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Az agrárreform 
végrehajtása folyamán  a mnlt szomba-
ton, 7-én, a tisztviselői telkek kiosz-
tására került a sor városunkban. A 
kiosztott, mintegy 30 holdnyi terület 
az uj ut mellett, a sineken innen és 
tul terül el, s annak a már elismert 
180 igényjogosult közötti felosztását 
sorsolással döntötték el, meiy d. u. 5 
órától kezdódöleg a törvényszék épü 
letében folyt  le, az érdekeltek jelen-
létéhen, CanBtantinescu járásbiró ve-
zetése alatt. A sorsolásban résztvevő-
ket 4 csoportba osztályozták, s közöt-
tük minden egyesnek 200- 259 négy-
zetméterig terjedő háztelek jutott. El 
kell ismerni, hogy a sorsolás vezetése 
tárgyilagos pártatlansággal történt, 
ami (sajnos) napjainkban már feljegy-
zésre méltó érdem. Az érdekelt tiszt-
viselők a telkeket azzal a feltétellel 
kapták, hogy azokat legkésőbb 5 év 
alatt be kell épiteniök, különben a 
telek az államra száll viBBza. Szakí-
tottak ki területeket még a gőr. kath. 
és gör. kel. (orthodox) egyházközségek 
részére: templomépitéBre, a törvény-
szék épületének, egy városi fürdőnek 
az elhelyezésére, továbbá a sétatér 
megnagyobbifáaára.  Ezenkivül adtak 
mintegy 30 holdnyi földet  a városnak 
legelőterületre is. 

Nekünk az agrárreform  végrehaj-
tásáról megvolt és megvan a magunk 
véleménye, az eljárás során tapasztalt 
szembeszökő igazságtalanságokkal so-
rozatos cikkekben és apróbb közle-
ményekben többször foglalkoztunk.  Azt 
is tudjuk, hogy éppen a most kiosztott 
terület miatt hosszabb hivatali huza-
vona folyt,  a területet a város is a 
maga részére igényelvén, högy azon a 
maga külön építkezési, városfejlesz-
tési programmját megvalósíthassa. 
Most azonban eldőlvén a dolog, egy 
adotfr  helyzettel kell számolni, mely 
következményeiben, jelentőségében le-
het jobb, iehet rosszabb, mint amilyen 
talán egy ellenkező döntés után eló-
állhatott volna. Azonban ha már igy 
dőlt is el az ügy —: eldőlt, s csakis 
a dolgok mai stádiuma az az alap, 
melyre tovább lehet és kell épiteni. 

S ez a tovább-ópitéB csak a 
valóságos  építkezések  minél koraibb és 
erőteljesebb megkezdése által történ-
hetik. Erre szükség is van első sor-
ban azért, mert a már nagyon égetővé 
vált lakáBkérdésen csak igy lehet 
számbavehetően és alaposan Begiteni, 
— amint erről az évek során min-
denki meggyőződhetett. Várják a ház-
tulajdonosok, de várják még inkább 
m8guk a jobbérzésü lakók, hogy végre ne 
a kényszerhelyzet folytán  elrekvirált 
lakásokban lakhassanak. S mennyi-
vel inkább kecsegtető lesz rájuk nézve, 
hogy ez a majdani más, ujabb lakás 
egyúttal a saját  házukban lehet. (Fő-
képpen ezért tekintjük teljesen bizo-
nyosnak, hogy legalább a kisebb há-
zak épitése még a tavasz folyamán 
megkezdődik.) A meginduló építkezé-
sek ezenkivül, remélhetőleg, sokat fog-

nak lenditeni az itteni általános pénz-
ügyi pangáson, a szakmabeli'munka 
foglalkoztatása  és dijazása kereske-
delmi és ipari életünk vérkeringésére 
is élénkitőleg fog  hatni. 

Mindezek együttesen az épitkezés 
ügyét egyeseknek és a városnak is 
egyaránt érdekévé teszik, — sőt azzá, 
általánosabb vonatkozásban, magának 
az államnak is. Ezért kívánatos lenne, 
hogy a tisztviselők óhaja — mely, 
amint halljuk, közelebbről egyenes 
kérés  formájában  is meg fog  nyilvá-
nulni — államsegély, illetve kölcsön 
irányában, megfelelő  eredménnyel jár-
jon, s ennek elérésében őket éppen 
ezért támogassa a város és minden 
más befolyásos  közhivatali tényező is. 
Ilyen egységes akció mellett remél-
hető, hogy a megállapított 5 évi határ-
időn belül, ba nem is valamennyi, de 
a telkeknek nagyobb része valóban be 
fog  épitŐdni, s a lakáskérdés hosszú 
időre közmegnyugváBt keltően oldó-
dik meg. Ţ.  L. 

Közös front  felé. 
T 1 , 'f  | '' \ é • 

Egyesek talán még emlékeznek egy 
másfél  évvel ezelőtt a Székely Közélet-
ben közreadott cikkünk tartalmára, 
amely cikk az ország iparos társadalma 
szempontjából birálat tárgyává tette a 
kormány vámügyi politikáját s főként, 
hogy a városok közvetlen körzetében a 
falvak  kérésére tulaok vásárjogot en-
gedélyez. Megállapítható, hogy e cikk 
akkor a gazdaközönség körében nem 
talált valami lelkes visszhangra, holott 
az ugy az iparosok, mint a gazdakö-
zönség érdekében Íródott. Később han-
gok is hallatszottak egyes gazdák aj-
kairól, hogy mit akarnák az iparosok ? 
Az ő meggyőződésük az, hogy a vásár 
engedélyekre szükség van, egyrészt 
azért, mert nem kell költséges hosszú 
utakat tenni, másrészt a gyakori vásá-
rozás élénk alkalmat ad az állatállo 
mány hasznosabb értékesítésére. 

Közben az idők változtak. Gazda 
sági életünk a súlyos közterhek, a 
rossz pénzviszonyok tulya alatt teljesen 
leromlott és ugy az iparos, mint a 
mezőgazda ebben a válságos forgatag-
ban a csőd szélén áll. Cikkünk igaz és 
helyt álló voltát igazolja Ugrón Zoltán-
nak nagy körültekintéssel, alapos tu-
dással megirt s e lap idei 10 ik szá-
mában közölt figyelemre  méltó cikke. 
Ugrón Zoltán elismeri, bogy az ugy a 
múltban, mint a jelenben engedélyezett 
vásárok sokasága az iparos és gazda-
közönséget romlásba sodorja és hogy 
az állam szük látókörű vámpolitikája 
nem szolgálja ez osztályok gazdasági 
érdekét. 

Ahogy Ugrón Zoltán éles látásá-
val és lelki fájdalmával  érzi és látja 
az ország gazdaközönségéoek lassú éa 
biztos sorvadását, vagyonának rohamos 
pusztulását, ugy érezzük mi, iparosok, 
akik mindennapi aránytalan terhekkel, 
elviselhetetlen súlyos adókkal, magas 
házbérékkel vagyunk megterhelve, osz-
tályunk megsemmisülését és vagyonká-

jának teljes felélését.  (Szándékosan hasz-
náljuk ezt a kifejezést,  mert a meg-
csappant kereskedelmi és ipari forga-
lom arra kényszeríti az iparos társa-
dalmat, hogy befektetett  tőkéjét lassan 
megélhetésére, közadók és közterhek 
fizetésére  felélje.) 

Szomorú jele ez mai közgazdasági 
helyzetünknek, amely ugy az iparős 
osztályt, mint a gazdaközönséget anya-
gilag érzékenyen sújtja. Eanek a tűr-
hetetlen állapotnak orvoslására a mult 
év szeptember havában Kolozsváron az 
ország cipész iparosa' kongresszust tar-
tottak, amelyen a sérelmes vásárügyet 
tárgyalva, a kongresszus kimondotta, 
hogy a tulaok vásár engedélyezését az 
ország iparára gazdaságilag súlyosnak 
és veszedelmesnek tartja. Memorandu-
mot terjesztett a kormányhoz, kérve 
abban a mai abnormális helyzet meg-
szüntetését. Mi lett az eredmény? A 
kormány nem méltányolta a kongresz* 
szus méltányos és indokolt kérését s 
a vásár-engedélyezések még nagyobb 
mértékben történnék. 

