki máshol jelöltetnék, egvik
képviselői helyre Elekes Dénes drt hozta a bizottság javaslatba.
az ott levő kérések érdemi és elutasító határozat előtt visszakéressenek.
Az utóbbi liberális-aera alatt, amikor
beszüntették a saját nyugdijamat is,
mely miniszteri jóváhagyással már
1924 ben meg volt állapítva, nem lehetett ezen ügyek humánus elintézését remélni és azért sürgetni sem volt
célszerű, de ha szegény volt munkatársaim valaha nyugdíjhoz jutnak, az
csak az általam beadatott kérések alapján fog történni.
A magyar forradalmi kormány által rendelkezési állományba helyezeit
tisztviselőket még a román nemzeti
tsnács ilyenekül elismerte. Ilyen volt
Hinléder Akos is és ezért nyugdíjazták.
Valótlan, hogy 300,000 leut kapott.
Kapott az 1922—7 évekre, tehát hat
évre összesen 79,585 leut, aminél egy
dijnok is többet kapott. Nyugdíjazása
iránt a határozat 1923 ban, tehát nem
az Averescu-kormány idejében hozatott
és miután a Curtea de Casatiehez is
kellett fordulnia, csak az 1927 évben
hagyatott jóvá egyszerű adminisztrátiv uton.
A szóban forgó cikket vármegyei
volt kistisztviselő nem irta, mert azok
tudják, hogy érdekükben, amit megtehettem, megtettem.
Sebesi János dr.
(Vége a következő számban )

„Harghita"-rovat
Most vagyunk csak sehogyse.

Képtelenül bolond helyzetbe kerültek az urak—odaát. A »Harghita«
egyik szerkesztője: magyar néppárti.
Másik szerkesztője: román nemzeti-parasztpárti. Az újság maga, melyet ketten együtt szerkesztenek, letagadja
mindakét pártot, s kerülve a zavart
okozó neveket, mindig csak »gazdapárt«-ról beszél. Ez már nem is kétszinüség, hanem háromszinüség, de
minderre szükség van a »nép« elbolonditása céljából.
Csskhogy itt van ez az ördöngös
Maniu, a ki, ugy látszik, választási
kartelt akar kötni a Magyar Párttal,
tehát a magyarsággal. Mi lesz, ha ez
megtörténik ? Nézzük csak. Akkor az
egyik szerkesztő, Gh. Bărbat, kénytelen lesz az általa folyton gyalázott
Magyar Párttal és magyarpárti »urakkal« együtt menni a választási küzdelembe. Ezt a saját pártja iránti fegyelem fogja követelni, mert ő a Maniu-párt helyi tagozatának az elnöke.
Akkor tehát az ő szerkesztésében
megjelenő »Harghita« nem írhat a Magyar Párt ellen. De a másik szerkesztő,
Réthi, a ki a magyar néppártnak az
elnöke, kénytelen lesz tovább is gyalázni a magyar »urakat« és szidni a
Magyar Pártot. S igy az általa szerkesztett »Harghita« szembe fog kerülni
a Barbatáltal szerkesztett »Harghitával«.

Legjobb megoldás lenne, ha a választási idény alatt ismét két nyelven jelenne meg a lap. De mi lesz Octáviánnal ? Melyik hasábon fog majd cikkezni ő ? Mi ajánlanánk még egy nyelvet : a tolvajnyelvet.
*

A prefectusi állás körűi

Utóbbi számában azt irta a Harghita, hogy a lap »egyik szerkesztője«
lesz a prefect. Biztosan. Azonban az
uj kormány is ugyanabba a tapintatlansági hibába esett, mint annak idején az Averescu-kormány: nem méltányolta eléggé az egyik szerkesztő
bokros érdemeit. A legutóbbi számban
tehát be kellett jelenteni ezt a gyászos
eseményt, a melyet semmiképpen sem
lehetett letagadni. S ezt valóban mesteri módon a legvirágosabb tolvajnyelven tette meg a »Harghita«. Igy most
már megértettük mi is, hogy »a beállott fordulat« ellenére mindenki meg
lehet győződve arról, hogy az egyéni
érdem és az általános közóhaj örvendetes találkozásának a kormány részéről való méltánylása olyan tudatos elhatározásra fogja bírni már a közel
jövőben a központot, mely az elvitathatlanul népszerű párt-férfi képességeinek más irányban való igénybevétele
által a pártérdek és a közvélemény
óhajtott összhangjának létrehozatala tekintetében minden korai aggodalmat
teljesen feleslegessé tesz. Amen.
*

Legutóbb egy nehéz kérdést adtunk fel Octávián Dobrota urnák, a ki
folyton a törvényesség, a becsület uija
és az igazságos érvényesülés mellett
prédikál. Másokat pedig egyszerűen
csalóknak és gazembereknek nevez.
A kérdésre pedig nem kaptunk feleletet, hanem csak ujabb trágár károriilásokat.
A kérdés pedig az: volt-e Dobrota urnák megfelelő, tehát törvényes
képesítése, melynél fogva a lyceumnak
igazgatója lehetett ? Mi azt állítjuk, hogy
nem volt. Mert az érettségi vizsga egymagában nem megfelelő képesítés. Ha
az igazgató ur ezenkívül még egyetemet is hallgatott és abszolvált is: még
ez sem törvényes képesítés. De hogy
ne vitázzunk sokat, s hogy az eddigi
vitából a Dobrota ur által is annyira
istápolt közérdeknek is legyen valami haszna: ezennel 5000, azaz ötezer leut ajánlunk fel a szombatfalvi
Népház javára abban az esetben, hf>.
Dobrota ur bebizonyítja, hogy szabályszerű, törvényes elméleti képesítéssel birt a főgimnáziumi igazgatói állás betöltéséhez. Pont.
Ujabb 5000 leu l

»Sárgák lesznek a rókák az irigységtől, hogy Bărbat dr.-nak egyszerre
két állása is volt — törvényes uton«.

Vasárnap d. u. fél 6 és este 9 kor: „Ossy félrelép". Kedves film a strandok életéből. Ossy Osvalda és Livio Pavanelivel a főszerepben. — Kedden, 20 ikan
és szerdán, 21 én este fél 9 kor: „Carol XII1'. Első rész. Nagy törlünelmi dráma. — Szombaton, 24- és vasárnap, 25-ikén: második rész.

