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Gyűlésezett a vármegyei Magyar Párt intézőbizottsága. 
Nehézségek a gyűlés megkezdése körűi és más kisehh ügyek. — Akció a „Gyilkos" ellen. — Állásfoglalás 
a kalotaszegiek javaslatai kérdésében. — Ugrón Zoltán elfogadott  nagyszabású közgazdasági programmja. 

A Magyar Párt udvarhelyvárme-
gyei tagozatának intézd bizottsága, 
Sz. Szakáts PHer elnöklete alatt f. 
hó 16 ikén. hétfőn,  a Barkóczy féle 
vendéglő nagytermében rendkívül népes 
és nagyfontosságú  gyűlést tartott. 
Falusi székely gazdák, városi iparosok, 
ügyvédek, papok és mindenféle  foglal-
kozásból és osztályból való magyar 
emberek nagy számmal jöttek ösBze ez 
alkalommal, megbeszélendő a mindnyá-
jukat érdeklő, aktuális politikai és 
gazdasági kérdéseket. £3 dacára a 
sokféle  éideknek, társadalmi rétegező 
désnek egymás iránti figyelem,  harmó-
nia nyilvánult meg a tárgyalások alatt, 
• az általában egyhangúlag meghozott 
határozatokban. 

Sz. Szakáts Péter elnök megnyitó 
szavaiban a brassói nagygyűlés lefolyá-
sáról és eredményeiről számolt be első 
sorban, örömmel emelve ki a nagygyűlés 
magas színvonalát, emelkedett hangu-
latát, valamint az elnökválasztás kér-
désében megnyilatkozott egyhangú lel-
kesedést. Megemlékezett a sokat tár-
gyalt Csetri ügyről, melyben a párt 
vezetősége, illetve a gyűlés teljes jó-
hiszeműséggel' járt el, mikor Csetri 
János felszólalását  megengedte. Neve-
zett ugyanis, mint nemzeti szociálista 
volt odaállitva, a kommunizmushoz 
való szitását megtévesztő módon eltit-
kolták. Rátér Deutschek Géza dr. fel-

szólalási kísérletére is, megállapítván, 
hogy nevezettet beszéde elmondásában 
nem a vezetőség, hanem maga a nagy-
gyűlés felháborodása  akadályozta meg. 
Szóvá teszi azután, hogy ennek a 
mostani intézőbizottsági gyűlésnek a 
megtarthatása már-már kétBéges volt, 
mert magyar nyelven szövegezett be-
adványa alapján a hatóság a Bejelentést 
nem volt hajlandó tudomásul venni. 
Végre személyes közbenjárása és ujabb 
kérés beadása által e nehézséget elhá-
ríthatta. Kegyelettel emlékezett meg 
ezután Hajdú István dr. marosvásár-
helyi ügyvéd, Rájk József  helybeli 
cipészmester, buzgó párttagok* vala-
mint Balogh Endre a kiváló erdélyi 
magyar iró haláláról. Sajnálattal jelen-
tette be Szász József  helyi párttitkár 
lemondását, amit azonban a gyűlés nem 
fogadott  el. Végül az elnök megálla-
pította, hogy a gyűlésen a siguranca 
és a rendőrség egy-egy megbízottja ÍB 
jelen van, ami az alkotmánytörv. 28. 
paragrafusa  Bzerint, a gyülekezés jo 
gánafe  szabadságával ellenkezik. 

OzBVáth Árpád dr. és Pál István 
felszólalásai  alspján a gyűlés elvi til-
takozását fejezte  ki a rendőrségi kö-
zegek jelenléte elleu, amit Pál István 
szerint, éppen magának a hatóságnak 
kellene kerülnie, nehogy jelenlétük a 
szólásszabadság korlátozásának látsza 
tát keltse. 

Sz. Szakáts Péter elnök ezután a 

zetelaki tüzkároBultak érdekében foly-
tatott segélyakció eredményét ismer-
tette s az összes közreműködőknek a 
bizottság nevében köszönetet mondott. 
Bejelentette azután a „Gyilkos" c. lap 
közerkölcsöket, izlést rontó hatáfának 
megakadályozása érdekében elnöki uton 
tett kezdeményező intézkedéseit, hír-
lapi felhívásának  hatását, melynek 
következtében a „Gyilkos" nyilvános 
árusítása a vármegyében megszűnt. Az 
intéző bizottság ezeket helyeslőleg vette 
tudomáeul, egyúttal Nagy Lajos ke- , 
reszturi ref.  lelkész javaslatára elhatá-
rozták, hogy egy a „Gyilkossal szem-
ben való általánosabb jellegű állásfog-
lalás megindítása céljából a párt köz-
ponti vezetőségét is felkérik. 