Ugrón Zoltán vészkiáltása fel  kell, 
hogy ébressze az egéBz ország gazda 
és iparos közönségét. Fel kell ismer-
nünk a közös veszedelmet, mely meg-
Bemaisitéssél fenyegeti  az ország ge-
rincét, az ország legnagyobb adófizető 
osztályait. Fel kell ismerni, hogy ebben 
az országban, amelyhez rögünk köt és 
melybeo, mint közterhet viselő, becsü-
letes állampolgárok akarunk élni, gaz 
dasági érdekeink azonosok és köteles-
ségünk azokat közösen megvédenünk. 
Ebből a szempontból örömmel üdvözöl-
jük Ugrón Zoltánt, aki éles szemmel 
látta meg a közös veszedelmet, mely-
nek leküzdése céljából közös front  szer-
vezésére van szükségünk, hogy meg-
menteik, ami még megmenthétő. 

Nagy János. 

A tejszövetkezetek. 
Ha visszatekintünk az elmúlt 20 

esztendőre, a mikor a Székelyföldön 
egyre másra alakították meg a tejszö 
vetkezeteket, látjuk, hogy minden kis-
gazda örült ennek az intézménynek, 
mert a fölösleges  tejmennyiséget érté-
kesíteni tudta, s ezáltal, anyagi helyze-
tén javítva — pénzforráshoz  jutott. Huss; 
esztendő utáa pedig azt látjuk, hogy 
ezek a nemzetgazdasági jólét szolgá 
latáb&n álló intézmények hanyatlás-
nak indulnak és pedig nemcsak az üz-
leti szellem hiánya miatt, hanem azért 
is, mert a tejszövetkezetek nincsenek 
központba tömörítve, nincsenek kellő 
szakemberekkel ellátva, nem tudják 
eladni biztos helyre a termékeket a 
néha ott pusztul az egész napi ke-
reslet. 

A tehéntartás nagyon fontos,  nem-
csak gazdasági, nemzeti, hanem egész-
ségi szempontból is. Egy orvos szerint, 
minden tejszővetkezetet be kellene 
záratni s a tejet a kisdedekkel, gyer-
mekekkel itatni meg, hogy erőteljes, 
uj nemzedék fejlődjön  ki. Igaz I De a 
mit a gyermekek nem bírnak meginni, 

azt csak nem önthetik ki az udvarra 
és ezen fölösleg  összegyűjtésére, fel-
dolgozására, értékesitéaére kell a tej-
szövetkezet. 1

 r 
A tehéntartás gazdasági szempont-

ból szükséges a trágya miatt, mert a 
föld  termőerejét ez adja meg s ez a 
gazda boldogulásának alapfeltétele,  a 
hol tehén van a háznál, ott bajt nem 
lát a ház népe. örülni lehet annak, há 
minél több tehén legel a mezőn, mert 
az a község vagyonosodásának i« 
mutatója. 

Térjünk most csak arra, hogy 
miért hanyatlanak a tejszövetkezetek? 
Ma már minden intézménynek, legyen 
az akár kulturális, vagy társadalmi, 
legyen az a cégjegyzékbe felvéve,  alap-
szabállyal kell bírni. Ma még a tej-
szövetkezetek 90%-a nincsen ellátva 
román szövegű alapszabállyal, sok he-
lyen a szövetkezetek vezetésével járó 
teendőket az államnyelv nem tudása 
miatt abba hagyják, inkább feloszlat-
ják e hasznos intézményt, mint felvi-
rágoztatnák. E sorok írója irt fel  at 
Erdélyi-Gazdasági Egyesülethez ilyen 
értelemben, az alapszabályok román 
Bzövegbeni kiadására, a tömörülés ér-
dekében, volt is ily irányú hirdetés ax 
„Erdélyi Gazda" c. lapban, de sajnos, 
az eredmény semmi. Igy elkövetkezik 
majd az, hogy sorra feloszlanak  a tej-
sz&vekezetek, s gépeik, felszereléseik 
privát emberek kezébe kerülnek, kik 
ugy veszik meg a tejet, a hogy akarják. 

A második nagy baj a szakem-
berek hiánya. Hol vannak a szakkép-
zett vajmesterek, kik időnként beutaz-
ták a megyéket B hasznos tanácsokkal 
látták el a tejbzövetkezet kezelőit, 
mely tanácsok megtartása fokozta  az 
anyagi sikert? Ma már olyan embe-
reket látunk dolgozni az ilyen csar-
nokokban, vezetők nélkül, kik több 
kárt csinálnak, mint hasznot. 

A harmadik és legnagyobb baj az 
értékesítés. Amikor égy szépen fejlődő 
tejszövetkezet terményeit ugy szállítja, 
hogy ide-oda kapkodva küldözget pár 
kilót bizonytalanra Bukarestbe, s ott 
ugy kell keresgélni a vevőt házról-
házra, — az nem üzlet. De, ha a tej-
szövetkezetek központba volnának tö-
mörítve, ez a központ keresne a tej-
termékek eladására piacot, ha kell 
exportálva azokat, — igy nemcsak a 
tejszövetkezetek gondokozó helyzetén 
lenne segitve, hanem a kisgazda jöve-
delme is fokozódnék. 

Ezért hívjuk fel  az „Erdélyi Gaz-
dasági Egylet" figyelmét  újból, hogy 
karolja fel  a tejszövetkezet ügyét, 
mint a nemzetgazdasági jólét előmoz-
dításának egyik eszközét. 

(Atid—Etéd.) Bállnth Zoltáe. 

Meghívó. Felkértek az alábbiak 
közlésére: Az OrszágOB Magyar Párt 
Udvarhelymegyei Tagozata Intéző Bi-
zottságának f.  évi március hó 16-án 
(hétfőn)  d. e. 7,11 órakor Székelyud-
varhelyen, a Barkóczy-vendéglő étter-
mében tartandó gyűlésébe van szeren-
csém a bizottsági tag urakat tiszte-
léttel meghívni. Odorheiu Székelyud-
varhely, 1925 március 9. Se. Seakáts 
Péter  s. k., elnök. 



A Jókai-ünnepség műsora. 
Huszonegy esztendővel ezelőtt egy 

szép májusi napon, amikor a nagyter-
mészet a legszebb díszében pompázott, 
nagy temetés volt Budapesten. Olyan 
temetés, amilyent a világ csak ritkán, 
egy  egy kivételesen nagy egyéniség 
halálakor láthat. Jókait temették, a 
bámulatos fantáziájú,  nagy mesemon-
dót. A tavasznak ezerszínű, tarka-
barka, sokféle  illatú virágai borítottak 
a nagy halott koporsóját, mintegy jel 
képezve azt a bámulatosan gazdag és 
színekben dús munkásságot, amely 
köré nemcsak egy fajnak,  de az egész 
világirodalomnak története font  soha 
el nem hervadó koszorút. Jókai 1904 
május 5 én bevonult a halhatatlan 
rágba, hogy aztán a késő századok 
gyermekei is bámulattal és szent el-
ragadtatással tekintsenek az 6 meg-
dicsőült szelleme felé. 

Alig két évtizede, bogy bezárult 
a kerepesi temető sírja s íme nem-
csak egy nemzet, de az egész világ 
bálaadó szivvel áll meg az isteni 
Gondviselés előtt, hogy száz esztendő-
vel ezelőtt azt a komáromi bölcsőt 
ringani engedte, amelyből ez a nagy 
szellem kilépett, hogy elinduljon arra 
a dicsőséges pályára, amelyhez ha-
sonlót csak ritkán jegyez fel  a világ-
irodalomtörténet. Mindenfelé  folynak 
a kegyeletesen szép ünnepségek. Min 
ket is csak immár egy hét választ el 
attól a gondosan és eok körültekintés-
Bei előkészített ünnepségtől, amelyet 
két ősi középiskolánk együttesen ren-
dez, annak bizonyságaképpen, hogy a 
nsgy szellemek megbecsülésében a 
sziveknek össze kell forrniok.  Ezt az 
ünnepséget bekonferálni,  hangzatos 
szólamokkal ajánlani: fölöslegesnek 
tartjuk. Beszél helyettünk maga Jotai 
az ő „Arany emberiével, amelyet 
mint regényt 1872 ben, tündöklő me 
eéje miatt ünnepelve fogadott  a kö-
zönség s amelyet 1884 december 3 án 
színdarabbá alakítva zajosan meg-
tapsolt a Nemzeti Szinház közönsége, 
hógy azután negyven éven át kassza-
darab legyen belőle. Beszél a matiné-
nak minden egyes pontja, amelyek a 
nagy regényköltő szelleméhez méltóan 
vannak összeválogatva. Készüljünk 
mindnyájan erre a szép ürnepségre; 
szegény és gazdag, tanult és tanulat 
lan, féi  fi  éB nő, ifjú  és agg, hogy 
megköszönjük mindnyájan azt a sok 
nemeB lelki élvezetet, amit Jókai szer-
zett számunkra. A tartalmas ünnepség 
műsorát egész terjedelmében az aláb-
biakban közöljük: 