Ezt irja a »Harghita«. És először is egy
természetrajzi tévedésbe esik (lám,
mire jó az elméleti képesítés!) mert a
róka nem az irigységtől lesz sárga,
hanem a természettől fogva az. De
jogi és erkölcsi tévedésbe is esik, mert
a tiszti főügyészi állás és az államügyészi állás nemcsak természetüknél
fogva, hanem a törvény és a közerkölcsnél fogva is egymással összeférhetetlenek. Fenntartjuk tehát azt a
nézetünket, hogy Bărbat dr. igenis törvényellenesen töltötte be egyszerre és
egy időben mind a két ügyészi állást
és húzta a kettős fizetést.
De hogy itt se vitatkozzunk felesleges módon : ujabb 5000, azaz ötezer leut ajánlunk fel jótékony célra
abban az esetben, ha bárki bebizonyítja, hogy e két állás egymással nem
összeférhetetlen, tehát hogy annak
ugyanazonegy személy által egyidőben való betöltése — törvényes,
A szegénységi fogadalom*

Igy néznek ki azok a »gazdagodások«, melyekkel minket ezek az erkölcsbírák vádolnak. Náluk nem hiba
a meg nem érdemelt, sőt a törvénytelenül felvett dupla fizetés. De velünk
szemben már előre hirdetik, hogy fel
ne merjünk lépni képviselőnek, mert
ezt bizonyára csak a magunk gazdagodásáért tennők. Hát jól van. Nem
lépünk fel. A lehetőségig csupa idegen embert hozunk ide. Igy kívánja a
»Harghita«. De aztán becsület dolga legyen, hogy ezek ellen nem lehet azzal
korteskedni, hogy idegenek! Mert különben igazán nem fogjuk tudni, mit
cselekedjünk, ha igy se jó, ugy se jó.
És aztán még egyet. Odaát is csak
ugy lehet fellépni, ha a jelölt ur előre
lemond valamely közcél javára a napidíjakról, nehogy bárki azt mondhassa,
hogy a »Harghita« urai csak ezért lépnek fel, hogy a közpénzen — gazdagodjanak! Áll e a vásár?

Gönczy dr. polgármester
üdvözlő beszéde az uj prefectushoz.
Prefectus Ur ! Önmagamat tagadnám meg és megtagadnám a város
polgárságát és annak érzelmeit, ha
nem anyanyelvemen köszönteném a
prefectus urat, de az az érzésem, hogy
a prefectus ur sem találná őszintének
és szívből jövőnek az én üdvözlésemet,
ha nem anyanyelvemen tenném, a
prefectus ur, aki annak a kormánynak és annak a pártnak a reprezentánsa, amely párt már 10 év előtt
saját akaratából kimondotta az itten
élő nemzetiségek egyenlőségét, testvériségét és kimondotta azt is, hogy a
nemzetiségek saját fiaik közül választott tisztviselőikkel és saját anyanyelvükön intézhetik ügyeiket. Ezért engedje meg nekem prefectus ur, hogy
mint ennek a székely anyavárosnak
polgármestere, mint ezen város nagytöbbségü magyar lakosságának polgármesterré választott fia, magyar
anyanyelvünkön köszönthessem a prefectus urat abból az alkalomból, amikor hivatalos minőségében először lépett városunk földjére. Engedje meg
azt is nekem, hogy ez ünnepélyes alkalommal őszinte örömünknek adjak
kifejezést, hogy a magas kormány a
prefectus ur személyében egy olyan
férfit állított vármegyénk élére, aki itt
született a mi szűkebb hazánkban,
aki itt nőtt fel közöttünk, aki hosszú
közigazgatási pályafutásán szerzett
tapasztalatainál fogva ismer minket,
magyar kisebbséget és ismeri az itteni
viszonyokat, s aki nyelvismereténél
íogva közvetlen érintkezést tarthat
fenn e megye egész székely lakosságával.
Nagy örömünkre szolgál az is,
hogy a prefectus ur személyében egy
olyan férfit látunk vármegyénk élén,
aki megszokta, megtanulta, hogy az
ügyek és emberek elbírálásánál nem
az az első s legfontosabb kérdés,
hogy vaiaki milyen nemzetiséghez
vagy milyen politikai párthoz tartozik,
hanem a legfontosabb s egyedül irányadó kérdés csak az lehet, hogy az illető jó munkás ember-e s főként, hogy
feltétlenül becsületes, tisztességes-e.
Igaz örömünkre szolgál, hogy a prefectus urban megtaláltuk azt a férfiút,
aki tudja, hogy a nemzetiségi különbség nem elháríthatatlan akadálya a

közös munkának, ha kölcsönös jó indulat és kölcsönös megértés irányítja
a különböző nemzetiségeket s ha a
nemzetiségi eszme jelszava alatt nem
lappang önző magánérdek.
Nagy megnyugvásunkra szolgál
az a körülmény is, hogy a prefectus
ur megszokta és megtanulta azt, hogy
bármilyen nemzetiséghez tartozzunk is
mi, akik itt lakunk, egyforma fiai és
polgárai vagyunk ennek a hazának
s igy a törvények alkalmazásánál a
nemzeti külömbségre lenni nem szabad,
nem lehet és az édes anyatejjel s e
föld szellemével beszívott legfelsőbb
elv az, hogy a törvény mindenki és
mindenek felett.
Midőn városunk egész polgársága
nevében örömmel köszöntöm és szívesen üdvözlöm a prefectus urat,
annak a hitemnek adok kifejezést,
hogy az a szellem, az a tapasztalat,
amely a prefectus ur személyét születésénél és múltjánál fogva áthatja,
biztositékát kell képezze az irántunk
való jóindulatnak és megértésnek s igy
egyben záloga is ránk nézve egy jobb,
egy szebb, egy boldogabb jövőnek.
Prefectus urat Isten hozta városunkba, Isten éltesse !

Személyes kérdés.
— Szentimrei Jenő iró nyilatkozata. —

Szentimrei Jenő, az ismert kolozsvári iró és szerkesztő, az Erdélyi Helikon tagja az alábbi sorok közlésére
kérte szerkesztőnket.
Nyilvánvalóan feketítő célzattal
Szász József ur egyik kolozsvári napilapnak küldött tudósításában kérdést
intéz hozzám, hogy melyik párthoz
tartozom tulajdonképpen: a magyar
párthoz-e, vagy a magyar néppárthoz ?
Szerinte ugyanis a néppárt udvarhelyi
gyűlésén az elnök távollétemet kimentette < s ezzel csekélységemet a néppárthoz tartozónak számította, holott
pár héttel korábban a magyar párt közművelődési szakosztályában szerepeltem előadóként.
A gonosz szándékú hirecske nem
került ugyan, bş az emiitett lapbş,
amelyet én szerkesztek és nem vagyok bolond szerkesztő létemre a tudósítóval nyilt polémiákba bocsátkozni,
ami azonban nem jelenti azt, hogy ki
akarnék térni a provokálás elől. Utána
jártam ugyan és szavahihető emberek
szájából hallottam, hogy a néppárt
udvarhelyi gyűlésén a nevemet ki sem
ejtette senki s röviden azzal is elintézhetném a feleletadást, hogy fentebb említett Szász ur egyszerűen hazudott. De lehet, hogy az ellenőrző
forrásom nem ragaszkodott túlságosan
a valósághoz — Istenem, emberek
vagyunk — tehát érdemben fogok válaszolni, hogy egyik oldalon se hagyjak kétséget és senkit szándékomon
kivül igaztalanul meg ne vádoljak.
Iróembernek, aki a társadalmi
helyezkedést, mint érvényesülésének
eszközét megveti, mert magához méltatlannak tartja, politikai terrorfiukkal
szemben nem könnyű a feladott kérdésre felelni. Attól kell tartania, hogy
nem fogják megérteni, ha kijelenti,
hogy a két párt közül egyikhez sem
és mégis mindakettöhöz tartozik. Sőt
— horribile dictu — ezenfelül tartozik még mindkét szociálista párthoz és
minden olyan párthoz, amelyben magyarok vannak. Magyar iró ugyanis,
szerény meggyőződésem szerint csak
magyar
nyelvpárti lehet, tekintet
nélkül a napi politika esélyeire, melyek
az úgynevezett pártpolitikus urak
esetenkénti helyezkedését meghatározzák. Ebből kifolyólag mindenütt ott
kell lennie, minden alkalmat és eszközt, meg kell ragadni, hogy a nyelv
védelmében _ ható erőként tudjon fellépni. Paál Árpád dr., jó emberem felkérésére habozás nélkül vállaltam tehát előadói szerepet az udvarhelyi magyarpárti gyűlésen, a magyar toll és
a magyar előadóművészét szabadságának védelmében, aminthogy az elmúlt
télen tartottam és ezen a télen is tartani
fogok — ugyancsak felkérésre — irodalmi előadásokat a szocialisták szakszervezeteiben. És jobbára cionista
zsidókból álló fiatalembereknek és lányoknak állottam élére a közelmúltban,
mikor arról volt szó, hogy magyar
verseket kellett betanítanom szavalókórusra nekik.

