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Pál István üdvözlése. 
A Magyar Nemzeti Párt felhívása  folytán, 

f.  hó 19-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet 
után, nagyszámú lelkes közönség gyűlt össze a 
plébánia-templom előtti téren, hogy Pál István 
apá*-p1ebánost a megye szenátorává történt meg-
választása alkalmából üdvözölje. 

Pál Istvánt, ahogy emeleti lakásának egyik 
ablakában nép?zerti és tiszteletre méltó alakja 
megjelent, az egybegyűltek hosszas éíjenzéssel 
köszöntötték. Majd a Magyar Szövetség és Nem-
zeti Párt üdvözletét Sebesi Jáaos dr. tolmá 
csolta, lelkes és lendületes szavakkal. Kiemeite 
azt az általános megbecsülést és szeretetet, mely 
Pál Istvánt megyeszerte körülövezi. Foltuéikűli, 
hótisz'.a mandátumot vesz át, míg a kormány-
párt képviselői mandátumukhoz többnyire csak 
ugy jutottak, mint a tőzsdejátékos váratlan nsgv 
nyereségéhez. Pál Istvánra ilyen körülmények közt 
recdkivűl nehéz éa fontos  feladat  vár, küzdeni 
mindazért, amit, mint a magyarság jogát román 
tönéoybe is iktatott, nemzetközi egyezmények 
biztosítanak, de amely jogok tényleges életbe-
léptetését a kormány még ezideig elmulasztotta. 
Sok feladat  vár rá kulturális téren is, ahol Pál 
István hivatása szerint eddig is sok és nemes 
munkát fejtett  ki. Az egyházi oktatás fentartása 
most liulturáük egyik legfontosabb  biztositéka. 
Szólónak is, aki református  ember, foatos,  hogy 
& tanítás a kath. gimnáziumban épp ugy folyta-
tódhassák, miut a ref.  intézetekben. 'Nasy fel-
adatai megoldásához az uj szenátornak kitartást 
kíván. 

Az általános helyeslésekkel fogadott  beszéd 
után, Keszler Jáno3, a polgárság nevében szintén 
lelkes szavakban köszöntötte aa uj szenátort. 
Biztosította, hogy uj munkakörében, felekezeti 
különbségre tekintet nélkül, általános bizalom 
kiséri. A keresetlen szavakat követő tetszésnyil-
vánítás után, Pál István intézett a közönséghez 
szép beszédet, melyet a közönség általános he-
lyesléssel, az ünnepelt éljenzésével fogadott.  A 
beszéd itt következik : 

Méiy meghatottsággal állok itt. Nagyon ér-
zem a helyzet jelentőségét, amiben vagyak és a 
megbízás fontosságát,  amelyet székely testvéreim 
az egész megyéből, a székelység anyaszékéből nekem 
adtak. Csekély — semmi az én erőm ahhoz ké-
pest és azért is vonakodtam azt vállalni. De 
amikor erős, féifias  hangon figyelmeztettek  köte-
lességemre, ha nehezen is, de Isten segítő ke-
gyelmében bizva, mégis meghajoltam, de azzal a 
határozott kijelentéssel, hogy ebből az én papi 
állásomra Bemmi hátrány sem hárul, amit most 
is megismételek itt híveim előtt, ansikor éppen a 
templomból az istentiszteletről jónek. Nekem 
semmi sem kell, ami engem a papi szolgálattól 
elvon, bármily nagy kitüntetés legyen is az egye-
bebben, mert én a papi szolgálattól, amig szt 
bírom, elállani nem akarok. 

De én ugy érzem, ugy Ítélem meg a dol-
got, hogy az a kötelesség, amelyet székely test-
véreim bizalma reám rótt, nemcsak hogy el nem 

von az egyháztól, a vallástól, de sőt még éppen 
módot nyújt arra, hogy annak nagy szolgálatot 
tudjak tenni. Egyházi és iskolai ügyeink az.egész 
székelységet iltetőleg olyan helyzetben vannak, 
hogy azok érdekében a törvényhozás házában is 
szót kell emelni. Nem vonakodom ezt tenni. De 
vannak szákelységünknek még más természetű 
ügyei is, kulturált, gazdasági, közügyei, amelyek 
ugy nem maradhatnak, ahogy most vannak és 
amik eleő sorban késztették a székelységet az 
összes magyarsággal, hogy a politikai cselekvő-
ség terére kilépjék. Kellő meggondoitság után 
tette, de gyengén sikerült; gyengén sikerült és 
ebben sajnoaan kell beismernünk, hogy a szé-
kelység is hibás. 

T. Közönség 1 A mai vasárnap evangéliumi 
szakaszában az van, hogy minden ország, amely 
önmagában meghasonlik, összeomlik. A székely-
ség ebben az ügyben nem járt sl egységesen. Az 
is van a mai evangéliumi szakaszban, hogy aki 
nincs mellettem, ellenem van. Sokan voltak, akik 
nem voltak mellettünk. Nagyou sokan voltak, 
akik nem tudtak felemelkedő!  aauak a tudatára, 
hogy miről is vau szó. Éi ez nagyon sajnos. 
Mert mit akaruuk ? Nehogy valaki félre  értsen, 
"Sőt értsen meg mindenki. Mi senki ellen ceiu 
vagyunk; mi csak magunk mellett vagyunk. És 
a székelységnek az érdeke, ^közerdeke minden 
más^ érdeken, magánérdeken felül  keli, hogy 
álljon. De mi' Eeai vagyunk szűkkeblűén önzők. 
Mi a székólység érdekét az uj helyzetben iá ugy 
akarjuk szolgálni, ugy kívánjuk szolgálni, hogy 
Önmagunkat itt, ahol másfélezer  éve, hogy la-
kunk, fontartva,  a közálladalomnak hasznos tag-
jai legyünk. Mi nem akarjuk magunkat ridegen 
elszigetelni, elvonni más ajkú polgártársainktól, 
akikkel mindenkQr békésen éltünk, hanom azt 
akarjuk, hogy egymást keresztéay érzülettel meg-
értve, együttesen, ugyszólva vállvetve működjünk 
egymással közre a közjóiét előmozdításán. Tő-
lünk nincs miért félni  senkinek, mert mi nem 
vagyunk lázongó, bomlasztó, forradalmi  veszélyes 
elem; mi csendes, békés, nyugodt, erkölcsös, 
munkás, rendszerető nép vagyunk, akik a köz-
rend fentartásában  szíves készséggel működünk 
közre a törvényes államhatalommal. 

Ez a pzékelység álláspontja, ennek kell 
lenni a székelység álláspontjának. És ennek, ha 
röviden is, egy-két szóval, de kellett kifejezést 
adni akkor, amikor tulajdonképpen az uj helyzet-
ben először beszélünk a teljes nyilvánosság előtt. 

T. Közönság! A vármegye, az anyaszék kö-
zönsége nekem mandátumot adott; önként adta, 
szabad elhatározással, senki által nem erősza-
kolva, mert különben neaa is fogadtam  volna el. 
A legtisztább, a legszebb mandátum, amelynél 
tisztább, szebb nem lehet. Köszönöm; meg fogom 
becsülni. Köszönöm a szives üdvözlést; részem-
ről is szives üdvözlés a vármegye legszélsőbb 
részein laké testvéreimnek is. Isten áldása &z 
egész székelység, a vármegye minden rendsze-
rető, békés lakójára! 