A vidék megszervezését és a tag-
díjak beszedésének módját szintén ala-
posan megtárgyalták. A szervezkedést 
a vidéken sok helyen akadályozzák 
sokan a hivatalos közegektől való ag-
godalom miatt nem mernek pártügyek-
kel foglalkozni,  tagdijakat beszedni, 
sőt még fizetni  sem. Néhol meg főképpen 
maga a magyarság sajnálatos közönye 
az oka az ellankadásnak és eredmény-
telenségnek. Ozsváth Árpád dr., Ürmös i 
József,  Viola Sándor dr., Zoltán Sándor, 
Kakucs Ferencz szóltak hozzá a kér-
déshez érdekesen és alapossággal. 
Utóbbi azt javasolta, hogy majd a kellő 
időben, mikor a gyűlések tartása nem 
ütközik nehézségekbe, külön „repülő" 
bizottságok alakíttassanak, melyek a 
lelkesedés felkeltését;  a szervezés kezdő 
lépéseit eredményesebben fogják  vé-
gezhetni. Az eszmét a bizottság helyes 
léssel fogadta,  s ezenkívül elhatározták, 
hogy a vármegye prefectusát  ez elnök 
kérje fel  olyan értelmű rendelkezés 
kiadására, hogy a közigazgatási ható 
ságok és az alsóbb közegek a nép po-
litikai megnyilatkozásait ne akadá-
lyozzák. 

Az elnök javaslatára az intéző-
bizottság meleg köszönetét és elisme-
rését nyilvánítja Sándor  József  kép 
viBelőnek az iskolatörvény (numerus 
klausus) képviselőházi tárgyalása al 
kaimával mondott nagyszabású be-
szédéért. 

Ezután az intézőbizottság tárgyalta 
a kalotaszegi tagozatnak február  hó 
1-én Bánffyhunyadon  tartott ülésében 
hozott határozatait, s a saját részéről 
a következő határozatokban állapo-
dott meg: 

A Venczel Miksa által előterjesz-
tett és határozattá emelt javaslattal 
kapcsolatban, a brassói nagygyűlésen 
jelen voltak nyilatkozatai után, megál-
lapitja az ictézőbiíottság, hogy a nagy-
gyűlésen Deutschek Gézával szemben, 
felszólalása  reedén, nem történt olyan 
sérelem, a mi utólagosan jóvátételre 
Bzorulna a vezetőség részéről, mert 
Deutschek Gézát nem a vezetőség, 

hanem meggondolatlan nyilatkozata 
folytán  a nagygyűlés spontán kitört til-
takozó vihara akadályozta meg beszéde 
folytatásában. 

A Kós Károly javaslatára hozott 
határozattal szemben megállapítják 
szintén a jelen voltak nyilatkozatai 
alapján, hogy a megelőző 3 évi mükö 
déBt felölelő  jelentést az elnökség elő-
terjesztette, a nagygyűlés azt a tár-
gyalás mellőzésével tudomáeul vette. 
Annak előterjesztésére, vagy a fel-
sorolt egyéb ügyekben uj közgyűlés 
összehívása tehát nemcsak indokolat-
lan, de nem is áll jogában az elnök-
ségnek, hogy a nagygyűlés határoza-
tával szemben ujabb határozat hozata-
lát provokálja. 

A kalotaszegiek állásfoglalása  ci-
nikus malicia, amellyel a magyarság 
ellen jó szolgálatot tesznek a kor 
mánynak, amivel azonban komolyan 
foglalkozni  nem indokolt. 

Mindezek tárgyalásánál Ugrón 
Zoltán, Elekes Dénes dr., Viola dr., 
Nagy János, Nagy Lajos, Fazakas Mik-
lós dr., Sebesi János dr. és Hinléder 
F. Ákos dr. szólaltak fel  előzetesen, 
az ügyeket minden oldalról részletesen 
megvilágítván. 

Az iskolák kérdésénél ugy hatá-
roztak, hogy az autonom iskolákkal 
szemben inkább a felekezeti  iskolák 
fenntartáBát  tartják kívánatosnak. 