Nincs pártom, kedves tanár ur,
mintahogy a tanárnak sem lehet pártja
az iskolás gyermekek között — ha becsületes tanár. Az én elhivatásom egy
néptől és egy nép számára szól s területét szorosan az a nyelv határozza
meg, melyet ez a nép az anyatejjel
számba csöpögtetett. Hogy az uraknak egymás között marakodni tetszik,
ez engem közelebbről nem érdekel. A
cél lebeg szünetlenül a szemeim előtt,
amelynek érdekében mindig, mindenütt
és minden pártpolitikai elfogultság nélkül harcolni fogok, ha ezt a körülmények ugy kívánják. Marsrutát erre nem
fogok kérni Réti úrtól, de nem fogok
elfogadni Szász József úrtól sem. Egyedül és kizárólag a saját lelkiismeretemtől
kérek utasításokat, mert ez még eddig
engem félre nem vezetett soha.
Szentimsei Jenő

HÍREK.
November 17.

A Székelyföldet, s különösen vármegyénket súlyosan érintő bábakérdésröl
komolyan és behatóan foglalkozott a Romániai Magyar Kisebbségi
Nők szövetségének 3 napos kolozsvári
kongresszusa, amely a mult vasárnap
fejeződött be, rendkívül nivós előadások és megbeszélések után, végig
kitartó nagy érdeklődés mellett. A báró
Huszár Pálné elnöklete alatt lefolyt
kongresszuson foglalkoztak a nők mai
helyzetével, annak minden nevezetes:
családi, társadalmi, jogi, stb. vonatkozásában. Az anya, a csecsemő védelmével, a leánykereskedés elleni küzdelem
módozatával, segélyezési, kulturális kérdésekkel és ami különösen érdekelheti
vármegyénk asszonyait: a magyar bábák hiányával, amely kivált nálunk
évek óta mind nagyobb aggodalmat
keltő módon vált érezhetővé. Ez a szomorú körülmény lapunk hasábjain több
izben volt szóvá téve — Elekes Dénes
dr.-né, Hinléder Fels Ákos dr. alapos
fejtegetésekben foglalkoztak e fontos
kérdéssel, s foglalkozott, s felterjesztést
intézeti az illetékes minisztériumhoz
(bár eredmény nélkül)*a vármegyei tanács is. Most mindezek az aggodalmak és érvek — s különösen a Hinléder dr. által füzetbe foglalt statisztikai adatok — alapos támaszpontokul
szolgálhattak a kongresszus vitájában.
E vita végső leszürődése, a megoldás egyetlen lehetséges mődozata
gyanánt csak ez kínálkozott: meg kell
sürgősen valósítani a romániai magyar
bábaoktatást, melynek folyamán magyar nőket magyar nyelven kell kitanítani fontos és felelősséges munkájuk
feladataira. Ennek a célnak az érdekében felkérést intéznek az Orsz. Magyar Párt parlamenti képviseletéhez,
hogy e kérdés felszínen tartását hathatósan támogassa, s azt elhanyagoltaim ne engedje.
A nagy figyelmet érdemlő és, remélhetőleg, hasznos következményeket eredményező háromnapos női kongresszuson városunkból Jodál Gábor
dr.-né, Vass Lajos dr.-né, Kereszturról pedig Elekes Dénes dr.-né, Gyárfás Pál dr.-né, Tamás Ilonka és Gombos Eszter vettek részt.
Balint Simon dr. prefectus 17-én,
szombaton városunkba érkezett s állását elfoglalta. A délelőtt folyamán
volt meg a szokásos ünnepélyes tisztelgés, melynek rendén Cionca dr. subprefectus a vármegye tisztviselői kara
nevében, Laslo g. kath. főesperes
a nemzeti parasztpárt helyi tagozata
nevében, Gönczy dr. polgármester
pedig a város részéről üdvözölte az
uj prefectust, aki az üdvözlésekre válaszolva kijelentette, hogy a vármegyében jó közigazgatást akar megvalósítani, a vármegye különböző lakosai közötti béke és lelki harmónia
fejlesztésén fog működni.
Az ostromállapot és a cenzura
eltörlése a legújabban érkezett értesülések szerint, a kormány részéről elhatározott dolog. Bizonyos tekintetben
kivétel csak egy a határszéleken húzódó 10 kilóméteres sáv lesz. A határozat érvénye a régenstanács hozzájárulása után kezdődik, amely magának a döntés végső jogát fenntartotta.