Gazdák! 
Udvarhelymegyei földmives  kisgazdák, akik 

tizennégy hónappal ezelőtt, egy januári hideg na-
pon, lelkes, meleg szívvel — megbizottaitok utján 
— oda kiáltottátok a nagy világnak, hogy érde-
keitek védelmére, gazdasági és Bzellemi előhala-
dástok biztosításéra egyesületet hoztatok létre, 
megalkotván az „Udvarhelyvármegyei Földmives 
Szövétség"-et: tihozzátok szólok! Emlékeztek-e, 
hangos örömötöktől hogy viszhangzott akkor hegy-
völgy köröttetek ?. . . 

Gazdák I Az Eszme született meg, öltött tes-
tet e napon, ott, vármegyénk szivében, Székely-
udvarhelyen. A nagy elhatározásszülte testet fek-
tettétek ott bölcsőbe. Ujjongtatok a megszületett 
Földmives Szövetségnek s fogadtátok  szent hevü-
lettel, hogy felnevelitek  a kisdedet, meft  majdan, 
ha megerősödik az, titeket teszen boldoggá!.. A 
világ tudomást szerzett a ti nagy elhatározása-
tokról és azok, kiknek szive a ti boldogságotokért 
dobog, vezetőitek: Örültek s szerencsés jövőt yí-
sokak tinéktek. Úgy tetszett, az szülte elhatáro-
zásotokat, hogy a nagyvilágba fürkészi  szemmel 
bötekiutve, megláttátok: a gazdasági versenyben, 
a megélhetés küzdelmeiben azoké a jü<?ó, kik 
szervezetten éinek, akiknek saivűk összedobbaa, 
kezük egybekapcsolódik. 

Gazdák I Tudjátok-e mi történt 14 hónap alatt ? 
Erős, lendületes küzdelem, komoly erőfeszítés. 
Munka célratekintő szemekkel; feszülő  izmokkal 
tett erőteljes lépések — előre! Csakhogy ezt a 
munkát az egyesületben — nem" mi fejtettük 
ki! Lűgyüok Ö3zintók . . . ugy-a, igy vau? Ki hát? 
kérditek. Az a pár ember, kinek a gyeplőt a ke-
zébe adiátok. A Földmives Szövetség vezetősége, 
az erős akaratuak, a becsületesen munkálok, a 
komolyan dolgozni akarók. Ti, Gazdák, nagy ál-
talánosságban és kevés kivétellel, a célkitűzésnél 
maradtatok! 

Mint egy szép színjátéknál, magasra lobogó 
lángoszlop fényénél  megmutattátok magatokat, 
erőtöket, büszkén felvetett  fejjel,  nagy elhatározás 
sugárzott le arcaitokról... Hanem a feladatot  még 
nem oldottátok meg, Gazdák 1 A meredek aljából, 
fölfelé,  csak pár lépést tettetek... 

Avagy ti ugy érzitek, hogy gazdasági érde-
keitek megvédve, óva vannak, a 14 hónap előtt 
alkotott FöldAiives Szövetség puszta létezése ál-
tal ? Azt hiszitek, hogy az a pár ember mindent 
elintéz helyettetek, ha ti nem vagytok szorosan 
mögöttük, zárt sorokban, állandó lelkes akarással!? 
Azt gondoljátok, hogy ők, a földmives  nép bol-
dogságának házát fel  tudják építeni, ha ti eszközt 
s anyagot nem adtok kezeik közé?!.. Ha igy 
vélitek a jobb idők eljövetelét: nagyon tévedtek, 
Gazdik! 

A Földmives Szövetségnek közelebbről tar-
tandó nagy gyűlésére küldjétek el újból a ti igazi 
megbizottaitokat b ott halljátok meg a vezetőség-
nek keserű kérdéseit I . . 

Halljátok meg, Gazdák, hogy csak ugy ér-
demes a Földmives Szövetség nevet továbbra is 
fenntartani,  h& ti községenkinty lelkes és munkád 
vezetőséget állítotok a gazdakörök élére. Ez már 
igazán tőletek függ,  megtehetitek! 

gazdák ! Ti, akik izzadságos munkával éltek, 



legjobban tudhatjátok, hogy munka és Áldozat nél-
kül a legjobb föld  sem terem. Ne sajnáljátok te-
hát, ha kell, az áldozatot, hogy elvégezhessék a 
munkát, akiket az ügy élére állítottatok! Értel-
mes, székely eszetekkel be kell látnotok, hogy a 
legkevesebb, a mit a saját, jól felfogott  érdeketek-
ben meg kell tennetek: a Földmives Szövetségnek, 
gyakorlati formában  való fenntartása!  Föl tehát! 
És a második nagy gyűlésen impozáns megjele-
nésetekkel és a komoly, célirányos mucka igazi 
elbatázozásával mutassátok meg önmagatoknak és 
a világ előtt, hogy az első gyűlés fénye  nem gö-
rögtűz volt, hanem a szép, egészséges jövő útjait 
bevilágitó lángja okos lelketek tüzének I Ugy 
legyen! Erdővidéki. 
'ii!iiii!i;i:in:i:uiiiiiiii:iiii:iiiiiii:iii::::::rji:::::r.r.r.:i::::::::::::!ity.:!:!::i!!iiix::!: 

Az esküt nem tett tisztviselőkhöz 
egy, a Magyar Szövetség keretén belül alakult 
szűkebb bizottság a következő felhivást  intézte: 
A tisztviselők és az állam között fennálló  jogvi-
szony közjogi viszony. Amint az utódállam köte-
les a csatolt területek adósságát hordozni, ugy 
köteles a tisztviselőket vagy alkalmazni, vagy el-
látni. Ennek az igénynek a kielégítését mindenik 
miniszter Ígérte, de nem teljesítette. Most miraj-
tunk a sor, hogy állampolgári kérvényezési jogunk 
alapján, az összes adatok feltárásával  kérjük és 
követeljük igényeink kielégítését. Azok, akik ezen 
területen születtek, vagy illetőséget szereztek és 
az állam szolgálatában voltak, éppúgy követelhetik 
az ellátást,, mint a részes követelheti a termés 
egy részét, mert ő kapált, 6 dolgozott, ő aratott. 
Az ál'am rendjének 3 évi fennmaradása  a régi, 
becsületes hivatalnoksereg alapvető munkájának 
köszönhető. Mi, akik az állampolgárokat meg'llető 
kérvényezési jog alapján az esküre jelentkezett 
tisztviselők ügyét most már gyers döntés alá 
akarjuk juttatni, azt az eljárást tartjuk ma he-
lyesnek, ha az egyes hivatalok keretéhez tartozók 
(pl. járásbíróság, tvszék, tábla, adóhivatal, pü. 
igazgatóság, város, vármegye stb.) közös kéréssel 
újból jelentkeznek a jogfolytonosság  elve alapján 
szolgálatra, vagy nyugdíjazásra. 

Az összes tisztviselők ügyében készítendő 
memorandum megalapozása céljából az összes kér-
vények három példányban készítendők. A kérvé-
nyek elején az eddrg tett összes sikertelen lépé 
sek felfejtendők  és a kérvények személyesen és az 
állás megjelölésével (a főnöktől  le a napi díjasig) 
aláirandók. A kérvény egyik példánya beadandó 
az illetékes hivatalhoz. A kérvény másik példánya 
beküldendő a cluji illetékes államtitkárságokhoz. 
A kérvény harmadik példánya bejuttatandó volna 
Kolozsvárra a memorandumhoz való mellékelés cél-
jából, amely egyben meghatalmazásul is szolgálna. 
Azok, akiknek a teljes szolgálati ideje betelt, a 
közös kérvényt is alá Írhatják (külön csoportba 
baloldalon, vagy legutoljára) de a saját érdekük-
ben készítsék elő a külön nyugdíj iránti kérést 
is és az 1912. évi LXV. t.-c. rendelkezéseinek 
megfelelő  mellékletekkel szereljék fel.  A kérvény 
az illetékes elsőfokú  hivatal utján $ kolozsvári 
nyugdíjigazgatósághoz juttatandó. Minden tiszt-
viselő mozduljon meg, ha azt akarjuk, hogy ügyünk 
rendezés alá vétessék. Keresendő az egész csatolt 
területről az összeköttetés a központtal. 