I. Jókai: „Az arany ember" cimü 
5 felvonásos  drámájának előadása már 
cius hó 21 én, Bzombaton és 23 án, 
hétfőn  este 8 órakor a Bukarest szálló 
színháztermében. Személyek: Timár 
Mihály, (később Levetinczy) — Csefó 
Sándor, Trikálisz Eutbym (Ali Csor-
badzsi) — Puskás Lajos, Tímea, a 
leánya — Gálffy  Zsuzsika, Kadisa, 
mérnökkari tiszt — Z Sebess József, 
Teréza — Kiss Elekné, Noémi, a le-
ánya — Szabó Ikke, Brazovics Atha-
náz, gazdag gabonsüzér — Szász 
József,  Ziófia,  a neje — Bokorné Bin-
der Jolán, Athália, a leánya — Ko 
vács Manci, Krisztyán Tódor — Lóky 
Jenő, Csajkás tiszt — Gyárfás  L^jos, 
I BŐ csempész — Erdély András, II ik 
csempész — Nagy Sándor, Fabula, 
hajókormányos — Biró Lajos, Gelam-
bos, halász — Gyárfás  Lajos. Fabula 
hét fia,  hajós legények, c?ajkások. 
Rendezi: Z. Sebess József.  A díszlete-
ket Haáz F. Rezső és Spanyár Pál fes 
tik. Sugó: Pattantyús Árpád. Helyárak 
21-én: páholy 300 leu, támlásszék 60 
leu, zártszék és erkélyülés 40 leu, 
állóhely 20 leu; 23-án ezeknek a fele. 
Jegyek előre válthatók március 16-tó 
20 án estig a Könyvnyomda R.-t. üz 
lethelyiségében és az előadások esté 
jén 6 órától a pénztárnál. Felülfizeté-
seket köszönettel fogadnak,  a tiszta 
jövedelmet a szegény tanulók segélye-
zésére fordítják.  Az előadásra kérik 
a közönség pontos megjelenését. 

II. Matiné március 22 én délelőtt 
I I órakor a róm. kath. főgimnázium 
tornacsarnokában. Műsor: 1. Nyitány 
Előadja a két intézet zenekara 2 
Szabó Jenő: Jókai bölcsőjénél. Sza 
valja: B»rok Károly ref.  koll. VIII 
o. t. 3. Üanepi beszédet mond Ütő 
Mihály ref.  koll. tanár 4 Jókai Liszt: 
A holt költő szerelme. Eladja : Szabó 
Judith, zongorán kiséri: Tompa Lász-

lóoé. 5. „Ima" Voceikátol. Énekli a 
két intézet vegyeskara. 6. Szabolcska 
Mihály: Jókai. Szavalja: Schimmer 
Attila róm. kath. fógimn.  VIII. 0. t. 
7. Liszt: Rapszódia, XIV. Zongorán 
előadja: Szabó Ilus 8. Zárószó. 

Belépti dij nincs, de a műsor 
megváltását a közönségnek szives fi 
gyeimébe ajánlják. 

HÍREK. 
Március 14. 

Csak puszta kijelentés, mani-
Jesztficó,  mondotta Bratianu miniszter-
elnök az uj közigazgatási törvényter-
vezet most megkezdédött tárgyalása 
elejét, a kisebbségek jogait, a törvény 
előtti egyenlőséget biztosító gyulafehér-
vári határozatról. Csak puszta kijelen-
tés, elröppent szó, mellyel, mint a le 
vegőveí törődni sem érdemes — rezeg 
bennünk sokáig tovább a miniszterel-
nök nyilatkozata s szinte tárjuk ma-
gunk előtt a megvető gesztust, amely-
iyel ezt a mondását kisérte. Ez a gesz-
tus egyuttil hü kifejezője  Bratianuék 
rólunk való vélekedésének, az egész 
liberális rendszernek, velünk szemben 
elkövetett minden eddigi cselekedetük 
nek s figyelmeztet,  hogy mást, jobbat 
tőlük ezután sem várbatuuk. Csak az 
a vigasztaló, hogy ezalatt az összes ro-
mán ellenzéki pártok együttműködése 
mind határozottabbá válik, ujabb fúziók 
)an kovácsolódik össze s a felébredő 
ellenzéki közszellem mind közelebb 
hozza azt az órát, amikor az egész 
„liberális" rendszert, kisebbségi felfo 
gásával, sajátos politikai erkölcseivel 
egy más, belátóbb — igazán liberális 
és demokratikus — kormányzat fogja 
felváltani! 

Halálozás. Lukácsfy  Kristóf  pénz-
ügyi osztályfőnök  42 éves koraban, f. 
hó 9 ikén, városunkban elhalt. A java-
korában levő, munkás, kollégái által 
kedvelt, derék tisztviselő halála rövid 
szenvedés után, váratlanul következett 
be s az ez által okozott tragikus meg 
döbbenést fokozta,  hogy ugyanakkor a 
háznál lakó öreg édes anyja és egy 
huga is súlyos betegen feküdtek.  Az 
elhunyt tisztviselőt nagyszámú más ro-
konság is gyászolja, széleskörű rész-
vét mellett temették. 

DaesóJóesef  nyugalmazott kántor 
tanitó, 78 éves korában, f.  hó 13-ikán, 
városunkban, hosszas betegség után el-
hunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 
Vasárnap d. u. 6 órakor temetik. 

Boţco Mária  Valéria  — Boţco 
ipariskolai tanár 7 hónapos kis leánya 
— városunkban, f.  hó 8 ikán elhunyt. 

A Magyar Párt a volt ma-
gyar állami tisztviselőkhöz. A 
Magyar Part irodája közli: Felhi-
vatnak mindazon volt magyar állami 
alkalmazottak, akik a román állam 
területén elhelyezve, vagy nyugdíjazva 
nincsenek, hogy a Magyar Párt irodájá-
ban Cuj-Kolozsváron, Calea Victoriei 
2 szám alatt személyesen, vagy irás 
ban jelentkezzenek. 

Lelkészi áthelyezés. Gróf 
Majláth püspök Timár  Sándor  kará 
csonyfalvi  plébánost — a ki, mint 
egyházi szónok városunk kath. hivői 
előtt is előnyösen ismeretes — Gör-
gényüvegescsürre helyezte át. 

Az Oltáregylet f.  hó 11-iki es-
télyének nivós, szép programmja nagy 
számú közönséget vonzott a főgimnázium 
tornatermébe. Az estélyt egy Szabó 
Ilus, Filó Ferenc dr. és Tompa Lászlóné 
által gondos összjátékban előadott trió 
nyitotta meg. A klasszikus volta mel 
lett vonzó és közérthető Haydn zene 
tetszett a közönségnek s ezt élénk tap-
sokkal fejezte  ki. Voszka István dr. ko 
moly, BŐt komor témáról: a mostaná-
ban nagyon elszaporodott bűncselekmé-
nyekről olvasott fel,  érdekkeltő forrná 
ban. Előadását különösen értékessé tette 
az elvadulások okainak s a társadalom 
és egyház ezekkel szemben való tenni-
valóinak megállapításával. (A felolva 
sást jövő számunkban közölni is fog 
juk.) Benedek Géza dr. — Kiss Ist 
vánné szépen simuló kísérete mellett — 
néhány dalt énekelt, már jól ismert 
szép hangján, vonzó előadásban. Révay 
Györgyné Arany J. „Fiamhoz" c. köl-
teményét nagy előadói készséggel, tel-
jes megértéssel Bzavalta. A sokoldalúan 
muzsikáiig Szabó Ilus egy következő 

műsorszámban pompás énekesi tehet-
ségét, frissen  csengő, szép hangját mu 
tatta be, temperamentumosán és nagy 
látást keltve. Szilágyi M. Dózsának az 
estélyt befejező  szabad előadása az ol-
tár jelentőségéről s a hiveknek az 
iránti kötelességéről szólott, széles 
perspektívát felölelve,  a történelem, a 
társadalmi élet köréből vett frappáns 
példákkal élénkítve. Az elismert jeles 
szónok ezúttal is magával ragadó elő-
adónak bizonyult, aki' széleskörű mi-
veltsége mellett, élénk ötletességgel, a 
szónoki hatáskeltés változatos eszkö 
zeivel is rendelkezik. A közönség nagy 
ligyelemmel hallgatta s tetszését élénk 
tapsokkal fejezte  ki. Végezetül egy ifjú 
sági énekkar Khell István tanár veze-
tésével a pápai himnuszt énekelte el, 
lendülettel. 