Halálozás. Erösdy Dávid nyug.
tövisi plébános, volt főgimnáziumi tanár f. hó 13-ikán, Székelykereszturon,
87 éves korában elhalt. Á jó öreg pap
temetési szertartását Orbán János, a
keresztúriak ékes szavú plébánosa végezte, a környék papságának fényes
segédletével.
Keszler Jánosné Szakács Matild a
mult hét végén, városunkban, 63 éves
korában elhunyt. Kiterjedt, tekintélyes
rokonság gyászolja.
Özv. Hegyi Zsigmondné Hegyi
Anna f. hó 12-ikén, 79 éves korában,
Agyagfalván elhalt. Tekintélyes család
gyászolja.
Minisztériumi autók árverésen.
Michalache földmivelésügyi miniszter,
ugy látszik, nagyon komolyan igyekszik az uj kormánynak azt az elvét,
hogy a közdolgokban takarékoskodni
kell, megvalósítani. Erre vall az az elhatározása is, melynek alapján elrendelte, hogy a saját minisztériumában
használt 47 autóból, egy kivételével
valamennyi nyilvános árverésen eladandó. Hir szerint, hasonlóan határozott a minisztertanács a többi minisztériumok gépkocsijaira nézve is.
Csak minden vonalon országszerte komolyan folytatódnék a takarékoskodás
és tisztogatás megkezdett munkája ! Ez
esetben hinni tudnók, hogy az ország
minden népe jobb jövőnek néz elébe.
Szerenád. A helybeli Székely Dalés Zene Egylet folyó hó 15-én este
névnapja alkalmával szerenáddal kedveskedett Szöllősi Ödön drnak, ki az
egylet választmányi tagja és a segesvári dalos verseny alkalmával védnöki
tisztséget is vállalt. Pluhár Gábor egyleti titkár meleg szavakkal mondott
üdvözletet, kiemelve azt, hogy az egylet háláját és szeretetét akarta ily módon is kifejezésre juttatni, kérve továbbra is Szöllősi dr. nemeslelkü pártfogását az egylet iránt. Az ünnepelt
meghatottan köszönte meg a nem várt
üdvözlést és vendégül látta dalosainkat,
akik még néhány dal eléneklése után
szép emlékkel távoztak el a szives
házi gazdától.
Az unitáriusok fötanácsi gyűlése
f. hó 18-án kezdődik Kolozsváron. E
gyűlés alkalmával lesz Boros György dr.
uj püspöknek beiktatása ünnepélyes
templonjozás keretében. Tárgysorozaton szerepel több fontos tárgy között
a főjegyzői állás és egy theologiai tanári állásnak a betöltése. Városunkból
is többen elutaztak a gyűlésre a főtanács tagjai közül.
Az ünnepnapok szesztilalma. Mint
tudvalevő, vasárnap és a hivatalos
ünnepeken tilos szeszitalt kimérni. Sok
korcsmárost büntettek már meg e tilalom megszegéséért, mert sokan abban
a tévhitben voltak, hogy ki lehet játszani a tilalmat, ha a korcsmáros az
italt hitelbe szolgáltatja ki, vagy ha
hazaviszik azt a fogyasztók és csak
másnap fizetnek érette. Érdekükben
áll az italmérőknek a tilalom legszigorúbb betartása, mert a biróság minden esetben megbünteti annak megszegőit és pedig 500 leutól 5000 leuig
terjedhető pénzbüntetéssel s már a
második esetben 5000 leunál kevesebb
pénzbüntetés ki sem szabható.
Dávid Ferenc-emlékiinnep. Az
unitáriusok Dávid Ferenc-Egyletének
f. hó 21-iki, szerdai rendes egyházi
estélye Dávid Ferenc emlékének lesz
szentelve. Az unitáriusok első püspökének nevéhez fűződik a tordai országgyűlésen 1568-ban a lelkiismereti és
vallási szabadság biztosítására hozott
törvény. Dávid Ferenc, mint vallási
ujitó, 1579. november 17-én vértanú
halált halt a dévai vár egyik börtönpincéjében. Az estély, mint rendesen,
most is este fél 8 órakor lesz a lelkészi lakás épületében átalakított teremben.
x Elveszett kutya. Folyó hó 14-én
a szentlászlói erdőben elveszett egy
középnagyságú, sárga, fehér lábu és
nyakú, fehér orrú bakkutya, melynek
nyakán 139 számú bilet lógott. Kérik
a megtalálót, hozza be a kutyát Odorheiu —Székelyudvarhelyre a Dicsőszentmártoni Általános Hitelbank fiókjához, hol az illető megfelelő jutalomban részesül.
x Elsőrendű női kabátokat, kosztümöket és mindenféle ruhákat mérsékelt árak mellett készítek legszebb
kivitelben. Vidékieknek azonnali próba.
Demeter Zsigmond női divat szabó
Bul. Reg. Ferd, 12. Tanuló lányokat
felveszek.
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Nem reklám, hanem való! Mielőtt szükségletét beszerzi, győződjék megfhogy
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miatt az összes raktáron levő árut mélyen
leszállított árban árusitom.
JUT Figyelem a kirakati á r a i m r a !
Lapunk szerkesztője három hetes
A Székely Dal- és Zene-Egylet lyik keresztúri egylet, vagy annak bár- muna'ă a omunei Crişani.

szabadságidő igénybe vétele után, a
hét közepén hazaérkezett városunkba.
Távolléte alatt a szerkesztést Biró Lajos tanár, lapunk általánosan ismert
nevü, érdemes főmunkatársa végezte,
kinek fáradságos és gondos munkájáért ezúton is köszönetet mondunk.
Öreg székely, lapunk érdemes
munkatársa, a nemrég megjelent: »Öreg
-székely levelei — Tárcák« cimü kötet szerzője, ezúton hivja fel a mélyen tisztelt lelkész és tanitó urak,
valamint az olvasókörök szives figyelmét arra, hogy könyvének még meglevő példányait, a bolti áron alul, 10%>os kedvezménnyel hajlandó rendelkezésükre bocsátani. Közeledik a téli
estélyek ideje, mikor a könyv egy-egy
tárcájának, levelének felolvasása a
programmban egy-egy számként méltó
•helyet foglalhat el. A különben általános méltánylással fogadott könyv
ezért is ajánlható az emiitettek figyelmébe! (Megrendelhető Sárosy Károlyinál.)
Meghívó. Az «udvarhely espereskerületi« róm. kath. tanítóegyesület
•őszi rendes közgyűlését f. évi november hó 22 én, Székelyud varhelyen a
róm. kath. el. fiúiskolában tartja,
melyre az egyesület tagjait tisztelettel
meghívja az elnökség. Tárgysorozat:
1. 9 órakor ünnepélyes szentmise. 2.
10 órakor gyakorlati tanítás 2 tanteremben. 3. Elnöki megnyitó. 4. Mult
gyűlés fjegyzőkönyvének felolvasása
•ás hitelesítése. 5. Értekezik, szabadon
választott tételről — Tóth Ferenc
székelykereszturi ktanitó. 6. A gyakorlati tanításokhoz való hozzászólások.
7. «Nevelés- és tanitás« címen értekezik : Ürmösi Árpád zetelaki tanitó. 8.
Előterjesztések, indítványok.
Táblai ítélet egy rágalmazási perben. Györffi Gáspárnak Sándor Jár.os
és Katona József udvarhelyi (szombatfalvi részbeli) lakosok ellen indított ismeretes rágalmazási peres ügyében,
a marosvásárhelyi ítélőtábla, nem látva
fennforogni a rágalmazás tényálladéfkát, nevezetteket felmentette.
Az Oltáregylet f. hó 11 én, vasárnap tartotta meg első estélyét a főgimnázium tornacsarnokában nagy közönség jelenlétében, igen értékes programmal. Pál István prelátus-plebánosnak
az estélyek célját fejtegető, mély figyelemmel hallgatott bevezető beszéde
után Kónya Jancsi zenekara játszott
azzal a fegyelmezettséggel és technikával, amit közönségünk e kiváló zenekartól már megszokott. Ugy a nyitányt, mint a később előadott darabokat a közönség szűnni nem akaró
tapssal jutalmazta. Faragó Ferenc dr.
szabadelőadásában az egyház nagy
reformátorairól: Tolsztojról, Lutherről
és Asziszi Szent Ferencről beszélt
lebilincselően, éles okfejtéssel mutatva
reá arra, hogy csak az olyan reformnak van meg minden tekintetben az
üdvös hatása, amely az egyházon be101 történik. Bede Irénke, Hann Manci
fejlett technikájú kísérete mellett, kedvesen énekelt. Embery Árpád egy, a
mexikói keresztények üldözését tárgyaló s általa átdolgozott költemény
mély átérzéssel való előadásával aratott osztatlan nagy sikert. Az estélyt
Szabó Ilus bámulatos technikájú, művészi zongorajátéka fejezte be a közönség sürü tapsai között. A következő estély, melyet a Misszió Társulat
rendez, f. hó 25 én lesz, szintén érdekfeszítő programmal.
Köszönetnyilvánitás
részvétértMindazoknak, kik megboldogult és
feledhetetlen édes anyám temetésén
résztvettek, vagy részvétükkel osztoztak nehéz fájdalmunkban, ugy a magam, valamint az összes közeli és távoli rokonság nevében ezúton mondok
hálás köszönetet. Szentkovits Dezsőné
Keszler Irma.
x Akármit mond ez a világ!
mégis csak mélyen leszállított árakkal
árusít Szenkovits J. utóda cég Székelyudvarhelyen.