Eljárás  a csendőrségi  nyugdíjazásoknál.  A 
volt m. kir. csendőr tisztviselők és legénységnek 
a nyugdij iránti kérvényéhez a következő okmá-
nyok szükségesek eredetiben, vagy hiteles máso-
latban : 1. Anyakönyvi lap, vagy okmány a tény-
leges szolgálati időről s a legutóbb viselt rang-
fokozatról.  2. Honnan, mikor s mely időre lett 
illetménye utoljára folyósítva  és mennyi volt a 
havidija, szolgálati pótdija, drágasági segély, csa-
ládi pótlék, nevelési járulék, lakbér stb. 3. Egy 
hatósági okmány a családi állapotról. (Feleség, 
gyermekek neve és ezek életkora. 4. Egy bizo-
nyítvány a prefektus  és a sziguranca, vidéken az 
ezeket helyettesitő hivataltól, hogy a forradalom 
óta miképpen viselkedett és magaviselete a ro 
mán állami érdekkel szemben. 5. Okmány az eskü 
letételről. A kérvényben megnevezendő azon adó-
hivatal, melytől nyugdiját felvenni  óhajtja. II. 
Özvegyek részéről a nyugdijkérvényhez mellék-
lendő : 1. Halotti anyakönyvi kivonat az elhunyt-
ról. 2. Helyhatósági bizonyítvány arról, hogy fér 
jével mindvégig együtt élt s erkölcsös életet 
folytatott.  3 Ha gyermekek vannak, azok kereszt-
levelei, 
v.v.v.w.v.iiiiiiv.:̂  

Az 1920 évbeli katonai korosztályt 
a honvédelmi minisztérium egy ujabb rendelete 
Bzerint, április 10-én hazaengedik. 

SPORT. 
Vasárnap, f.  hó 19 én a segesvári C. F. R. 

és a Hargita kombinált csapata között megtartott 
barátságos football-nérkőzés,  megközelítőleg sem 
nyújtotta a nézőközönségnek azt az élvezetet, 
amelyhez városunk közönsége már a mult évi 
őszi mérkőzések alkalmával hozzá szokott. 

Mindkét csapaton meglátszott a tréuinghiány, 
aminek főokául  természetesen, a tél tudható be 
Bár a Hargita csak kombinált csapattal állott ki, 
mégis az első pillanatokban látható volt, hogy a 
C. F. R. csapata aránytalanul gyengébb. Végered-
ményben 4 : 1 arányban a Hargita maradt győz-
tes. Az í. félidő  3 : 0 veit. > -

Április 2 án lesz az idény első bajnoki mér-
kőzése a Nagyszebeni Sport Egylet (N. S. E,) és 
a Hargita I. csapata között. Előre láthatólag, 
rendkívül izgalmas mérkőzésnek lehetünk tanúi. 
A csapatok szorgalmasan treníroznak, hogy a baj-
noki mérkőzésen kellő formát  mutathassanak és 
a Hargita méltó maradjon eddigi jó hírnevéhez. 

F. hó 26 án a székelykereszturiak csapatá-
val fog  a Hargita barátságos mérkőzést tartani. 
A helyárak és a mérkőzés időpontja plakátokon 
közölve lesz. 

Itt emiitjük meg, hogy Z. Sebese József  a 
Hargita agilis alelnöke, a mult hét folyamán  Ko-
lozsváron birói vizsgára állott és a barátságos 
mérkőzések vezetésére működési engedélyt is nyert. 

HÍREK. 
Március 24. 

Remény. 
Reményiek  én. 
És várok egy szebb, egy jobb jövőt, 
Mert  hűtlen  voltam,  ... Elfeledte  . .. 
Kibékült  és  most újra birom Ót. 

Reménylek  én. 
M«rt  mig hűtlen  voltam  is, szeretett. 
S mihelyt  kopogtattam  ajtaján, 
Békével  fogadott  harag helyett. 

Reménylek  -én. 
És várok egy szebb, egy jobb jövőt, 
Ha  mind  mind  visszaérkezünk  ' 
És 

bánatcsókunkkal  leláncoljuk  Öt. 
F.  Szakáts  Előd. 

Pál István Bukarestben. Pál István 
apátplébános, Udvarhelymegye szenátora a román 
parlament megnyitására, folyó  hó 26-án Bukarestbe 

- utazik. 
Május elsején lesz 25 áve annak, hogy 

Majláth Gusztáv Károly püspököt a budavári ko-
ronázó Mátyás-templomban püspökké szentelték. 
Ezt az évfordulót  a kath. hívek mindenfelé  nagy 
ünnepségekkel ülik meg. 

Ügyészi áthelyezés és kinevezés. Mun 
teanu Donán nagyszebeni állami ügyészt a szé-
kelyudvarhelyi ügyészséghez helyezték át és meg-
bízták az ügyészség vezetésével. Hivatalát a 
legközelebbi napokban el fogja  foglalni.  Értesülé-
sünk szerint legutóbb Sofei  Sándor helybeli tör-
vényszéki bírót Brassóba vezető ügyésznek ne-
vezték ki. 

Pénzügyi kinevezés. Flórián Pétert Ud-
varhely, Nagy és Kisküküllővármegyék pénzügyi 
felügyelőjévé  nevezték ki. Az uj felügyelő  fela-
data az, hogy kerületének beutazgatásával, bizo-
nyos pénzügyi munkálatok menetét ellenőrizze. 

Halálozás. Orbán Lajos földész,  f.  hó 22 
én, 59 éves korában, hosszas szenvedés után el-
hunyt. Tiszteletre méltó és solr tagból álló 
rokonság gyászolja. 

Id. Nagy  Ferencz f.  hó 22-ikén, Zetelakán, 
79 éves korában, rövid szenvedés után, hirtelen 
elhunyt. Igen nagy számú, tekintélyes család, I 
közte Nagy Lajos dr. helybeli ügyvéd gyászolja. I 

Kovács  Jenő dr., ügyvéd, a rém. kath. egy-
ház jogtanácsosa f.  hó 23 án 42 éves korában, 
Székelyudvarhelyen, rövid szenvedés után, hir-
telen elhunyt. A derék, jellemes férfi  C3ak a 
mult évben gyógyult fel  súlyos betegségéből, 
mostani váratlan halála annál inkább mély saj-
nálkozást, osztatlan részvétet keltett. Számos 
tagból álló tekintélyes család, közte 3 kis leáoya 
gyászolja. Temetése 2á-én, szombaton d. u. 4 
4 órakor lesz. 