Meghalt egy jeles erdélyi 
rő. A szepen izmosodó, fiital  erdélyi 

magyar irodalmat súlyos veszteség érte: 
Balogh Eudre dr. marosvásárhelyi ügy 
véd, kiváló tehetségű elbeszélő író, 44 
éves korában, Kolozsváron, hosszas szen-
vedés után elhunyt. Tragikai levegőjű, 
erőteljes előadásu elbeszélései, novellái 
nevét az egész magyarság olvasóközön 
sége előtt megbecsültté tették. Egyike 
volt azoknak, akiktől az elBŐ igazi 
nagy erdélyi magyar regény megirá 
sát várluk. 

Jókai emlékünnep Cristur— 
Keresztáron. A székely keresztúri uni-
tárius főgimnázium  igazgatósága folyó 
hó 8 án, vasárnap, d. u. 5 órakor az 
intézet tornatermében Jókai Mór szü 
ietésének 100-ik évfordulója  alkalmából 
értékes, nivós műsorral emlékünnepélyt 
rendezett, melyen nagy közönség jelent 
meg. Műsor a következő volt: 1. Zon 
sora-nyitány. Előadták: Szentmártoni 
Lenke és Elekes Gabriella. 2. Az űn 
eepélyt megnvitotta: Gátfalvi  Samu 
igazgató. 3 Népdalegyveleg. Énekelte: 
a leáoykurzus dalkara. 4. Szabolcsa: 
Jókai. Szavalta: Mester Miklós VIII. 
o. t. 5 Jókai emlekezete cimen felöl 
vásott: Péter Lajos tanár. 6. Béldi Pál. 
Részlet Jókai müveiből, felolvasta: 
Matskássy Z. VIII. o. t. 7. Nepdalegy-
veleg. Énekelte: a főgimn.  dalkara. 8. 
Tamás Lajos: Jókaihoz. Szavalta: Bor-
báth István VIII o. t. 9. Viharban. 
Énekelte: az ifj.  Önképzőkör dalkara. 
Valamennyi szereplé képességei legja 
vát, lelkesedését vitte bele feladatába 
s hogy a hatás nem maradt el, a kö 
zönség sűrűn felhangzó  tetszésnyilvá-
nításai b'zooyitották. 

Az alábbi kimutatásban fel-
soroltak tartoznak megjelenni a rendőr 
Bégen Gheorgeecu Antal albiztosnál, 
hogy katonai beosztásukat átvegyék a 
hivatalos órák alatt ţ.8—12, 3 - 6 ig): 
Varga Albert, Orbán Mihály, Finta 
Gergely, Simó János, Szabó J. József, 
Zsurka Dumitru, Babai Ferenc, Balázs 
Domokos, Ferencz Gergely, Bmcsai Já-
nos, Mibályfy  (Mháiy) Imre, Neubauer 
Ştefan,  Imre György. Varga László, 
Ferencz József,  Merc Béla, Lörincz Já-
nos, Mitei András, Gál Imre, Fink Jó 
zsef  Simon, Tamás Rudolf,  Burghardt 
Gyula, Boda Ĵózsef,  Biró D onisie, 
Berki József,  B*lázsi Imre, Albert L 
Kálmán, Pál Sándor, Jakab Dénes, 
Caikmántori Ottó, Háger Gyula, Veres 
Donát, Sille Károly, Retches József, 
Valencsik Endre, Balázs Ferenc, Macs 
káBÍ Ferenc, Bálint Géza, Huber Imre, 
Kozák László, Kertész Lajos, Merc Li-
jos, Üike Albert, Badas István, Pat-
tantyús Árpid, Szitás János, Valter 
Vilmos, Verestói Ferenc, Veres Dénes, 
Curca Petru, Barabás János, Zakariás 
Miklós, Vilhelm Zielman, Acuşi (Kakasi) 
Sándor, Hegyi Sándor, Jakab Imre, 
Izsák Mihály, Jakabela (Jákobéi) Teo-
dor, Saimas (Soymossy) Lajos, Dobos 
Ferenc, Dénes Andor, Farkas Márton, 
Szenpéten Sándor, Birto van Joan, Szabó 
Dénes, Fritz Károly, Gyöt fi  Dénes, 
Gábor Gyula, Gergely Gy. Ölön, Her-
mán Gusztáv, Izsák Ferenc, Péter Jó-
zsef,  Jamţi (Janicsek) Gergely, Gergely 
Imre, Patki Jánós, Verebi Albert, Bom-
hér János, Fekete Lajos, Kovács E 
Bencze, Kalauz János, Ilyés Lajos, Ja 
kab József,  Verebei Albert, Miklós Al-
bert, Ferbas Fridrich, Balázs József, 
Balázsi Gyu'a Lajos, Miklós Ignác, 
Asztalos András, TamáB Albert, Stoica 
Gyárfás,  Nagy Endre. 

A róm. kath. egyh&ztanáoa 
március 8-an délelőtt Pai István pre-
látus p'ebános elnöklete mellett ülést 
tartott, amelyen elnök bemutatta Maj-
láth püspöknek Tamás Albert egyház-
községi pénztáros pénztárosságának 25 

éves évfordulója  alkalmából küldött 
meleghangú elismerő iratát és az egy-
háztanács zajos óvác'ója mellett nyúj-
totta azt át a jubilánsnak. Hasonlóan 
meleg szavakkal emiékezett meg el-
nöklő plébános Tamás Lajosról is, aki 
bár nem egyfolytában,  da már 25 éve 
viseli a megyebirói terhes tisztséget. 
Érdemeit jegyzőkönyvben örökítették 
meg. Majd Biró Lajos, a Harangbizott-
ság elnöke bejelentette az uj harangok 
megérkezését és előterjesztette a már-
cius 25-iki harangszentelési ünnepség 
műsorának tervezetét, amit az egyház-
tanács jóváhagyólag vett tudomásul és 
köszönetét nyilvánította a bizottságnak 
eddigi működéséért. A harangszentelési 
ünnepséget március 25 én tartják meg. 
Ennek műsorát jövő számunkban 
közöljük. 

x A bárányhus kilója 36 leu 
id. Kassay Dénesnél Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen utca) 27. BZ. alatt. 

A Tul a nagy Krivánon jövő 
heti próbái: vasárnap d. u 3 órakor 
az Összes férfi  énekesek. Hétfőn  este 
8 kor az összes női énekesek. Kedden 
8 órakor első felvonás.  Szerdán máso-
dik és harmadik felvooá».  Csütörtökön 
összes fé'fi  énekesek. (Ének és tánc-
próba) Pénteken ö=szes női énekesek-
nek éuek és táncpróba. A próbákon 
való pontos megjelenít kéri a Székely 
DAlegylet. 

Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, akik felejthetetlen  haloltunk, 
Lukác f̂y  Kristóf  temetésén részt vet-
tek, részvétüket bármilyen alakban nyil-
vánították, de különösen volt kollegái-
nak, jó barátainak, az udvarhelyi legény-
társadalomnak ; hálás köszönetet mond 
a gyászoló család. 

Megrendítő szerenosétlenség 
történt nemrég KUsolymos községben. 
Benkő János és Buzogány Dezső kiB-
bolymosi lakosok lovaikat a falu  utcá-
ján levő i ta tó vályúhoz hajtották. Bu-
zogány Dezső egyik lova jó kedvében, 
vagy valamitől megijedve, ugrálni kez-
dett B két hátsó lábával egyszerre föl-
rúgva, oly szerencsétlenül rúgta hasba 
Benkő Jánost, hogy az másnap reggelre 
borzasztó kinok között kiszenvedett. 
55 évet élt. A községben általános a 
részvét a szerencsétlenül járt ember 
családja iránt, amely bői az egyik fiu 
most vonul be katonai szolgálatra. 