Parajdon és Korondon. Szokásos vidéki kirándulását a Székely Dal- és
Zene-Egylet az idén is megrendezi.
Még pedig folyó hó 24-én, szombaton
este Parajdon tart, tánccal egybekötve,
műsoros dalestélyt, melyen a segesvári dalosverseny darabjai is szerepelni fognak. Vasárnap, 25-én pedig
dalosaink Korondra rándulnak át, ahol
délelőtt a róm. kath. és az unitárius
isteni tiszteleteken templomi énekkel
szerepelnek, délután pedig a nép részére külön összeállított műsorral da• los ünnepély lesz. A felvonuláshoz
pedig délelőtt külön autóval érkezik
az egylet fuvószenekara, mely ugyancsak a délutáni előadáson magyar népdalokkal fog kedveskedni a közönségnek. Este Korondon külön nivós műsoros estély lesz, ugyancsak tánccal
egybekötve. Az ünnepély megosztása,
a terem kicsiny befogadó képessége
miatt vált szükségessé. Külön ki kell
emelnünk ugy Parajd, valamint Korond
közég vezetőit és lakóit, kik az egylet
tagjainak az elszállásolása és élelmezése érdekében a legnagyobb vendégszeretettel jártak el, ugy, hogy a legegyszerűbb nép fiai közül is önként
jelentkeztek, hogy náluk is bár egykét tag lenne elszállásolva. Ez az igazi
magyar vendégszeretet!
A szombatfalvi Népház építési
költségeire ujabban adakoztak: Horváth János 400 leut. Péterfi Lajos és
neje 300, Hirsch Lajos, özv. Borosnyay Pálné, Demeter József és neje,
Kovács István fényképész, Nistor Joachim, Sándor Albert 200—200, Jánosi
Rezi Péter, Demeter Ákos, Demeter
Andor, Dénes Lajos (Ferencé), Prundár
János, Mátyás Annuska 100—100,
Prundár Mariska, Gotthárd Ilonka
80—80, Sükösd Ferenc, Özv. Barabás
Andrásné, Barabás Pityu, Barabás
Miklós ifj. 50—50, Balázs Erzsi 40,
Fülei István, Boja János 20—20 leut.
A kegyes adományokért hálás köszönetét fejezi ki az Epitő bizottság.

melyik tagja, akár a maga, akár az
egyesülete nevében. A pályázati programmszám lehet: egy 20 percnél tovább
nem tartó színdarab, felolvasás, ének,
szavalat, ének-, zene-, vagy cigánykisérettel, monolog, dialóg, melodráma,
tánc, kupié stb. stb., ami egy programm-számnak beillik, részt vehet egy
ének vagy zenekar is. Pályázati határidő f. é. december 20 déli 12 óra
és bejelentendők Gyarmathy Dezső dr.
elnöknél. A bejelentett pályázók egy
prőbaversenyt csinálnak, egy hetes
bizottság előtt és a legjobb 5 megy
versenyre, melyek Szilveszter estéjén
a programmot is képezik és a közönség szavazással (mindenki egy) dönti
el a verseny eredményét, mely azonnal ki is lesz hirdetve díjkiosztással.
A fenti pályázat célja kulturális, vagyis egy nemes versenyt kezdeni, ugy
az egyes szereplők, mint az egyesületek között, hogy melyik pródukál egy
legszebb és a közönségnek legjobban
tetsző programmszámot. A Kac-nak
célja ezt á szellemi Olimpiászt minden
évben megrendezni egy szilveszteri
mulatság keretében. Bővebb részleteket az elnöknél. Jelmezekért Szemerjay könyvkereskedésében lehet jelentkezni.
Kiadó : a Könyvnyomda BéiivénjrtáriMif
Odorbeiu—Biékelyudvarhely

Dela Judecătoria ocolului Cristur
secţia cf
Nr. 2336-1928 cf.