A Filharmonikus Társaság folyó  hó 
25 én, szombaton rendezendő hangversenye a Bu-
karest-szálló nagytermében azp alábbi változatos 
és érdekes műsorral fog  megtartatni. 1. Verdi i 
„Trovatore" opera-egyveleg, előadja a társaság 
vegyes zenekara. 2 D. Alard: „Faust" hangver-
seny-fantázia,  előadják hegedűn dr. Pdltzer VilmoB, 
zongorán Tőrök Arthur. 3. Verő: „Dália roaán-
cza", énekli Szabó Ilus vegyes zenekar kísérettel. 
10 perc szünet. 4. Mizart „XII. vonósnégyes" 
előadja a társaság vonósnégyese. 5. *** „Hervadt 
bokréta", énekli Jakab is íré a vegyes zenekar 
kísérettel. 6. Eysler „Straubinger-keringő", elő-
adja a társaság vegyes zenekara. Kezdete este 
fél  a órakor. Jegyek Z. Székely Jánoi könyvke-
reskedésében válthatók. A hangverseny iránt, 
melyen a társaság ujabban is még bővített zene-
kara 26 taggal fog  szerepelni, igen nagy az 
érdeklődés. 

Erdélyi jogi ügyekre vonatkozó hiva-
talos hirdetmények és más közérdekű közlemé-
nyek ezentúl nem a Gazeta Oficiala-ban,  hanem 
az Ardealul Juridic ban jelennek meg, a közigaz-
gatási vooatkozásu közlemények pedig a Revista 
Administraţi vá-ban. 

Sajnálatos baleset érte pár nappal eze-
lőtt Szakáts Pétert, a Magyar Szövetség várme* 
gyei tagozatának érdemes, tiszteletreméltó elnökét 
és fiit,  ifj.  Szakáts Zoltánt. Káső este, sötétben 
kocsival a városból mentek haaa Bikafalvára, 
miközben a lovak elkaptak és a kocsit felborí-
tottak. A benne ülök mindnyájan zuzódásokat 
szenvedtek. Állapotuk azonban, mint örömmel 
halljuk, nem súlyos és hamarosan teljesen felé-
pülnek. 

A helybeli unitárius egyház f.  hó 
18-iki estélyén igen nagyszámú közönség jelent 
meg, a „Czifra  nyomorúság" goado3 és sikerölt 
előadásában gyönyörködni. Az előadás sikeréből 
a főérdem  Forró Gézánét illeti, aki nemcsak 
egy főszerep,  Eszter megszemélyesítését vállalta, 
s végezte is, a tőle megszokott magas szinvenalu 
művészettel, de a rendezés, betanítás fárasztó 
munkáját is nagy körültekintéssel teljesítette. 
Mellette is érvényesülő készséggel, ügyességgel 
játszotta meg Ballá szerepét Kovács Perzsi, Bál-
nái szerepét Péter József;  Németh Audor, a hó-
dító világfi,  Tarczali drámai színezetű alakját 
szintén, nagy gyakorlattal, - sok igyekezettel ját-
szotta meg, bár egyéniségéhez egy-két régebb 
látott humoros, groteszk alakit,ása jobban illett. 
Ügyes karrikaturaszerü alakítást produkált Saőca 
Tibor, Páuczél József,  továbbá Jeszenszky Miklós. 
Ugyancsak jól alakították humoros szerepeiket 
Jakabos Irén, Lőrinczi Erzsébet és Bsnedek Bo-
riska, kik már furcsa  megjelenésükkel hatottak. 
Nagyon ügyes volt Kerestély Gyula, továbbá 
Nigy Barta és Bardócz József;  kedvesek voltak 
kisebb szerepeikben Kónya Ilona, Máté Annuska, 
Ferenczy Böske, Bíró Mártha és Szabó Magda, 
úgyszintén ügyesek Felméri Eadre és Szabó Dé-
nes. A közönség az egész estén sokat tapsolt. 
Sugó: Geréd Dávid volt. Előadás után, figyel-
mes kiszolgálás mellett, dus tartalmú buffé-ből 
vehette ki részét a közönség, majd Bikerftlt 
táncmulatság következett. 

A Rokkantügyi hivatal (I. O. V.) a 
vármegyeház 42 számú szobájában már megkezdte 
működését. A kik nyugdíjaztatásuk iránt óhajta-
nak lépéseket tenni, kérvényüket a hivatalhoz 
sürgősen nyújtsák, vagy küldjék be. Az özvegyek 
és árvák kérvényéhez a férj,  illetve apa halálese-
tét igazoló anyakönyvi kivonat csatolandó és igazo-
landó, hogy az illető, mint katona, a harctéren, vagy 
harctéren szerzett betegség következtében halt el. 
A hivatal egyúttal figyelmezteti  KisLajosné kőris -
pataki, Pakot Tamásné, Djbai Istvánné, Gergely 
Lajosné, Márton Antalné, Ferenc Józsefaé  és Soó 
Domokosné bethlenfalvi  lakosokat, hogy kérésük-
höz átérjük halálesetét igazoló anyakönyvi ok-
mányt Bürgősen mellékeljék. 

A.városi villamos világítás régi ne-
héz problémája talán közelebbről kedvezően fog 
megoldódni. A tanács határozata folytán  ugyanis 
Török Arthur városi főmérnök  éB Csernyik An-
dor, a Ganz-cég helyi igazgatója a közelebbi 
napokban Berlinbe utaznak, hogy ott egy gáz-

I szívó-motoros gépet vásároljanak. Ha ez sikerfii, 
I a világítás kérdése 10—15 évre teljesen rendbejön. 



Madách-estély. A helybeli Jótékony Nő-
egylet, mint már megirtuk, április hó 1-én ren-
dezi ötödik irodalmi estélyét, a Madách-astélyt. 
Az estélyen Madách Imre költészetéről é3 életé-
ről Szász József  tanár fog  fe'olvasni.  Madách: 
Fogságomból cimii költeményét szavalja: Kovács 

'Gergely. Színpadon Az ember tragédiájából bo 
fogják  mutatni az I. íAz égben), IV. (Egyip-
tomban), a VI. (Rómában) és a VIII. (Prágá-
ban) színeket. Szereplők: Ádám (Fáraó, Sergiolus, 
Kepler): Csefó  Sándor, Lucifer  (miniszter, 
'Miló, famului):  Nagy Elemér, Éva (rabszolganő, 
Júlia, Kepler neje): Magyari Erzsébet, angyalok 
az első színben: Vajda Margit, Bagó Piroska, 
Gálffy  Zsuzsika, rabszolga a IV. színben : ifj.  Ríjk 
József,  Péter apostol: (VI. szín) Bíró Lajos, Ca-
tulus: Jeszenszky Miklós, Hippia: Kovács Mar-_ 
git, Cluvia: Jártó K. Lilla, a VIII. szinben ud-' 
varonc: Baczó László. Az angyalok karát és a 
VI. szín halotti énekét egy női énekkar, a Mar-
seillai8et vegyeskar fogja  énekelni, valamennyit 
Révay György dr vezetése alatt. Ezekhez még, mint 
az estély magas színvonalát bizonyító azt a meg-
jegyzést kell hozzá fliznünk,  hogy a siker érde-
kében már hétek óta a legderekasabb, mindenki 
elismerésére Bzámot tartó munka folyik.  Haáz F. 
Rezső, mint a díszletek és jelmezek tervezője, 
Tompa László és Bakóczi Károly, mint a színek 
betanítói, Révay György dr., mint az énekek be-
tanítója, dr. Hinléder F. Ernőué, dr.Rsvay Györgyné, 
;Nagy Elemérné és Csefó  Sándorné, mint a dísz-
letek és jelmezek készítői és az egész estély női 
rendezői a legszebb anyagi és erkölcsi támoga-
tásra méltó munkát végeznek. Az egylet ezért e 
helyről is kéri a közönséget, hogy érdeklődését ne 
vonja meg az estélytől, hanem teljes számú meg-
jelenésével dokumentálja, hogy az egyetemes kul-
tura ily önzetlen, fáradhatatlan  munkásainak ne-
mes törekvéseiért hálás tud lenni. 