A Magyarországon levő le-
tétek, dr&gas&gok bejelentése. 
Felhívjuk a közönbég figyelmét  a pénz-
ügyminiszternek, kifüggesztett  plakáto-
kon közölt, ama rendeletére, mely sze-
rint, mindazok, akik Magyarországon 
elhelyezett letétek, drágaságok, stb. 
tulajdonosai, erről a pénzügyigazgató-
ságnál — eaját érdekükben — 10 nap 
alatt adjanak be jelentést. 

Csapa erdélyi aktnálltta a Va-
sárnapi Ujsag e heti száma. Képeket közöl 
a kolozsvári egyetemi tanárok és közgazda-
sági vezeti emberek jubileumáról, a baptis-
ták nagyváradi kongresszusáról, a zsilvölgyi 
sportéletről stb. A szövegrészben folytatódik 
Szederkényi Anna nagyszabású regénye és az 
oly hamar népszerűvé vált erdélyi Pantheon. 
E mellett Babits Mihály, Karinthy Frigyei, 
Finta Zoltán és mások válogatott Írásai sze-
repelnek. E szám szenzációja egy ismeretlen 
Ady-vers, melyet a költő még fiatal  nagyvá-
radi újságíró korában irt. 

Kellemetlen kalandban volt része 
a napokban I*sekutz Viktor dr. erzsé-
betvárosi ügyvédnek városunkban, hová 
ügyei elintézése céljából érkezett. A 
v sutnál a rá várakozó Sebesi János 
dr. volt alispánon kívül, két detektív is 
várta, kik őt, tiltakozása ellenére, a 
szigurancára kisérték. Itt különböző 
kérdéseket intéztek hozzá, melyek arra 
vallottak, hogy benne tévesen egy ál-
lítólag Budapestről. érkezendő kémet 
sejtettek. A tévedés kiderülte, illetve 
Sebesi János dr. igazoló közbenjárása 
után az ügyvédet végre udvarias bo-
csánatkéréssel elbocsátották. 

As erdőkitermelők mentesek 
a forgalmi  adó alól. Az aradi tör-
vényszéü egy konkrét esetből kifolyó-
lag akként döntött, hogy a favállala-
tok a saját erdejükben termelt fa  után 
nem kötelesek forgalmi  adót fizetni. 
Itt náiuak a székely gazdák egy egy 
szekér behozott épületfájuk  után ÍB 
minden esetben befizetik  a forgalmi 
adót, talán nem lenne közönbös, ha 
érdeklődnének, kötelesek e fizetni,  il-
letve együttes erővel vívnák ki maguk-
nak azt, hogy a forgalmi  adó alul 
mentesittessenek. 



x Felhívjak a u. é. közönség 
szives figyelmét  Löbl R. mai számunk 
ban közölt hirdetésére, mely szerint 
szövetek,  kése  kábátok,  esököpenyek na-
gyon olcsón beszerezhetők. 

Uj növény vidékünkön. Még 
a muli nyár folyamán  hírt adtuuk 
arról, hogy a hargitaligeti borviz mel 
letti lápból egy eddig nálunk isme-
retlen uj növény került ki. Az uj jö-
vevény anoyira felkeltette  a szakkö-
rök érdeklődését, hogy Nyárády Gyula 
tanár -egy külön előadásban foglalko 
zott vele a kolozsvári egyetemen tar 
tott szakelőadások során, amely rövid 
kivonatban románul és németül meg 
is jelent a botanikai intézet jelenté-
seiben. (1925. IV. k. 4 sz) Mivel 
minket ez közvetlenül érdekel, nem 
tartjuk fölöslegesnek,  hogy a közle 
ményt fordításban  ismertessük, ki-
hagyván a szaktudományi vonatkozá-
sokat. „Adatok  Románia flórájához 
A Hargita hegység kutatása közben 
ben Bányai J. geologus tanár a S*xi 
frágák  egy uj alakját fedezte  fel<a 
Lövéte határában levő s a festőmalom 
közelében levő tőzeglápban, mely eddig 
flóránkban  ismeretlen volt. Ez a tel-
jes nevével nem más, mint a Saxi 
fraga  hirculus  L. var. tipica  Hook.  f. 
major Eng. et Irm.  f  gy igen hideg ég-
hajlatot szerető növény, mely csak a 
nagyobb hegységekben: mint az Alpok, 
Kaukázus, Himalaja, Tibet, s legUöze 
lebb hozzánk Sziléziában és a Magas 
Tátrában fordul  elő. Épp ez adja az 
tán meg az érdakessegét is, mert 
most nem lehet biztosan eldönteni, 
hogy a Hargita egykori jegesedésének-e 
a maradványa, vagy esetieg egy ujab-
ban idetévedt jövevény? Nagy a való-
színűsége annak, hogy a Hargitának 
még a többi kevéssé átkutatott láp 
jaiban is előfordul."  Eanek az egyet-
len növényi adatnak . is a felszínre 
kerülése újból előtérbe tolja a Hargi 
tának eddigi függő  kérdését, hogy 
volt-e, vagy nem volt az eltbbi kor-
szakban jégár (glecser) takarója? M n-
denesetre meg sok rejtett adat vár 
felkutatásra  a székelység szent hegyé 
ben: a Hirgitában, melyre mindig 
bizonyos áhítattal néztünk, de meg 
ismerni a maga valójában nem igen 
kíséreltük meg Mikor lesz a Hargita 
nemcsak a szakembereknek, hanem a 
nagyközönségnek is szivet-lelket tiditő 
kiránduló helye ?1 (Ehhez legjobban 
Pistabácsi tudna hozzászólani 1) 

x Keresek és ajánlatot ármeg-
jelölésével kérek: Erdélyi vármegyék 
és városok leírása és monográfiája 
Orbán B. Székelyfölleirása  Levélbeli 
ajánlatot kérek. Keszeg  Albert  könyv-
kereskedő CÜuj Kolözsvár. 

SPORT. 

A Hargita Testedző Egylet a sport-
szerető közönség szives tudomására 
hozza, hogy első football  mérkőzését f. 
hó 22 én tartja a kollégiumkertben a 
segesvári T. V. csapatával. Két hét 
múlva megkezdődnek a bajnoki mér-
kőzések. Ugyancsak 22-én este 6 óra-
kor leaz a Hargita évi közgyűlése, 
melyet társas vacsora fog  követni. A 
közgyűlés programmját a legközelebbi 
számban fogjuk  közölni. 

KÖZGAZDASÁG. 

Olyan az idő, mint az egyszeri 
özvegy, még Birba sem temette urát, 
mosolyát szórta szerteszét, s amikor 
aztán a sir bezártával magára kellett 
öltenie a gyászfátyolt,  vidám neveté 
sével, kacérkodásával alaposan rászol-
gált a vigözvegyi cimre. A telet (leg 
alább is hivatalosan) el sem páren-
táltuk, 8 már reánk szakadt a tavasz, 
enyhe szellő suhant végig a tar ágak 
között, életet lehelt a pihenő rü 
gyekbe, a virágok kidugták fejecskéi 
ket, s a fűszálak  is — bár nem érez-
ték még Szentgyörgy telének eljövete-
lét, — már nyújtogatni kezdették vé 
kony leveleiket, s a balga ember, az 

azt bitté, bogy különleges természeti 
erők bahatása folytán  ezeutul már 
füge  fog  teremni a tövisfán,  s aratás 
lesz aküor, amidőn az integrált ke 
nyér már kezdi m^gfeküdoi  gyomrát. 
Cialatkozás minden vonalon, A ter-
mészet visszaesett még szomorú már 
ciusi egyhangúságába, — még nincs 
kikelet — s jól is van ez igy. 