Extract din publicaţiune de licitaţie

In cererea de executare făcută de
urmăritor firmei Farkas şt Krausz
repr. prin advosat Dr. Elekes Domo
kos contra Fábián Fábián judecătoria
a ordonat licitsţunes in baza §§ 144,
146 şi 147 din legea LX diu 1881,
asupra imobilelor părţi din imobil iuscrise in cf. a comunei Crişeni din
circumscripţia judecătoriei ocolului
Cristur Niul 59 protocolului cf. Crişini
asupra imobilelor cuprinse in 1/6 parte
x Eladó Batthyány-tér 4 sz alatt: pe numele urmăritorului şi anutneNr.
I. Emeletes kőház, mely áll 10 szoba. 16 top. 5871/10 pădure cu preţul de strimtr. hosszú üzlethelyiség, külöu ud- gare 400 Lei, 7132/182 jădure, cu pre
var és mellékhelyiségekből. II. Emeletes da strigare 5 Lei, 7132/382 pălure cu
kőház, áll 11 szoba, 18 mtr. hosszú î preţ de strigare 50 Lei, 2826 ară'or
üzlethelyiség és mellékhelyiségekből. cu preţ de strigare 10 Lai, 5805 pă
III. Emeletes kőház az udvarban, áll 8 şune ca preţ de strigare 10 Lai 1545,
szoba és mellékhelyiségből. Bővebbet 1546 arător şi păşune cu preţ de stria Szenkovits utóda cégnél Székely- gare 520 Lei. 5444 5445 ară'.or cu
udvarhelyen.
preţ de strigare 720 Lei, 1318 ară or
x Tudja meg az egész világ. Csak cu preţ do strigare 200 Lai, 2841,
\nelyen leszállított árakkal árusit Szen- 2846 arător cu preţ da strigare 500
kovits J, utóda férfi, nőidivat és textil Lei şt asupra imobilelor cuprinse in
cf Nrul 2046 a comunei Crişeni in
áru cég Székelyudvarhelyen.
şi anume 6890/2 arător cu
x Minden fajta biztosítást legelő- 1/2 parte
de strigare 300 Lai, 7074 arător
nyösebb feltételek mellet a „Minerva preţ
cu preţ de strigare 200 Lai 7132/737
Biztosító Intézetnél" köthet. Helyi kép- pădure
preţ de strigare 900 Lai,
viselet Odorheiu Str. Mihaiu Viteazul 7132/734cupădure
cu preţ di strigare
(Király-u.) 3. szám.
600 Lei, asupra imobilului cuprinse
Piaci árak. A buza: 115—120, rozs: in cf. Nrul 2044 a comunei Crişeni
95—100, zab: 45—50, árpa : 90—95, Nr. top. 7132/92/2 pălure in 1/2 parte
ó tengeri: 125—130, uj tengeri: 80— cu preţ de strigare 1500 asupra imo
110, burgonya: 18—22 leu vékánkint. biluiui cuprinse in cf. Nrul 1760 a
x 1000 és 500 leus pályázati comunei Crişani Nr. top. 6775 arător
felhívás. A Keresztúri A. C. f. év in 1/2 parte cu preţ de strigare 300
Szilveszter-estéjén Walter termeiben Lei, asupra imobilului cuprins in cf.
egy zártkörű jelmezestélyt rendez, mely 504 a comunei Cr şmi Nrul top.
alkalomra pályázatot hirdet egy leg- 7132/735 pădure ia 1/2 pirte 3000
jobban sikerült programmpontra. I. Lai, asupra imobilului cuprins in cf.
dij : 1000 leu. díszoklevél, Szilveszteri Nrul 1397 a comunei Crişeni Nr. top.
Győztes cim és az 1929 évre a K. 6779 păşune in 1/2 parte cu prtţ de
A. C. tiszteletbeli tagsága. II. dij: 500 strigare 100 Lei asupra imobilului
leu, díszoklevél és 1929. évre a K. A. C. cuprinse in cf. Nrul 431 a comunei
tiszteletbeli tagsága. III, IV. és V. díszok- Crişeni Nr. top. 6775/1 casa de lemn
levél és 1929. évre a K. A. C. tiszte- in 1/2 parte cu preţ da strigare 4000
letbeli tagsága. Ugyancsak díszoklevelet Lai şi in fine asupra imobilului cu
kap és a Kac. tiszteletbeli tagja lesz prins in cf. Nrul 2039 a comunei
a legszebb és legcsunyább női- és Crişeni Nr. top. 6367 păşune ia 1/2
férfi jelmez, valamint a legeredetibb parte cu preţ de 100 Lei, pentru in
is, vagyis 5 jelmez. A Kac. tisztelet- casarea creanţei de 23356 Lai capital
beli tagsága azt jelenti, hogy egy évig interese de 12 °/o de la ü5 Dacemvrie
díjtalanul használhatja a tennisz, jég-, 1926 spese de proces şi de executare
football pályát és a Kac. által rende- de 12826 Lsi, fixate până acum spese
zendő összes Szabad-liceumokon, foot- de 1450 Lei fixate acuui pentru caball-mérközéseken, ünnepélyeken és rerea de licitaţiunea.
estélyeken ingyen vehet részt, ami
F xeaîă termen pootiu ţinerea li
pénzértékben k. b. 2000 leunak felel citatiunii in ziua da 12 luaa Dec.
meg. A fenti dijakra pályázhat bárme- anul 1928 ora 10 a. ui. la casa co

Imobilele ca vor fi licitat ou fi
vâcdute pe uu preţ mai mic decât
două-treimi din pr. ţul de strigare.
Cei cari doresc se liciteze sunt
datori tă depoziteze la delegatul jude
cătoresc —°/9 din pnţul de strigare
drept garanţie, îa numerar sau îa efecto
de cauţ'e socotite după cursul fixH
art. § 42 legea LX 1881 sau tă predea uceluiaşt delegat ctiitacţi coastatâad depunerea, judecătoreşte prealabilă a garanţiei şi tă semneze condiţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170
legea LX 1881, § 21 legea XL 1908.)
Dacă nimeni nu oferă mai mult,
cel care oferit pentru imobil ua preţ
mai urcat de cât cel de strigare este
dator fă întregească imediat garanţia
— fixată conform procentului preţului
de strigare — la aceiaşi parte procentuală a preţului ce a oferit (§ 25 XL
1908).
Cristur la 2 Iulie 1928.
Jakab mp. judecător.
Pentru conformitate:
Árua impiegat.

KERESKEDŐK I
FIGYELMÉBE! |
A Hangya székelyudvarhelyi
raktára, mint az országos
cukorközpont (Oficiul al
Vânzare Zaharului) albizományi lerakata az érdekelt
kereskedők szives tudomására hozza hogy nagybani
vételnél gyári árban árusit
kocka-, por- ós knsíá.'y
= = = = = cukrot.
.
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Serviciul de Podu'i şi Ş nele ai
Judeţului Oiurheiu.
No. 1350 din 10—XI. 1928.

Publicaţiune de licitaţie.
Cu hotărârea No. 8627-1928 al
Dalegaţiunei Permanente a judeţului
ava aprobat procurarea uaelteior necesare persona u Ui da cmtoaieri de pj
şos. jud îi valoare dj lai 27.000.
Pentru furnizarea uaelteior necesare se publică licitaţie cu oferte închise, care se va ţine îa ziua de 20
Noemvrie ora 10 îa localul serviciului
technic al judeţului.
Doritori tă îiaintaze Serviciului
technic pâoă ia ora 12 a zilei fixata,
ofartele întocmite coaform prevederilor
Art. 72—85 din legea Contabilităţii
publica şi a condiţiuailor de mai jos.
1. Daasupra adresei pe plicul închis şi sigilat a ofertei se va scrie:
Ofertă pentru furnizarea uneltelor ne
cesare personalului de cantonieri de
pe şiş. jud.
2. Ofertele îafârziate, ofertele te
legrafica, câr, şi ofertele, cari vor cuprinde alte cond ţ uai nu se vor lua
îi considerare.
3. Ii ofartă se va arăta rabatul
îi °/0 abupra preţurilor din deviz, iar
nu suma globală.
4. Garatţ a provizorie este de 4 9 / a
asupra preţurilor ofarito Livrete de
depuuere uu se primesc drept garanţie.
5. Proectul lucrării, condiţiunile
detailate şt modelul de oferte, ss pot
vedea zilnic îjtra orele 9—12 la Servie ul technic al Judeţului.
6. Ofertele vor fi valabile 30 zile
dela data iic>taţiai.
7. Ofertantul rămâne obligat fada ă după prezentarea ofertei, iar servicialui numai după aprobarea Prefecturei.
Vă facem atenţi că plala se va
face numai după starea fondului drumurilor eventual întârziate.
OJorheiu, la 6 XI. 1928.
Şeful Serviciului Inginer
R. Filfmon.

rn.4k.rn .