Az intéző bizottság ezután Bárdos 
Péter közérdekű határozati javaslatát 
tárgyalta, melyet a kalotaszegi tagozat 
szintén határozattá emelt. Ennek pon-
tozatait a bizottság magáévá tette, az 
Ugrón  Zoltán  alábbi  javaslatának  elfo-
gadásával  és  hozzáadásával: 

Ugrón Zoltán javaslata. 
A magyarság 90°/o ának megélhe-

tése Erdélyben és a többi Romániához 
szakadt területeken elsősorban a kö-
vetkező pontok megvalósításától függ. 

1. Szüntettessenek meg, ha csak 
fokozatosan  is, a gazdasági nyerster-
ményekre a kiviteli vámok, amelyek ki-
számithatatlan és megfizethetetlen  adó-
ként nehezednek a földmivelő  minden 
terményére és az államnak ezekből 
befolyó  jövedelme helyettesittesék min-
den osztály jövedelmét egyaránt érintő, 
igazságosan kivetett adóval. 

2. Szüntettessék meg minden 
árura a szabadkereskedelem elvével 
össze nem férő,  végtelen zaklatással 
és visszaéléssel egybekötött msximá 
lás, mert mig ez sz iparcikkeknél soha 
célra nem vezetett, a mezőgazdasági 
és ipari termelést derékban förte  ketté. 
Épittesék fel  a gazdasági élet, szakér-
telemmel és nem máról-holnapra, kap-
kodó intézkedésekkel, ugy, hogy az 
ország nagyságához és természeti gaz-
dagságéhoz mérten olyan kiviteli te-

rületté váljon, hogy az állampolgárok 
jövedelme és adófizető  képessége oly-
képpen növekedjék, hogy igazságos, 
mérsékelt adózás mellett az államház-
tartás nélkülözhetetlen terheit elbírja. 
Ez az utja annak, hogy a kivitel hónya 
alatt, a belföldi  fogyasztó  mérsékelt 
árért minden időkben el legyen bőveB 
belföldi  nyersterménnyel látva. Az 
azonban képtelenség, hogy az előállí-
tási áron tartsa a fogyasztót  a gazda-
közönség. A fokozott  termelés alapja 
a virágzó kereskedelemnek és belföldi 
iparnak, mely a sűrű garast keresi 
és egészséges konkurrenci&val jutányos 
árakat vált ki. 

3. Szaporittassanak fel  annyira a 
fizetési  eszközök, hogy azzal az ország 
gazdasági és kereskedelmi forgalma 
lebonyolítható legyen éB a pénz ne 
képezhesse a szabadalmazott uzBora 
tárgyát egyes kiváltságot élvező ban-
koknak éB cégeknek, végre családok-
nak és egyeseknek kezében. Ennek 
az eszköze a hosszú lejáratú külföldi 
kölcsön, mert a hosszú háború és a ta-
lán ezzel összefüggő  hosszabb rossz kor-
mányzás terheit nem viselheti egy ge-
neráció, mely testileg-lelkileg tönkre 
van menve és a mindenféle  válságok 
folytán  anyagi erejéből ki van vet-
kőztetve. 

4. A külföldi  kölcsön legjobb for-
galomba hozatali módja: a vasutak és 
posta, a termelést és kereskedelmet 
legjobban bénító, a fogyasztást  drágító 
hiányos állapotának helyre állítása, 
mely oly módon szolgálja a fogyasztót 
és termelöt egyaránt, hogy a közvetí-
tési költBég alá szálljon, az áruk biz-
tosítása meg teljes legyen. A techni-
kai rész helyre állításával párhuzamo-
san fizettessék  meg a közlekedési esz-
közök Bzemélyzete, munkájának és 
szakértelmének megfelelően,  de aztán 
szabadittasgék meg a forgalom  mindeu 
a feleket  érő zaklatástól, illetéktelen 
drágítástól és zsarolástól a legdrá-
kóibb eszközökkel. 

5. Szűnjék meg a jogbiztonság 
hiánya a föld  és lakástulajdon felett, 
mert az ingatlanok tulajdonjogának in-
gadozása az ingó javak legmagasabb 
produkcióját akadályozza és okvetlen 
leépítést von maga után a termelésben 
és ez általános nélkülözést idéz elő. 
Ily javakban a tulajdonjog szentségé-
nek a felfüggesztése  csak óvatosan, 
gyors és - teljes kártalanítás mellett 
hozhat áldást és csak szilárd, félrema-
gyarázhatatlan, rövid határidőn belül 
végrehajtható, a szociális követelmé-
nyeknek és a gazdasági viszonyoknak 
egyaránt megfelelő  törvények közt vál-
hatik a köz hasznára, ha az igazság 
és egyenlőség mellékszempontok által 
nem zavartatik. 