A vágóhidi vágatáé dijait a városi 
-tanács április 1 ikétől kezdődő érvénnyel fel-
emelte, hogy a vágóhíd fentartásának  tetemes 
költségei fedezhetők  legyenek. Nsgy vágómarha 
é s 1 éven felüli  borjú után ezentúl 20 leu, 1 
éven aluli borjú után 6 leu, juh és kecske után 
2, bárány, malac után (14 bgig) 1, süldő után 
(20 kgig) 5, felnőtt  sertés után 10 leu fizetendő. 
A dijakba á husfogyasztási  adó, adcpótlék, 
szemledíj már bele van számítva. 

Sikerült egyházi estélyt rendezett a 
ref.  ifjúsági  egylet f.  hó 19 én. A megkapó köz 
ánek után Vida András szavalt ügyesen. Ezután 
Adriányi Géza ág. evang. lelkész mutatott rá 
mélyreható, velős, komoly előadásban a mai tár 
sadalmi ziláltságra. Az előadást a közönség lel-
kes és jói megérdemelt tapsokban részesítette. 
Kedves volt a szép bacgu Kovács Erzsébet és 
Kovács Irma éneke, Szabó Magda ügyes zongora 
kíséretével, majd Winter Pál nívós szavalata is. 
Az estélyt Vajda Ferenc zárószavai után az 

„„Erős várunk" eléneklése fejezte  be. 
A Székely Dalegyletről a mult szám-

ban közölt tudósításunkra az alábbi helyreigazí-
tást kaptuk, melynek közlését, minthogy a nyi-
latkozat maga is elég tárgyilagossággal van 
fogalmazva,  saját köteles objektivitásunk fentar-
tása miatt sem tagadhattuk meg: Igen Tisztelt 
Szerkesztő Ur 1 A szerkesztésében megjelenő Szé-
kely Közélet f.  hó 19 iki számában a Székely 
Dalegylet közgyűlésével kapcsolatosan leközölt 
cikkében tanúsított azon objektív magatartásáért, 
hogy egyoldalú információknak  helyet nem adott 
ás a személyi érdekeltségek kikapcsolásával, egye-
dül csakis kulturális egyletünk érdekeit tartotta 
szem előtt, fogadja  egyesületünk leghálásabb kö-
szönetét. Miután szerkesztő ur a Székely Dalegy-
let közgyűlésén személyesen nam vett részt, en-
gedje meg, hogj a tényállást illetően az alábbi 
helyreigazításokat megtegyük. A Székely Dalegylet 
jegyzőkönyveinek igazolása szerint, összes tagjai-
nak száma 29, ezek közül 18 dr. Borosnyay Pál 
elnöksége mellett foglalt  állást, mire a kisebb-
ségben maradt párt, Nagy János volt egyesületi 
elnök vezetése mellett, a közgyűlésről elvonult. 
A közgyűlésen Nagy János és társai követelték, 
kogy a közgyűlésre vendégként meghívott nők 
szavazati joggal ruháztassanak fel,  erre azonban 
nem volt megadva a mód, mert az alapszabályok 
értelmében az egyesület tagja csak az lehet, akit 
a választmány tagjai sorába felvett.  A nők fel-
vétele tárgyában a választmány annyira nem ha-
tározott, hogy a jegyzőkönyvekből még csak az 
sem állapitható meg, tulajdonképpen kik is vol-
tak Székelyudvarhely városnak azon lelkes tag-
jai, akik Székely Dalegyletünket működésében 
fáradságot  nem ismerő áldozatkészséggel támogat-
ták. Ezen tényállás mellett nyilvánvaló, hogy a 
közgyűlésen jogsértés nem történt, tehát nyugod-
tan nézünk szembe a sértettek által használt 
jogorvoslattal. Mi nem személyi érdekekért, ha-
nem az egyesület fennállásáért,  a székely kultura 

terjesztéséért küzdünk és fáradozunk  és ezen tö 
rekvésünkben, ugy látszik, a jó Isten bennünket 
megsegít, mert egyesületünk uj tagokkal felfris 
sülve, Khell István karnagy vezetése mellett mű-
ködését már meg is kezdette és így a Húsvét má-
sod napjára tervezett nagyszabású műsoros estély 
meg lesz tartható. Igen tisztelt szerkesztő ur 
tekintse ezen levelünket nyiit levélnek és kérjük 
annak teljtartalomban szíves leközlését. Fogadja 
szerkesztő ur tiszteletünk őszinte nyilvánítását 
és maradunk, Székelyudvarhelyen 1922 márc. 23. 
Tisztelettel: A Székelyudvarhelyi Székely Dalegy-
let. Dr. Borosnyay Pál elnök, Kabdebó József  al-
elnök, dr. Benedek Géza titkár. 

Halálos baleset történt Gyepes község 
erdejének Hoilókőmöge nevü részében a Zitbu-
reczky féle  fatelepen  f.  hó 21 én d. e. 9 órakor. 
A színhely egy domb volt. A favágók  a domb alján 
emelkedő hataimas bükkfát  igyekeztek ledönteni. 
Munkájuk sikerrel is járt, a fa  esése elől óvato-
san, másokat is kiáltással figyelmeztetve,  félreug-
ráltak. A zuhanó faóriás  azonban, végzetes véletlen-
Béggel ráesett a tetőnél pár lépésnyire lennebb 
levő két águ korhadt fára,  mely letörött s egy 
vastag ágat a dombtető, mint vettetö-készülék 
hajította a domb túlsó oldalán mintegy 50 lépés-
nyire dolgozók közé. O.t rázuhant Gergely János, 
34 éves abásfalvi  lakosra, kinek hátát, csigolyáit 
ugy összezúzta, hogy az rövid pár éra múlva ki* 
szenvedett. A sajnálatos eseményre kiszáll a tör-
vényszéki komisszió is, azonban a tények kide-
rítése után megállapították, hogy a baleset vélet-
len szerencsétlenség következménye; gondatlanság 
miatt felelősség  senkit sem terhel. 

tţtthâHat fest, tisztit: Schtnitz 
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„Előre" címmel érdekes, újszerű merész" 
bacgu irodalmi lap indult Kolozsvárt, báró Kemény 
János és Geley Antal szerkesztésével. A lap célja: 
Erdély ifjú  iró gárdájának egy táborba való tömö-
rítése, mely törekvést csak örömmel üdvözölhet-
jük. Az uj lap hasábjain különben már — nagy-
részt — más nagy folyóiratokban  is látott ismerős 
nevekkel találkozunk, mint az emiitett szerkesz 
tökön kívül: Balázs Ferenc, Kacsó Sándor, Sz. 
Jakab Géza, Mihály László, Szentiványi Sándor. 
A lap kapható Bedénél, Egyes szám ára 4 leu. 