* ^

* ^^^

^^ m. m. M.im. ^ m. A A A

********

Nemcsak olcsó, hanem jó is! Kérem, meggyőződni szíveskedjék,
hogy kész férfiruhák, mikádó és télikabátok, britses-nadrágok, mindenféle szövött, kötött,
rövid- és trikóáruk, kelengyevásznak, paplanok, divánteritők, férfi-sapkák, esőernyők stb.
! stb. legjobb minőségben és legjutányosabban kaphatók: LÖBL R. üzletében
•••"•"•"•
•"" Str. Principesa Elisabeta (volt Betlen-utca) 13. 5SS5EES5SES ^
; Legjobb minőségű férfi szöveteim tartóssága közismert! Vízmentes ponyva-vásznak! \

Yoghurt.
A helybeli és vidéki tisztelt közönségnek szives tudomására hozom, hogy

füszerés vegyeskereskedésemet
a Piac-tér 13 szám alatt megnyitottam.
Becses pártfogást kér:

Igyék minden étkezéshez Yoghurtot. ízletes eledel nagy gyógyhatással. Különösen a skarlát ntáu
levő gyógyuló gyermekeknek,
valamintfelnőtteknekis ajánlató.".

I palack csak

3

szoba, konyha és mellék- Judecătoria ocolului Ocland secţia cf.
helyiségekből álló lakás No. 718—1928 cf.
kiadó. — Cim a kidóban. Extract din publieaţiune de licitaţie

12 leu.

Rendelhető Orbán Balázs-u. 6 sz. alatt.
Dala Judecătorie din CriBtur.
No. G. 1616-1928.

Publieaţiune de licitaţie.

Subsemnatul grefier prin aceasta
publică cumcă în baza deciziunii Nr. G.
1616—1928 a Judecătoriei din Cristur
îa favorul reclamantu'ui Farkas Jenő
repr. prin advocatul Dr. Fodor Boldizsár pentru îocassarea creai ţei da
6720 Lei şi accesori sefixeaiă termen
de licitaţie, pe ziua de 3 Dec. 1928
Corpul Portăreilor Tribunalului
orele 3 d. m. la faţa locului îa comuna
Odorheiu.
Bordoşiu unde se vor vinde prin liciNr. 3355—1928. port.
taţiune publică judiciară 2 boi îa valoare de 25000 Lei. In caz de nevoie
şi sub preţul de estimare.
întrucât mobilele cari ajuDg la
Subsemnatul portărel prin aceasta licitaţie arfi fost execvate şi de alţii
publică, că îa baza deciziunii Nr. şi aceştia şi-ar fi câştigat dreptul de
1653—1927 şi Nr. G. 2102—1928 a ju- acoperire, licitaţia prezentă este ordodecătoriei din Odorheiu în favorul rec- nată şi îa favorul acestora.
lamantului Vékás Mózes repr. prii?,
Cristur la 20 Oct. 1928.
advocatul Dr. Elekes Donokos pentru
Ludovic Kiss
iocasBarea creanţei de 910 Lei şi acdelegatul judecătoresc.
cesorii se fixează termen de licitaţie
pe 19 Noetnvrie 1928 orele 16 la fata
locului în Forumbeni-mare unde se vor
vinde prin licitaţiune publică judiciară
mobile de caeă şi haine pentrn femea
Férfi-, ufii- és gyermekrniiákat
îa valoare de 4900 Lei. Ia caz da
bármilyen szinre, felelősség
nevoie şi sub preţul de estimare.
mellett, f e s t és t i s z t i t
Pretenziunea care e de îscassat face
j)10 Lei capital, dobânzile cu —•/„
socotind din — iár spesele pâiă acum
stabilite de 1065 Lei.
Iatrucât mobilele cari ajung la
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţi
P a l l é r o k a t és más fehérşi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
nemiieket egy héten beicoperire licitaţia prezentă este ordonată şi în favorul acestora în Benzul
lül m o s é s f é n y e z .
art. LX.: 1881. §. 192.
Odorheiu, la 15 Oct. 1928.
Dubb portărel.

Schuller Viktor.

Publieaţiune de licitaţie.

SCHMITZ

Dala notarul comunei Filia.
No. 1450—1928 din 7 Nov.

Árverési hirdetmény.
Filia (jud. Odorheiu) község tulajdonát képezó bolt és korcsma helyiség, italmérési joggal 1928 dec.
10-én d. e. 10 érakor tartandó zárt
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött árverésen 3 évre haszonbérbe adatik, az
állami ezámviteli törvény 72—83 szakaszainak betartása mellett.
Kikiáltási ár 30000 Lei.
Bánatpénz 10°/0.
Árverési feltételek a Filia-i elóljáróségoál betekinthetők.
Notar: L u k á c s .

C | a J I a sósréti düllőben egy
L j l d t l U 564 négyszögöl szántóföld. Értekezni lebet. S z e l e s Miklósnál Árpád-utca 34 szám alatt.
Dela Judecătoria din Cris'.ur.
No. G. 3992-1927.

Publieaţiune de licitaţie.

Judecătoria din Odorheiu secţia cf.
Nrul 3032-1928 cf.