6. Állíttassák viasza, illetve hozás-



szokás a mi népünk életébe. Szabó 
Dezső „Az elsodort falu"  c. könyvében 
egy kissé túlozva, de a közeli való 
tényeket érintve irja le azt a szörnyű-
séges dáridót, milyenhez hasonlók egy 
egy ilyen torozáson végbemennek. A 
mellett, bogy kegyeletsértö az ilyen 
dáridózás a halott emiéhére, költséges 
»z élő hátramaradottaknak Számtalan 
olyan család van, a mely szükséget 
szenved azután a torozás miatt, vagy 
pedig adósságot vesz fel,  csak azért 
hogy ja kCzszokásoak eleget tegyen, 
félve  a közvélemény elítélésétől. Mert 
a torozások költségei 1000 leutól fel 
felé  a mód szerint 5—6000 lenig fel 
mennek. Bőt volt rá eset egyik ho mor ód-
vidéki faluban,  hogy 13,000 leut toroz 
tak el. 

A mult évi unitárius pöspöki vizs 
gálát alkalmával a püspök helyettes ur 
mindenütt feihivta  a gyülekezeteket, 
főleg  azok prezebiteriumait e csúf  szo-
kások leküzdésére, mert ő belátta, 
hogy a lelkészek, tanitók egymagukra 
hiába fognak  neki, mert csak darázs-
fészekbe  nyúlnak, ellenben egy hivatá-
sát, kötelességét megértő prezsbiterium 
összeköttetéseivel, felvilágosításaival 
könnyen diadalra viheti ez ügyet. 

A homoródszentpáli unitárius egy-
házközségnek hivatását megértő prezs 
biteriuma diadalra vitte ez ügyet. 

A folyó  évi első prezsbiteri gyűlésen 
az indítványok során előállott id. Mol-
nár Líjos atyánk fii  és inditváuyozta a 
torozások eltörlését, a mit a kebli ta-
nács egyhangúlag elfogadott.  Azután 
egyházközségi közgyűlés elé vitte az 
alábbi indítványt: 

Tisztelt Közgyűlési A mult nyá 
ron itt járt püspöki vizsgálat a prezs-
biterium figyelmét  felhívta,  hogy a 
„halotti  toroeásoku  csúf  és a halottak 

«emlékét, kegyeletét sértő pogány szo 
kást igyekezzünk megszüntetni. Miután 
azóta magam is megfigyeltem  és ta-
pasztaltam, hogy a torozás telhetetlen-
Bégbe, erkölcstelenségbe sülyed s ugy 
a gyászoló keservesek, mint a jobb 
érzésű emberpfe  botránl>oz'teására szol-

gál, ezért indítványoztam a prezsbiteri 
gyűlésen a halotti torozások megszün-
tetését. Hozzuk be gyakorlatba szász 
nemzetiségű testvéreink amaz eljárását, 
hogy osszuk a falut  4—5 f>zom-
szédságt csoporthfc  e minden csoport 
a maga kőro«j||r: eső halottnak — 
kirendelt emberei által — sirt ásat, 
az eltemetésnél segédkezik, de a ház-
nál semmiféle  kinálgatás, torozás nem 
szabad legyen. 

A prezsbiterium ezen indítványo-
mat egyhangú határozattal elfogadta  s 
midőn a közgyűlésnek is előterjesztem, 
gondo'juk meg, kedves atyvfUk,  hogy 
a halottak emléke nem kívánja az eszem-
iszom, dinom dánomot, nem kívánja, 
bogy ott, az ő emlékére némelyek ugy 
leigyák magukat, hogy baza kelljen 
őket hurcolni. Sokkal inkább és keresz-
tényi kegyelettel megtiszteljük emlékű-
ket, ha felhagyunk  ez idejét mult szo-
kással s a torozásra kidobott pénz 
vagy megmarad ott, a hol szükség a 
szegénység pótlására, vagy pfdig  a bol 
jobb mód van, az elhalt kedves halott 
nevét emléktárggyal, vagy alapitvány-
nyal megörökítjük. 