A Szociális Misszió Társulatok minden-
felé  megkezdték áldásos működjüket. A székely-
udvarhelyi Misszió Társulatot is, melynek műkö-
dését annak idején hivatalos hatalommal szüntették 
be, a napokban újra szervezték Pál István apát-
plébános buzgolkodása következtében. Az uj életre 
keltett társulatnak tisztikara a knvetkezőleg 
alakult meg: eínöknő: Szász Józsefné,  alelnöknők: 
Nagy Jácosné és Papp Zstkor Endréné, Titkár: 
Dobos Ferenc dr. Pénztáros: Daróczy Juliska. 
Jegyző Papp Margit. A társulat bejelentette csat-
lakozását a kolozsvári központhoz és lépéseket 
tett elvett vagyonának visszaszerzése iránt. 

Petőfi-estély  Székelykereszturon. A 
székelykereszturi Jótékony Nőegylet Petőfi  Sán-
dor születése századik évfordulójának  emlékére 
1922. március hó 25-én, 8 órai kezdettel, Wa'.ter 
Ferenc nagytermében Petőfi  estélyt rendez, mely-
nek érdekes és változatos műsora a következő: 
Endrődi Sándor : „Petőfi".  Szavalja: Orbán Lajos. 
Nyitány Erkel Ferenc: -„Hunyadi László"-jából. 
Zongorán előadják: Lőrinczy Gézáué és Yégler 
Gyula. Felolvas: Péter Lajos. Férfi  karének Petőfi 
dalaiból. Előadják: Csejtey Elemér, Deák Ferenc, 
Derzsy Zoltán, Hadnagy Károly, Kendi István, 
Kozma Béia, László Ferenc, Paál Elek, Szabó 
Sándor. Petőfi  Sándor: „A csárda romjai". Sza 
valja: Mátéfi  Teréz. Énekel: Mikó Árpád. Petőfi 
Sándor: 1. „Reszket a bokor, mert.. ." 2. „Szep-
tember végén". Szavalja: Kovács Perzsike. Vo 
nósnégyes. Előadják: I. hegedűn: Sándor Mihály, 
II. hegedűn: Haleksy Alfréd,  viola: Lőrinczy Géza, 
cello: Kovács Lajos. Petőfi  Sándor: „Ha az Isten". 
Szavalja: Máté Lijos. Férfi  karének Petőfi  dalai-
ból. Előadja a fennebb  jelzett férfikar.  Petőfi  Sán-
dor : „Szülőföldemen".  Szavalja: Farkas Gábor, 
kiséri a helybeli cigány zenekar. Élőkép János 
vitézből. Rendezi: Daday Gerő. 

Rendőri hirek. Verekedés.  Csép András 
idevaló lakoshoz, kinek leánya urától válófélben 
van, a hét egyik estéjén veje, Irgál Lajos, 
többedmagával beállított. A kapunyitással járó 
dörömbölésre Csép, ki már lefeküdt  volt, kijött 
az udvarra, hol, a késői látogatók rövid szóvál-
tás után, nekiestek és ütni kezdték. A zajra a 
család és többen összeszaladtak, s a sötétben 
Csép 14 éves István nevü fia,  egyik támadót egy 
fazék  hamuval hintette be. A verekedők ezután 
szétszaladtak, kettőt azonban az előkerült rendőr 
segítségével sikerült megkeríteni. Egyik Irgál La-
jos volt, a másik Kapcza Andor, akit bahamva-

zott állapota is elárult s akit a Bukarest-szálloda 
egyik szobájában talált meg az UgyeB rendőr. 
A rendőrség ellenük nyilvános verekedésért 
indított eljárást, majd az ügyet magánlak-
sértés és könnyű testi sértés miatt indítandó 
eljárás céljából átteszi az ügyészséghez. — 
Vásári  lopás.  A szerdán tartott országos vásáron 
Péter Jánosné hídvégi lakos Gotthárd Mártonné 
idevaló lakostól 200 leüt lopott el. Moldován 
Simon rendőr azonban, aki cselekményét észre-
vette, elfogta,  8 a rendőrségen előállította. — 
Hirsch Rudolf  üzletéből ugyancsak a vásár nap-
ján, még eddig ismeretlen tettes, egy téli kabá-
tot lopott. A nyomozás foly. 
•lIlim.IllllIItll1IIIJ»l1lll]JIHtlltIUItlllIfJIIIIlllIIIM1llllllllttllltllllfllllItllllltIlltlltU» 

KÖZGAZDASÁG. 
Gazdaköreinket, gazdatársainkat értesítjük, 

hogy f.  hó 28-ára tervezett nagygyűlésünk csak 
később közlendő időben lesz megtartható, mert 
annak a jelzett napon való megtartására nem 
kaptunk engedélyt. Ne kutassuk, ni az oka, 
hogy még teljesen gazdasági dolgaink megbeszé-
lésére sem jöhetünk össze, illetékes helyen ko-
pogtatva, reméljük, mégkapjuk az engedélyt gyű-
léseink megtartására. Csak egyet jegyzünk meg: 
„koldus népnek koldus az országa." Ha minket 
mesterségesen akarnak eltiltani az élettől, ha élő-
haladásunkat meg akarják némelyek nehezíteni, 
tehetik, de minden egyes ilynemű tettre vétót 
kiáltunk, míg meghallják azok, kiknek érdeke, 
hogy az ország népe megelégedett legyen. Mi 
kellő komolysággal, kellő higgadtsággal fogadjuk 
az ilyen intézkedéseket, méltatlankodás, zokszó 
ne hagyja el ajkainkat, mert jönnie kell a meg-
értésnek, a szelíd békének, mely nem tesz kü-
lönbséget ember és ember, nemzet és nemzst közt, 
hanem igazságos mértékkel igazságosan itél. 

A bőjtközépi udvarhelyi országos vásár 
közepes felhajtás  mellett lanyha lefolyású  volt. Az 
állatok árát megkérték; de vásár alig volt. Ök-
rökbea nagy voit a felhajtás;  de kereskedő nem 
létében, vásár alig jött létre. Ugy halljuk, a 
kivitel megint le van tiltva. Fejős, kis borjas te-
henek keresettek s jó áron veszik, nlvendékálla-
toknál nem volt kereslet. Lóárak tartják 
magukat. 

Utólag felkérjük  gazdaköreinket, a hol 
még naptárak vannak küun, az elszámolást végre 
ejtsék meg, ne várjanak további sürgetésre. Gyü-
mölcsfa,  műtrágya, burgonya-ízükségletüket sür-
gősen jeleutsék be. 

A kirakodó vásáron nagy gabona-felhozatal 
mellett az árak a mult hetihez képest csekély 
eltérést mutatnak, a törökbuza és burgonya ára 
emelkedett egy két leuval vékánkint. V—4. 

Az állatkivitel. 
Általánosan ismeretesek azok a rendszerte-

lenül megjelenő kormányrendeletek, amelyek az 
elmúlt időbea az állatkivitelt szabályozni lettek 
volna hivatva. A szabadforgalmat  kimondó mult 
évi rendelkezéseket csakhamar követték a rész-
ben állategészségügyi, főleg  azonban politikai 
célzattal kiadott, rendelkezések, amelyek az állat-
kivitel kérdését politikai eszközzé sülyesztetették. 
Az egymást gyorsan felváltó  kormányok minde-
nike igyekezett az export kérdését céljaira ki-
aknázni. Ennek folytán  a' gyakran megjelenő és 
egymást hatálytalanító rendelkezések következté-
ben az egész állatkivitel kérdése ma annyira ku-
szált, hogy a nagy közönség túlnyomó része, sőt 
gyakran az illetékes hatóságok sem ismerik ki 
magukat benne. 