Extract din publieaţiune de licitaţie
Ia cauza de executare pornii ă
de urmăritorul Gál Gergely contra urmăritului Gál József, la cererea urnăritorului Judecătoria ordoLă licitaţiunea exccuţiona'ă, in baza art. 144,
146 şt 147 din Legea LX din 1881,
asupra imobilelor înscrise in cf. a
comunei Doboeni (din circumscpripţia
Judecă'oriei Odorheiu) No. prot. cf.
1475 înscrise că proprietatea lui Gâl
József, 1. No. de ord. Afl No. Top.
3711/2 pădure cu preţul de strigare
1000 Lei, 2. No. de ord. Af2 No.
Top. 4884 teren arabil cu preţul de
strigare 1000 Lei, 3. No. de ord. Af3
No. Top. 5087/1 pădure cu preţul de
de strigare 5000 Lei, 4. No. de ord.
A-j-4 No. Top. 3382/»/2 pădure cu preţul de strigare 840 Lei, 5. No. de
ord. A+5 No. Top. 3391/b pădure cu
preţul de pnţul 1410 Lei, 6. No. de
ord. Af6 No. Top. 2990, 2991 teren
arabil cu pnţul de strigare 1200 Lei,
7. No. de ord. Af7 No. Top. 3372/a
pădure cu preţul de strigare 2960 Lei,
pentru incassarea creanţei de 21620
Lei, capital 11922.
Licitaţ'une se va ţine in ziua de
12 luna Dec. anul 1938 ora 9 la
casa comunală Doboeni.
Imobilele ce vor fi licitate nu pot
fi vândute pe un preţ mai mic de cât
duă treimi din preţul de strigare.
Cei cari doresc fă liciteze sunt
datori tă depoziteze la delegatul judecătoresc 10°/o din preţul de strigare
drept garanţie, in numerar sau ia
efecte de cauţie socotite după cursul
fixat in art. 42 legea LX. 1881, sau
să predea aceluiaşi delegat chitanţa
consta'âad d punerea, judecătoreşte,
prealabilă a garai ţiei şi fă semneze
condiţiunile de licitaţie (art. 147, 150,
170, legea LX. 1881, art 21 legea
XLI. 1908).
Dacă nimeni nu ofe'ă mai mult,
cel care a oferit peutru imobil un preţ
mai urcat de c t cel de strigare este
dator să intregeastă imediat garanţia
— fixate conform procentului prtţului
de strigare — la aceiaşi parte procentuală a preţu'ui ce a oferit, (art.
25 XLI. 1908.)
Odorheiu, la 9 Aug. 1928.
Dr. Szabó mp. judecător.
Pentru conformitate •
I. Zajzon impiegat.

Subsemnatul grefier prin aceasta
publică, că îa baza deciziunii Nr. G.
3992—1927 a judecătoriei din Cristur
în favorul reclamantului Transylvania
repr. prin advoatul Dr. Adrian Popescu
pentru incassarea creanţei de 6350
Leu şi accesorii se fixează termen de
licitaţie pe ziua de 26 Nov. 1928 ora
4 d. m. la faţa locului îa comuna
Dumitreni unde se vor vinde prin liHirdetmény.
citaţiune publică judiciară mobilele 2
de 5 ani în valoare de 12000
A Székelyderzsi Fogy. Szövetke- vaci
Lei.
la
caz de nevoie şi sub preţul
zet boltkezelöi állásra pályázatot hir- de estimare.
det. Javadalmazása havi 500 Lei fix
Pretenziunea care e de incassat face
fizetés, a forgalom után 3°/0. a monopol cikkek után csak 1% jutalék. 6350 Lei dobânzile cu 10°/o socotind
Természetbeni lakáp, ICO liter petró- din 15 Sept. 1926 iar spesele pâiă
acum staverite de — Lei.
leum. 5000 Lei fűtésre.
întrucât mobilele cari ajung
la
Óvadékul 60.000 Lei készpénzben,
!
licit»
ţie
ar
fi
fost
execvate
ş
de
alţii
vagy váltóval biztosított ingatlan bekebelezés megkívántatik. Az állás 4 şt aceştia şi arfi câştigat dreptul de
héten belül elfoglalandó. Pályázatok a acoperire, licitaţia prezentă este ordoszöv. Igazgatóságához Dârjiu p. Archita nata şi in favorul acestora in senzul
art LX. 1881 § 192.
Jud. Odorheiu küldendők.
is lakás a belvárosban, esetleg
Cristur, la 20 Oct. 1928.
A szövetkezet forgalma 1,000.000
irodahelyiségnek azonnal kiadó.
Ludovic Kiss
Lein felül van.
Cim
a
kiadóban.
delegatul judecătoresc.

K

Ia cererea de executare făou â de
urmăritor Orbán LSrincz contra uruaărtului Mihály János siâad pe loc necunoscut şi reprez n'âidu se prin curator de cauza Dr. Máthé István od».
din Ocland. Judecă oria a ordooat
licitaţunea fxecuţona'ă asupra 1/4
poiţiuoei a lui Mihály Jânoă din iuio
bilul îascis in cf. a comunei Lueta
(din circumscripţia Judccă'.oriei Oclatd)
Nrul 382 prstocolului cf. sub No. top.
657, 657/<>/l pe pr. ţ de strigare sta
bilit îa suma de 30000 Lei pantru
î cissarea creai ţii de 200 dollari ci
pital şi accesorii.
Licitaţiunea se va ţine in ziua
de 10 Decemvrie 1928 ora 10 la casi
comuna'ă a comunei Lueta.
Câtimea imobilului ce fi licitată
EU fi vâidut pa un preţ mai mic decât
două treimi din preţul de strigare.
Cei cari doresc se liciteze sunt
datori să depoziteze la delegatul jude
cătoresc 10% din pnţul de strigara
drept garanţie, îa numerar sau îa
efecte de cauţie socotite după cursul
fixat îu § 42 legea LX. 1881. sau să
predea aceluiaşi delegat chitanţa coa
btatând depunerea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să semneze condiţ uaile de liciţi ţie (§. 147. 150, 170
legea LX. 1881 ; § 21 legea XL. 1908).
Dată nimeni nu oferă mai mu't
col care a oferit pentru imobil un pr«ţ
mai urcat decât cel de strigare est»
dator Bă întregească imediat garanţia
fixa'ă conform procentului preţului do
strigare la aceiaşi parte procentua ă
a preţului ce a oferit (§ 25 XLI 1908).
Ocland, la 11 Iulie 1928.
Dr. Carol Koncz mp. şefjudecă'.or.
Pentru conformitate :
Kállay impiegat.

Feliceni (Felsöboldogfalva) községben a B1R Ó-féle vízimalom
eladó. Értekezni lehet Gönczy dr.
és Molnár dr. ügyvédek irodájában Odorheiu—Székelyudvarhely.
Corpul Portăreilor Tribunalului
din Odorheiu.
No. 3506-1928.

Publieaţiune de licitaţie.
Subsemnatul portărel prin aceasta
publică, că îa baza deciziuni Nr. C
4895—1928 şi Nr. G. 6686-1928 á
Judecătoriei de ocol din Odorheiu îa
favorul reclamantului Luka Ferencz
d'n Olorheiu repr. prin advocatul Dr.
Gönczy Gábor şi D:. Molnár Imre
pentru Înca3aera creanţai de 15000
Lei şi accesorii se fixează termen de
licitaţie la 24 Noemvrie 1928 ora 16
la faţa locului îa comuaa Becleau,
uade se vor vinde prin licitaţiune pub
lică judiciară un cal şi o căpuţă mică
de cai. cu osii de fier îa valoare do
4500 Lei. Ia caz de nevoie şi sub
preţul de estimare.
Pretenziunea care e de încassat face
15000 Lei capital, dobâazile cu 12°/u
Bocotind din 20 Aug. 1928 iar spesele'
pâbă acum stabilite de 3525 Lei.
Iatrucât mobilele cari ajung la li
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
acoperire, liţitaţia prezentă este ordonată şi îa favorul aceBtora îa senzul
art. LX. 1881 §. 192.
Odorheiu, îa 26 Oct. 1928.
l>ubb portăreL