Az idő újra tanitolta az embert. 
Tanítását illő, ha eszébe vési. Ne 
higyjen a mosolygásnak, a burkolt jó 
kedvnek, a hizeigésnek, — amiként a 
természet kérlelhetetlen példája is bi-
zouyitja — Cíalfaság  az csupán, ámi 
tás c-upán 

Újra csak visszaestünk a télutó 
változatos napjaiba, s jól in van ez 
igy, hadd kerüljenek vissza a világos 
vékony női ruhák a szekrénybe, s ta-
nu'juk meg, — mindent a maga ide-
jében. 

Piaci árak: buza 180—200, rozs 
140—150. árpa 125-135, zab 65-70, 
tengeri 85—88, burgonya 24-28 leu 
vékánkint.- V-ó. 

A Gazdasági Egyesület f.  hó 
10 re összehívott közgyűlésére a tagok 
határozatképes számban nem jelentek 
meg, azért az f,  hó 17-én d. e. */«ll 
órakor tartatik meg a már hirdetett 
tárgysorozattal. 

A kereskedelmi és iparka-
mara közleménye: Az „Eieivaldo 
Bugeja" cég Máltából, összeköttetésbe 
óhajt lépni olyan cégekkel, kik lisztet, 
grizt, petroleumot, cementet és árpát 
tudnak exportálni. Kér ajánlatokat. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Székelyudvarhely) 

Tipoirala S. A. iin Oiortan 
execută tot feliül  de imprimate 
cu preturi foarte  moderate, 
s ^ s Atelierul s • 
Bul. Regele Ferdinánd Nr. 14. 

Dela Percepţia oraşului Odorheiu. 
Nr. 2-1925. 

Publicaţiune. 
Percepţia oraşului Odorheiu face 

cunoscut, că taxele orăş^ofşti  pe a. 
1925 sunt stabilite  şi registru  despre 
taxe şi impozitele suplementare oră 
şeneşti este pus spre vedere publică 
dela 16 Martie  până la 30 Martie  a. c. 
îa localul perceptoratului orăşenesc, 
Camera No: 1. 

In acest interval oricine poate 
vedea registru şi fă  şi înainteze 
eventualul apel la Consiliul oraşului. 

Odorheiu, la 14 Martie 1925. 
Perceptoratui orăşenesc. 

Hirdetmény. 
Odorheiu város adóhivatala köz-

hirré teszi, hogy az 1925. évi városi 
taxa, illetve városi pótadó kivetési 
lajstrom folyó  évi március hi 16 tói 
március hó 30 ig  terjedő időre a vá-
rosi adóhivatal 1. számú helyiségében 
közszemlére van kitéve. 

Ez idő alatt bárki megtekintheti 
s esetleges felebbezését  a városi tanács-
hoz fenti  idő alatt beadhatja. 

Odorheiu, 1925 március 14. 
Városi adóhivatal. 

Eladó emeletes ház 
bolthelyiséggel Str. R-gele Carol (Or 
bán Balázs utca) 8 b. szán» alatt. 
Értekezni lehet: Fábián  Józsefnévéi 

Bec'ean—Székelybethlenfal  va. 

P | _ " Az udvarhelyi 
B l a C I O a határban Szá-
szok tábora dűlőjében, egy darabban, 
13 holdas szántó és kaszáló. — Érte-
ss kezni lehet a kiadóhivatalban. = 

Invitare . 
Cooperativa ie creiit iii Oiortóii 

ca membra al Alienţei Cooperativelor 
de Economie şi Credit 

îa local de cooperativa (Str. Princ. 
Eiisabeta 13) va ţine la 

22 Martie 1925 la orele 3 d. m. 
adunare generală ordinară, 
ia care invităm membrii îa sensul § lui 
35. al statutelor cu acaea că îa ciz, 
dacă membrii nu se vor prezeata î i 
număr suficient  pentru votare, îa 29. 
Martie  1925 a. c. la orele 3 p. m. 
se va ţ'ue tot acolo o nouă adunare 
generală, care va decide despre ob-
iectele puse la ordinea zilei fă  ă con-
siderare la numărul presenţilor. 

Ordinea zilei s 
1. Desbaterea rapoartelor asupra re-

zultatului fiaaociar  de pe anul 1924 
cercetarea conturilor finale  şi darea 
descărcării. 

2. Fxirea bilanţului pe anu 1924. 
3. Dispoziţ uai despre benificiui  net. 
4. Alegerea membrilor consiliului de 

administra ţa. 
5. Alegerea membrilor cemisiunei de 

censori. 
6. Eventuale propuneri. 

Bilanţul şi contul de profit  semnate de 
consiliul de administriţ e şi censori fiind  afi-
xate îa localul cooper*tivai pot fi  T|SUM de 
orişicine. 

Odorheiu, 1925 Martie 12. 
Consiliul de administraţie. 

Meghívó. 
Melynivarlelvi Hitelszövetkezet, 

mint a Gazdasági és Hitelszövetkezetek 
Szövetségének tagja 

1925. évi március hó 22-én d. u. 3 órakor 
a szövetkezet üzlethelyiségében Str. 
Princ. Elisabeta (Bethlen-u.) 13. 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 
35. § a értelmében meghívatnak azzal, 
bogy amennyiben ezen a tagok hatá 
rozatképes tfeámban  nem jelennének 
meg, ugy f.  évi március hó 29 én  d. u. 
3 órakor ugyanezen helyen ujabb köz-
gyűlés fog  tartatni, mely a napirendbe 
felvett  tárgyakban, a magjelentek szá 
mára való tekintet nélkül, érvényesen 
fog  határozni. 

Hapirend t 
1. Az 1924. évi üzleteredményről szóló 

jelentések tárgyalása, az évi zárszá-
madások megvizsgálása éa a felment-
vény megadáaa. 

2. Az 1924. évi mérleg megállapítása. 
3. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
4. Az igazgatóság tagjainak megvá-

lasztása. 
5. A felügyelőbizottság  tagjainak meg-

választása. 
6. Netaláni indítványok. 

Az igazgatósig és felügyelő  bizottság ál-
tal aláirt mérleg és eredméoyszámla a ssö vet-
kezet helyiségében kifűggesztetvén,  bárki által 
megtekinthető. 

Székelyudvarhely 1925 márc. 12. 
Az igazgatóság. 

Hirdetmény. 
A bomoródilmási „Hangya" szö-

vetkezet igazgatósága azonnali belé-
pésre üzletvezetőt keres. Javadalmazás: 
a forgalom  4% a, havi 200 leu kész-
pénz, lakás, fiités  é8, világítás. 

Húszezer leu készpénz, vagy in-
gatlan biztosíték megkívántatik. 

Az igazgatóság. 

E ;y gy<-rme«lioc4Í eladó. Érdeklődni 
a kiadóhivatalban. 

Árlejtósi hirdetmény. 
A dealuli (oroszhegyi) állami iskola 

még hátralevő fö'd,  ács, kőmives, bá-
dogos, asztalos, lakatos, üveges, má-
zoló munkálatai, s a szükséges mel-
léképületek megépítése 1925 évi mftr-
cius 21-én délután 2 órakor Daalul 
község hazánál nyilvános szóbeli árlej-
tés utján vállalatba adatik egy tö-
megben. 

A vonatkozo tervak, költségvetés 
és árlejtési feltételek  Diaiul község 
jegyzői irodájában megtekinthetők. 

Dealul, 1925 március 9. 
EI8Ijáróság. 

Eladó: 
A Str. Avram Jancu (Csere-
utca) 8. számú ház és egy 
juharfa  hálószoba, pulituros, 

egy ebédlő-berendezés. 
W Megtefeimhető  bármikor. 
S I M Ó P Á L asztalos 

Temető-utca 1. 
Van szerencsém szives tudomá-

sára hozni, hogy Odorheiu-
Székelyudvarhelyen a Piactéren (a 
Koncz-féle  házban, hátul az udvar-
ban) angol és francia 

N Ő I - D I V A T T E R H E T 
nyitottam. Elvállalok e szakmához 
tartozó mindenféle  munkákat, mérsé-
kelt ár k mellett, melyeket a leg-
jobb és legszebb kivitelben készítek el. 

Szives bizalmát és pártfogását 
kérve, teljes tisztelettel: 
DEMETER ZSIGMOND n«i-divat«aM. 