Az állategészségügyi célzattal bíró és hosz-
szas vesztegzárolást előíró rendelkezések állítólag 
enyhítés alá kerülnek, másfelől  azonban egy ké-
sőbbi minisztertanácsi határozat az exportra 
szánt állatállomány 20°/o-ának belföldi  fogyasz-
tásra való rendelkezésre bocfájtáíát  rendeli el. 
Ez az intézkedés teljesen ellentétben áll az egész 
kivitel elvével, amely szerint éppan a túlságosan 
felszaporodott  állatállománynak, amelynek fölös-
legéit a belföldi  fogyasztás  értékesíteni nem tudta, 
lecsapolására van a kivitel hivatva a igy semmi 
értelme a belföldi  fogyasztás  részére való vissza-
tartásnak nincsen, következménye pedig a kivitel 
költségeinek felfokozása,  amiaek közvetve a gaz-
dák vallják kárát. 

M e g h l r ö . Az üd várhely megyei Takarékpénztár 
Rt. Odorheiu-Székelyudvarhely április hó 9-én d. e. 11. óra-
kor, hivatalos helyiségében tartja XL rendes közgyűlését, 
melyre a t. részvényeseket enuton hivja meg az Igazgató-
ság — Tárgysorozat : 1. Az igazgatóság és a felügyelő-bi-
zottság jelentése, a mérleg megállapítása s a nyereség fel-
osztása iránti határozathozatal. 2. Az igazgatóságnak éa 
felügyelő  bizottságnak felmentése.  3. Az alapszabályok 29, 
44, 51, 63, 54, 58, 59. §§ módosítása. 4. Választások az 



alapszabályok 2S. §. értelmében. — Azon t. réssvényesek, 
kik a közgyűlésen résütvenni óhajtanak, szíveskedjenek 
részvényeiket az alapszabályok 22 §-a értelmében legkésőbb 
a közgyűlés megnyitásáig az intézet pénztáránál elismervény 
ellenében litenni. Mérleg-számla Vagyon: Pénztárliéezíet 
577,837.48. Váltéttrca: 1.589 56004. Jelzálogos kölcsön 
1.081.67144 Folyószsni'ák 3.356 530.47. Intézeti háa 
396 360 00 Értékpapírok 604 915 00. Átmeneti számlák 
Î8 50301. Összesen 7,624.377 44. Teher: Részvénytőke 
300 000 Lei 1921 dec. i'0-án felemelve  1,000006.00 Tar-
talékalap 123,60800. Kft  ön tartalékalap 31407 00 Nyugdíj-
alap 187 083 84 Értékpapír tartalékafap  31 165 73. Közcélú 
alap 2 165 34 Fel nun vett osztalék (448 50. Hitelezek 
folyószámlán  1,049 87 1 41. Betétek 6,004 399 46. Afmensti 
tételek 162 16116 Nyereség 86 067 00. összesen 7,624 377 44. 
Nyereség-vepztseég szám!». Kiadás: Kifiz.  és tőkés. bet. 
kamat 137.306 37. Betéti kamatadó 13142 23 Állami adók 
és illetékek 41.419 75. Tiszti fizetés  és lakbér 161.425 98. 
Üzleti költségek, visszlesz kamat, jut. és napidíjak 
210 6Í1S3 Nyugdíjalap és tartalékalapok kamat és jut. 
38 636 25 Leirt kétes köretelések 1.716 60. Tiszta nyere-
mény 8606700 összesen 690 ?75 81 Bevétel: Kamatok és 
jutalékok 686 050 81. HasEonfcérek  3 126 00. Egyéb bevéte-
lek 1.200.00. összesen 690 375 81. 

111111:1111: :í:íííí:í:í:iíí::iíi::í:íí:íí.,::íí: 

N y fllttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal felelősséget. 

Nyilatkozat. 
Alólirott a „H&ladás" című lapban személye-

met illető aljas rágalmakra hírlapi cáfolatokba 
bocsátkozni méltóságomon alulinak tartom; de vi-
szont kötelességet vélek teljesíteni akkor, midőn 
az ily mcdon tévútra vezetni szándékozott olva-
sókkal, de kü'öcösen Odorheiu város polgáraival 
tudatosa, hogy fentnevezett  lap ellen a sajtópert 
dr. Suciu János helybeli ügyvéd ur által folya-
matba tettem. 

Odorheiu, 1922. március tó 24. 
Negrutiu  F. Emil,  h. polgármester. 

Kiadó: a Könyvnyomda R t. Odorheiu (Székelyudvaíhely.) 

Regaful  Rowâoia. 
Judccatoria de Ocol Odorhei—Sscuesc secíia car-

' tii fuuduare. 
No. 2959-1921. c. f. 

Árverési hirdetmény és kivonat. 
ür. Jodál Gábor odorhei ügy ved által kép-

viselt Sitnó Mátyás cdorhei lakos végrehtijratónak 
Bajkó János zetelaki lakos végrehajtást szenvedő 
ellen icditoti végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtó kérelmezése következtében 
az 1881. évi LX. t.-ez. 114, 116.. 117. §§. értel-
mében elrendeli a végrehajtási árverést íüCOO Lai 
tőkekövetelés, ennek 1920 szeptember 1-töl járó 

~6°/o kamata, V,0/, váltódij és 387 kor 90 fii), 
eddig megállapított per- és végrehajtási és az 
árverési kérvényért ezúttal megállapított 70 Lei 
költség és jáiu'ékai erejéig behajtása végett. 

Az odorhei kir. járásbíróság területén levő 
Zetelaka községben fekvő  ş a zetelaki 2570 sz. 
tjkben A+ 1 sorsz. 211/3 hrsz. alatt felvett  70 
négyszögöl területű és Bajkó Jácos nevén álló 
ingatíatra 2000 Lei kikiáltási árban. 

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Zete 
laka község házánál leendő megtartására 1922. 
április 22. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki 
és az árverési feltételeket  az 1881. évi LX. t.-c 

, 150. § a alapján a következőkben állapítja meg: 
1. Az árverés alá első icg&tlant a kikiáltási 

ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §) 

2. Az árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 20*/o-át készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. i-c. 12. § ábsn meghatá-
rozott árfolyammal  számított óvadékképes érték-
papirosban letenni vagy a. bánatpénznek előlege-
sen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis-
mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket  aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147, 150, 
170. §§. 1908. évi LXI. t. c. 21. §) 

3. A kincstár, mint árverelő bánatpénzt 
letenni nem köteles. Abban az esetben, amelybea 
az árverelő a törvény értelmében a bánatpénzt 
elveszti, a bánatpénz letétele alól felmentett  árve-
relő a telekkönyvi hatóság felhívásának  kézhez-
vételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénz-
nek megfelelő  összeget birói letétbe helyezni kö-
teles (1908. évi XLI. t.-c. 21. §., 1911. évi XV. 
t.-c. 15. §.) 

4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár szá-
zaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
igért ár ugyanannyi százalékáig- kiegészíteni. Ha 
ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, Ígé-
rete figyelmen  kívül marad és az árverésen ame-
lyet haladéktalanul folytatni  kell, részt nem vehet. 

Erről érdekeltek értesíttetnek. 
Dr. Gal lay , m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Biró , caneelist. 