Eladó házak: 
Str. Regele Carol (Orbán Balázs-utca) 
10-12-14 szám alatt és Báthori-
utcai oldalon háztelkek kő fel  al-
építménnyel. Eladó az egész épület-
tömb, amely áll három lakéházbél, 
egy üzlethelyiségből és 15 kőraktár-
ból, amelyek között kevés átalakí-
tással lakóházaknak megfelelők.  — 

Értekezni lehet: 
özv. dr Borosnyay Pálnénál 

Főtér 7 szám. 
Ugyanott eladó Homoródon levf 

villa, félig  kész állapotban. 

Friss tea-vaj, 
különféle  sajtok! 

Mindennap friss  tea-vaj, zöld-
borsó, bab, tölteni való paprika, 
paradicsom, hámozott sárga 
borsó, lencse és egyéb főzelék 
féle.  Különféle  sajtok. Narancs, 
préselt füge,  datolya. Csokoládé 
különlegességek. Vetemény éa 

virágmagvak kaphatók: 
Hirsch Ignfici 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 

Eladó Ü 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- é s ebédlő-

vásárolhatók. M T Hitelképes 
egyének részére részletfizetésre 
is adok. "Tp® Piüs ebédlő dívá-
nyok nagy választókban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelbea 
elvállalok: 

Balázs Káro ly u t ó d a 
kész butorraktara 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 



T A V A S Z I S Z Ö V E T - U I D O N S Á G O K 
bel- és külföldi  legfinomabb  anyagok, öltönyök, felöltők  és n5i kabátoknak, mindenféle  belések. O P I L I H T 

U A I U I P Â D N ' ásznak, siffouois,  függönyök,  ágy- és asztalteritSk, sepsiszentgyörgyi gyártmányok, harisnyák, U U I I I 
I x A l f l U M n i l  sapkák, zsebkendők, nyakkendők ridikülök »7 * ~ 
fl J 4 o i n l A l Á k a n Kész raglánok, felöltők, esőkopenyek nagy választékban. i y U L Ka IKie ieDcrVi K|>Töllöiiyr©val<>l4©ciii. saséles szövet már 54© li.—fölfelé. 

Judetă oria de ocol Cristur secţia cf. 
Nr. 2957-1924. c. f. 

Extract din puMicatiime 
de licitaţie. 

In cererea de executare făc«!*  .4® 
urmăritorul Fenyédi Mfrály  contra 
urnăritei sofia  a lui Fenyédi Mihály 
născ. Yargyas Ilona. Jud<căioria a 
ordonat licitaţiunea expcuţionala în ce 
priveşte imobilele situate în comuna 
Bet(ş i circumscripţia judecătoriei sco-
îului" Cristur cuprinse îa cf.  a COmu 
nei Beuşii N rul protocolului cf.  495 
Nr, de ordine A t 1 P® porţiuuea 
soţiei lui Fenyédi Mihály n&jc. Var-
8J8S Ilona de top. Nr. 464/2 (?/, par-
tea) 800 lei preţ , de strig. Nr. de 
erd. A f  2 poiţunea soţiei lui Fe-
nyédi Mihály căic. Vargyas Ilona de 
tepogr. Nr. 806/3 (7, partea) 500 lei, 
preţ* de strigăm Nr. de ord. A t 3 

pé porţiunea soţiei a lui Fenyédi Mi-
hály răsc. Vareyas Ilooa de top Nrile 
$07/3 (!»/, Párté?) 69 lei, prtj. de 
stricării Nr. de ord A f  4 pe porţiu-
nea soţiei lui Fenyédi Mihály t|<c. 
Targyas Ilona de top. Nrile 838/J. 
iX partea) 640 lei, preţ. de strigării 
pentru mcassarea creanţei de 297 lei 
capital şi acc. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua de 
3 luna Aprilie anul 1935 ora 9 
la casa comunală a comunei Bateşti. 
* Imobilele, Ce vor fi  lifcitate,  nu pot 

fi  vândute pe un preţ mai mic, de 
cât jumătate din preţul de strigare. 

Cai, caji doresc sg liciteze, sunt 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10*/0 din preţul de strigare 
drept garanţiei, în numerar sau îu 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  în § 42 legea LX. 1881, sau să 
predea aceluia şi delegat chitanţa coa 
atatând depunerea, judecătoreşte pre-
alabilă a garanţiei şi să someze con 
diţiunile de licitaţie. (§ 147, 159, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XL 1908). 

Daca nimeni nu oferă  mai mult, 
set, care a oferit  pepţru imobil un 
ptâţ mai urcat de cât cél de strigare, 
este dator să întregească imediat 
garanţie, fixată  conform  procentului 
preţului de strigare la aceiaşi parte 
procentuală a preţului ce a oferit. 
(§ 25 XLI 1908.) 

Cristur, la 4 Dec. 1924. 

Ăm* expeditor. 

Divatos fliííhimzési  tan-
folyamot nyitunk a 

| Sínger  varrógépein | 
I Ax oktatás a különböző himzfitachni-  I 
B kákra, mint úines hímzésre, zsinór- • 
I és monogramm-himzésre, madeira és I 
I hardlng munkákra, rátét, ürszegély | 

t és áttörési munkákra kiterjed. : ~ 

A tanfolyamon  való részvétel ingye-
nes mindazoknak, kik S1NGER-
varrógépet vettek, vagy e hóban 

venni fognak.  « 

Egy elárusitó-Ugynök kerestetik. 

Siienarró̂ rattár. 

J utányos áreo eladó ház. Odorheiu 
Strada floria  (Kornis u.) 25. szám. 

Azonnal átvehető. Érdeklődni lehet 
ugyanpţţ a tulajdonosnál. 

Judecătoria de ocol Cristur secţia cf. 

No. 638—1925 cf. 

Publicaţiune. 
Cărţile funduare  ale comunei 

Feleag în uráa transformării  sunt 
transformate  şi concomitent cu ace 
asta, rilátiv la imobilele asuprs căror 
art. XXlX. din 1886. art. XXXVIII 
di? 1889 şi art. XVI din 1892 ordoaa 
înscrierea dreptului de proprietate a 
posexiunei faotice  prócedura'reglemen 
ta'tăîo art XXIX 1892 a fost,  cf  ep 
tuiiă î« legă.ură cu înscrierile în căr-
ţile funduare. 

Acesta se comunică cu următoa-
rea som»ţiune: 

1. Ca toţi acei, cari îa baza § 15 
şi 17 art. XXIX. 1886 vor putea de-
monstra nevăii belitatea tăcerilor fă 
cute în baza § 22. art. XXIX. 1886, 
îuţalegâud aci şi completările §§-ior 
cuprinse în punctul a § 15 din art. 
XVI. 1891 precum şt înscrierile efep 
tuite în virtutea punctului 6. § 15. 
d-n act. XVI. 1891, şi 7. din art. 
XXXVIII. 1889, să şi înainteze ce-
rerea de radiere în timp. de 6 luni 
adecă până îa ziua de 1 Septemvrie 
1925 iaciusiv la subsemnata autori 
tátea fuoduată  deoarece, acţiunea in 
tentată după expirarea acestui termen 
ce DU poate fi  îu defavorul  persoah 
şi treia, care îatre timp a câştigat 
vreun drept faoduar. 

2. Ci toţi acei, cari ÎQ cazurile 
§§ lor 16 şi 18 ai art. XXIX, din 
1886 înţelegând sci şi complectările 
§ iui din trrioa cuprinsă în §§ 5 şi 6 
ai art. XXXVIII. 1889. vor bă facă 
úz de contestaţia în schimbul înscri-
erii dreptului de proprietare al ppse-
sorului faptic  eă şi îşajnţeze contes-
taţiile (a scris îa timp. de şase luni, 
adecá pâcă la 1 Septemvrie 1925 fa 

Értesítés. 
Tisztelettel hozom a n. é. közön-

ség tudomására, hogy épités-vállalato-
mát megnyitottam. Vállalok minden e 
szakmába vágó munkát és tervezést 
a legszolidabb árban. 

Szives pártfogást  kér: 
S z f i e s  S á m u e l oki. k. m 

Sir. Regina Élisabeta (Bethlen-u) 93. 

clusiv, deoarece după expirarea aceş-
tia termen, contestaţiile nu mai pot 
fi  luate în seamă. 

3. Căci toţi acei, cari prin mă^u 
rile luate îa chestiunea transformării 
cărţii funduare  precum şi acei, cari 
acceptând cazurile circumscrise îa 
punctul 1 şi 2 prin procedura con 
form  art. XXIX- din 1892 şi prin 
înscrierile făcută  ín curtul acelei pro 
ceduri fsi  socotesc lezate direcţia drep-
turile câştigate mai înainte înţele 
gând aci şi pe acei, cari găsesc gra 
vaminease înscr'erile făcute  îa baza § 
16 al art. XXXVIII, din anul 1889 
să şi înainteze cererile d 0 contestaţia 
la autoritatea funduată  îa timp de 6 
luni, adecă până la 1 Septemvrie 1925 
ÍMCIUSÍT deoarece după expirarea aces-
tui termen de mal sus pretenţiile de 
orice natură de rivate din înscrierile 
erenate întâmplate cu Ocasiunea 
transformării  nu mai pot fi  validitate 
faţă  de persoanele toate de bucă cre-
dinţe, înscrerile amintită le pot ataca 
nu mai fără'leziunea  legii şi a drep-
turilor funduare  ale persoanelor terte 
câştigate îatre timp. 

Totodată să fac  atente pătţiile, 
cari au dat comisiei de verificare  do-
cumente originale, că îatrucât la ace-
lea au alăturat şi simple copii, ori 
înaintează ulterior astfel  de copii, 
originalele le pot ridica la autoritatea 
funduară. 

Cristur, la 18 Fevruarie 1925. 
Coloman Kelemen m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 

Judtcă.oria de ocol Odorheiu secţia 
cărţi funduare. 

Nr. 3185-386/1924. c. f. 

Extract din publicaţiune 
de licitaţie. 

In cererea de executare făcu'ă  de 
urmăritoară firnă  Societate Anonimă 
C»ssa ecOLomică de Depuneri din Zdtéa 
contra urnăriţiior Dézsy Balázs şi so 
ţi a Zakariás Anna, judecă oria aordo 
nat licitaţiunea exectlţionaiă îa ce pri-
veşte imobilele situate în orxşul Odor 
he>u circumscripţia jud. de ocot Odorhei 
prot. cf.  Nr. 1819. Nr. de ord. 1. Nr. 
top. 933/4 întrarea prot.. cf.  Nr. 145. 
Nr. de ord. 21. Nr. Top. (Caeă de 
lemne) Nr. da ord. 22 Nr. top. 933/2, 
(curtea) Nr. prot. 474 Nr. de ord. 2 
şi Nr. top. 933/3 (curte) cu preţul de 
strg. 200.000 lei, Nr. de ord. 2. Nr. 
top. 932 (casă şi curte) cu preţul de 
strg. 10.000 tei asupra imobilelor în-
scrise îa prot. cf.  1104 al oraşului 
Odorheiu sub Nr, de ord. Af  19. Nr. 
top. 12, 13. (casă şi grădină) cu pre-
tul de strg 338000 lei. Nr. de ord. 
26 Nr. top 1639/1 (aiător) cu preţul 
de strg. 4000 lei; Nr. de ord. 27 Nr. 
top. 1293/1 (ată'or) cu preţul de Btrg. 
3000 lei; Nr de ord. 29. Nr. top. 
1637, 1638 (.Livadă şi ară'or) cu pre-
ţul de Btrg. 13.000 lei; Nr. de ord. 
30. Nr. top. 1636 (arător) cu preţul 
de strg. 5000 tei; Nr. de ord. 31. Nr. 
top. 1634/1, 1635 (arător şi fâoaţ  ) cu 
preţul de strg. 25500 lei; şi anume 
cu titlul de drept uzufruct  viager îa 
tabulat în fav.  văd. lui Dézsy Antal 
că c. Tamás Ilka pentru încassarea 
pterţei de 10.000 şt 1900 lei capital 
şi acc. 

Licitaţiunea seva ţine în ziua de 
1 A p r i l i e 1925. ora 10- în locul 
oficial  al Cf.  (Str. Princ. Elisabeta Nr. 
2.) uşa 39. 

Imobilele, ce vor fi  licitate, nu 
pot fi  vândute de un preţ mai mic, 
de cât doua treimi din preţul de strigare. 

Cei, cari doresc sa liciteze, sunt 
datori să depoziteze la delegatul ju 
decătoresc # 4 din garante, în nume-
rar sau în efecte  de cauţie" socotite 
după cursul fixat  îa §. 42. legea LX. 
1881, Bau fă  predea acelua§i delegat 
chitara constatând depunere, judecă 
torească prealabilă a garanţiei şi fă 
semneze condiţiunile de licit»ţie. 

"Dacă nimeni na oferă  mai mult, 
cel, care a oferit  pentruimo6ît"tiirpwţ 
mai urcat, decât cel de strigare, eBţe 
dator sa întregească imediat garante 
fixată  conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit. 

Odorheiu, Ia 15 Novemvrie 1924. 
Dr. Földes m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Schvarcz p. Oficia). 

Invitare. 
Valorizare de Fructe şi Fierberiă 

de Spirtuoase S. A. Odorheiu 
ţine 

adunarea generală 
la 30 Martie  1925. orele  4 şi V» 

p. m. în  cancelaria 
firmei  Samoila Szöiiősi, Odorheiu Str. 
Regele Carol 3, la care înviiă pa 

acţionarii pe aceasta cale. 

P r o g r a m i 
1. Raportul consiliului de administraţie 

şi comisiunei de Bupraveghiere. 
Stabilarea bilanţului. 

2. Eventuale propuneri. 
Odorheiu, la 11. Martie 1925. 
Valorizare de Fructe şi Fierberiă 
de Spirtuoase S. A-, Odorheiu. 

Meghívó. 
Az Udvarhelymegyei Gylimölcs-

értékesitö és Központi Szeszfőző  ri 
Odorheiu 

1925 március 30 án d.  a.1/,  5 órákor 
a Szöiiősi Samu cég irodájában 

rendes közgyűlést 
tart, a melyre a részvényeseket 

ezúton meghívjuk. 

Hölgyeim! Kik az áll. fiulyceum 
tánciskolájába óhajtanak járni, 

szíveskedjenek mielőbb beiratkozni a 
lyceüm tornatermében a táncórábon, 
szerdán és szombaton este 7—9 ig. 
Tisztelettel: Rónay S. József  okleveles 
tánctanár. 

T á r g y ! 
1. Az igazgatóság és feltigyelőbizottság 

jelentése. A mérleg megállapítása. 
2. Esetleges indítványok. 

Odorheiu, 1925 március 11. 
Udvarhelymegyei Gyümölcsértékesitő 
és Központi Szeszfőző  R T. Odorheiu. 

Eladó ház Str. Ştefan  cet Mare (Ma-
lom-utca) 34. számú ház gazdasági 

épülettel eladó. Értekezni lehet: Csató 
Imrével. 

Eladó gazdasági épületek 
és építkezési  anyagok: 

CsUr. Istálló, középetar, földodor,  16 m. 
hosszú, 8 m. széles. 

Nyilt I l inek. 56 m. hosszú, 8 m. széles. 
Mindkettő igen jó kivitelben, erös födéi-
szerkezettel, cserépfedéssel. 

Faanyag . Nagyobb mennyiségű födél  alatt 
táróit száraz feajófagerendák  és tölgyfa-
anyag, különböző méretekkel. Épület-, ille-
tőleg bntor-fának  igen alkalmas. 

K ő a n y a g . Faragott kölípcsök, kb. 50 fo-
lyómeter. Faragott épületkő, kb. 20 köbm. 

Ép í tkezés i  e s z k ö z ö k . Állváuylétrák, cö-
löpverő gépek, emeiö gépek, darnk, csigák, 
mészhordó sajtárok, Vasbárkák, szivattyúk, 
ács-, asztalos, kőtaragó- és kőmives-szer-
számok. Ajtók, ablakok stb. 

Értekezhetni: 

Haberstumpf  Károly» 
épitész, Bsclean (Bethlenfalva)  1 sz. 

H A I I I M cipőraktára Odorheiu Strada Horia (voit Kornis-u.) r a l l i y 27 szám alatt, hol 
c i p ő s z ü k s é g l e t é t 

bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekcipő 100, nöi 400, 
férfi  450 leutól feljebb.  _ 

Halló 
Megérkezett a már-

ciusi világos és 
i barna, elsőrendű LUTHER-sör, 

pohárral, 
vagy Ferentz* Ferencnél. 

Naponta több-
szöri friss  csa-
poiás kapható. 