A eristuri kir. járásbíróság, mint telekk. hatóság. 
1392—1921. cf.  szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Dr. Jodál Gábor Ügyvéd által képviselt 

Klein Z^igmoid Qdorhei faíermelö  cég végrehaj-
tónak Simó József  ctédi lakos (jelenleg a nagy-
enyedi fegyházban)  végrehajtást szeimdő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha-
tóság a végrehajtási árverést'11600 Lei tőkeköve-
telés és járulékai behajtása végett a eristuri kir. 
járásbíróság területén levő Eléd községben fekvő, 
s az etédi 3395 sz. tjkvben. Af  9987/731 hrsz. 
alatt felvett  iegatlanra 50 Lei, a 2468/2, 461/2, 
2468/2, 462/2 hrsz. ingatlanra 100 Lai, az Af  7 
sorsfám,  9987, 100/1 hrsz. alatt foglalt  ingatlanra 
100 Lei, ez etédi 3392 bz. tjkvben á+ 1 sorsz. 
662. 663 brsz. alatt foglalt  ingatlanokból Simó 
József  illetőségé; e. 1/5 rész 100 Lei, az otédi 
3367 bz. tjkben Af  1 somám 5345 hrsz. alatt 
foglalt  irgatlsnból Simó József  illetőségére 1/10 
rész 50 Lei, az Af  2 sorszám 2468'2, 120 hrsz. 
slatt foglalt  ingatlanból Simó József  illetőségére 
1/10 rész 20 Lei, az Af  3 sorszám 2468/2, 233 
hrsz. alatt foglalt  ingatlanból Simó József  illető-
ségére 1/10 rész 11 Lei 50 báni, az Af  40 sor-
szám 2468/2, 676 hrsz. atett foglalt  ingatlanból 
Simó József  illetőségére 1/10 rész 40 Lei, az 
etédi 1545 sz. tjkvben Af  1 sorszám 665 hrsz. 
alatt foglalt  ingatlanból Simó Józsii illetőségére 
1/5 rész 100 Lei, az Af  4 Korszám 10620/1 hr*z. 
alatt foglalt  ingatlanból Simó József  illetőségére 
1/5 rész 10 Lei, az A+ 5 sorszám 2478'3 hrsz. 
alatt foglalt  iegatlanból Simó József  illetőségére 
1/5 rész 3 Lei, az Af  6 sorsz. 7025 hrsz. alatt 
foglalt  ingatlanból Simó Jtzsef  illetőségére 1/5 
rész 40 Lei, az Af  7 sorszám 7471/2 hrsz. alatt 
fog'alt  ingatlanból Simó József  illetőségére 1/5 
rísz 15 Lei, az Af  10 sorsz. 1102/1, 2 hrsz. alatt 
foglalt  ingatlanból Simó József  illetőségére 1/5 
rész 15 Lei, az A+ 12 sorszám 2478/2 hrsz. alatt 
foglalt  ingatlanból Simó József  iile'őoégére' 1/5 
rész 70 Lei az Af  13 sorsz. 10515/2 hrsz. alatt 
foglalt  ingatlanból Simó József  illetőségére 1/5 
rész 60 Lei, az Af  14 sorsz. 10608/2, 10609/2 
hrsz. alatt foglalt,  ingatlanból Simó József  illető-
ségére 1/5 rész 160 Lai, az Af  15 sorsz. 10620/2 
hrsz. alatt foglalt  ingatlanból Simó József  iliető 
ságére 1/5 rész 10 Lei kikiáltási árban és pfdig 
az etédi 3392, 3307 és 1545 sz. tjkvben foglalt 
ingatlanokra, illetőségekre nézve özv. Simó 
Györgycé sz. Bernáth Róza javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jogok fenntartása 
mellett elrendeli. 
* Az árverést 1922 évi ápri l is II. napján 

d. e. 9 órakor Eted község gázánál fogják  «82-
tartaei. Az árverés alá kerülő iegatlar.ok közül 
a 3392. sz. tjkvben 662, 663. hrsz. és az 1545 
sz. tjkvben foglalt  665 brsz. ingatlanokból! ille-
tőségek a kikiáltáA ár Vadánál s a többi 
ingatlanok, illetve illetőségek a kikiáltási ár 
felénél  alscsooyabb árou nem adhatók el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat-
pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42. § ában meghatározott ár-
folyammal  számított óvadékteépes értébpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő-
leges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árve 
rési feltételeket  aláírni (1881 : LX t. c. 147., 
150., 170. ; 1908: XL. t.-c. 21. §). 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérői senki 
sem akart, köteles nyomban ~a kikiáltási ár szá-
zaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 
(1908 : XLI. 25. §). 

Cristur, 1921 julius 13. 
Kelemen, s. k., jb. 

A kiadmány hiteléül: 
Kagy s. hiv. tisztviselő. 

Temetkezési intézetemben 
érez. tölgy- és fenyőfa-koporsók  nagy vá-
lasztékban. Halottszállitásokat, temetéseket 
helyben és vidéken elismert jutányos és 

szolid árakon eszközlök. : 

MS m szalon tüljSt 
Mcgbfft,  faragott teríttet: Str. Reg. Carof 
±= (Orbâtt Balâzs-u.) 42. szám alatt. = 

Harisnyaféléiéit 
vállalok Király-utca 24. szám alatt. 

Élalí ciy1VJ6j(?.keuimotcr 
kifogástalan  üzemképes állapotban.̂  AMBRUS MI-
HÁLY, Odorheiu, Str. Horia (Kornis-u.) 22. szám. 

Lukács Lőrinc Bnl. Reg. Ferdinánd (Kossutli-u.) 
111 • sz. alatt levő épületes belsősége, mely áll: 
4 szoba, koii\ha. kamara, földszinten  2 szoba, 
mosókonyha, kert, istálló, koo-isrin, gazdasági 
udvar, sertéséi és pincéből, eladó. Értekezhetni 

«Ir. Borosuvav Pál ügyvéd irodájában. 

14 levelű Filodendron 
C/.im a kiadóhivatalban. 

YELEM! 
Tekintettel a hasvéti ünnepekre, felhívjuk  a n. é. 
vevőközönség figyelmét  dus áruraktárunkra. — 

állandóan kaphatók: 
mindennemű csiraképes gazdasági 

fűszer-gyarmatáruk,  veteménymagvak, 
elismert, világhirü ásványvizek, 

lisztek, festékek, 
cukor és kávék, festő-  és meszelö-ecsotek, 

csemege fajborok,  mosó- és mosdó-
likörök, cukorkák, szappanok 

legjutányosabb áron, por.tos kiszolgálás meílett. 
Szíves megbízásait kéri: 

G Á L J Á N O S U T Ó D A I 

FARKAS és FORRÓ CÉQ 
Odorheiu—SzékeSyudvarheSy. 

TAVASZI  ÚJDONSÁGOKAT 
legolcsóbban  vásárolhat 

Hirsch  Rudolf  divatáruüzletében, 
hol nagy választékot  talál: 

férfi-  és  női  gyapjúszövetekben,  schweitei  grenadinokban, 
mosó kretonok  és  delinekben,  seffirekben,  vásznakban. Óriási 
választék  férfikalapokban,  harisnyákban,  nyakkendőkben  és 
gallérokban  és  keztyükben,  női  és  férfi  esőernyőkben,  stb. 

Mielőtt posztót, kangar-szövetet vásá-
rolna, tekintse megasegesvári Zimniermann-

Testvórek posztógyárosok lerakatát 

B a r c s a y K á r o l y 
női- és férfidivat  üzletében, 

hol minden szövet a gyári árban kapható. 

Ka tükörfényes is tiszta gallért aKár 
ugy mo-
sasson Kristály 

gozmoso-
gyárban 
Kolozsvárt 

iGyűjtőhely: 5«nKoVits János «tódánál 
Odorheiu—SzéHeíyudVarhelyU, Felír. 