A közgyűlés az indítvány nemes 
irányzatát megértve, azt egyhaugu lel-
kesedéssel elfogadta  s kötelező aláírás-
sal kimondotta, hogy többet torozáso-
kat nem fog  tartani. 

Az azóta lefolyt  egy nagyobbsza-
básu temetés torozás nélkül folyt  le. 
B.zonyBágául az idők jeleit megértő e 
falu  népének, a kik abba a borús látó-
határba — mely a pusztulás árnyait 
hozza mindenfelől  — egy kis fényt 
derítettek azáltal, hogy egy ivásra való 
alkalom eltüntetésével s ezáltal egy 
keresztényibb szokás megvalósitáBával 
példát mutattak.' *• j 

A Polgári Önképző Egylet 
március 22 én, vasárnap délután 3 óra-
kor az egylet helyiségében tartandó 
évi rendes közgyűlésére minden tag 
megjelenését téri a VAlssztmánv. 

sék be a szabad és zaklatásmentes 
hozzászólási jog és szabad elhatározás 
a községi gazdálkodásban és olyan kö-
vetelések, amelyek az állam egészének 
érdekeit szolgálják, viseltessenek ál 
tala, beleértve a kulturális, közegész-
ségügyi és közbiztonsági szükséglete-
ket. Szűnjék meg mindenféle,  nem or 
szágos, csak egyes országrészekre, 
egyes megyékre, járásokra, községekre 
kivetett dijak követelése, beszedése. 
Fizessük meg, egyenlő elvek mellett, 
minden hivatalos közegnek a megélhe 
tését biztosító jó munkadiját, jó mun-
kájáért, bogy ne legyen rosszulfizetett 
sége jogcím zsarolásra, illetéktelen 
összegek felszedésére,  ajándékok ki-
kényszerítésére^ sem önként felajánlás, 
vagy látszólagos vásár alakjában és ha 
ilyen reábizonyul hivatalos közegre, 
büntettessék az ilyen hatalmával visz-
szaélő statáriálisan. 

7. Hozassanak a törvények, rende-
letek és hivatalos intézkedések össz 
hangba a népélettel, mezőgazdasági, 
ipari és kereskedelmi szempotokkal, 
katonaság, közmunka, iskolázás, állami 
és egyházi ünnepek, adófizetés  ideje 
stb. iránt. 

8. Szabadittassék fel'  az állam 
biztonságát nem veszélyeztető gyüle-
kezés, a mezőgazdasági tanulás és ha-
ladás érdekébes, épp ugy, mint azon 
egyesülések céljából, melyeken a föld-
művesek terményeik értékesítése, szük-
ségletük beszerzésé, megbeszélése cél-
jából jönnek össze. Az ily gyülekezés 
legyen bejelentendő, ellenőrizhető, de 
nem megtagadható. Ugyanez az elv 
legyen irányadó más osztályoknál is, ha 
nem a személy és vagyonbiztonság, 
tulajdonjog, társadalmi rend feliorga-
tására, de a kulturális és anyagi ha-
ladás céljából gyülekeznek. 

9. Szüntettessék meg minden zak-
latás a nép és felsőbb  oktatás terén és 
az legyen a mérvadó, hogy haszontalan 
okvetetlenkedéssel a nívó ne sülyedjen 
és az oktatáB ne dráguljon az amugyis 
agyon terhelt szülőknek. Az alsóbb 
oktatás legven mindenkinek a saját 

A gyilkosságokról s azok 
okairól. 

— Voszka István dr. államügyész felolvasása  a 
helybeli Oltáregylet március 11-iki est élj én. — 

A világ összes büntetőtörvénykönyvei 
megegyeznek abban, hogy a legnagyobb 
bűnnek a gyilkosságot jelölik meg s a 
legsúlyosabb büntetéssel Bujtják azt. S 
az összes büntetőtörvénykönyvek majd 
nem teljesen megegyeznek a gyilkos 
ság fogalmának  a meghatározásában is, 
t. i. hogy a gyilkosságot az követi el, 
aki embert előre megfontolt  szándék-
kal megöl. 

Gyilkosság 1 Mily rémesen hang-
zik már a puszta szó is 1 De mennyi 
vei rémesebb, menny-vei borzasztóbb 
msga a cselekedet I Előre megfontolva 
kioltani egy embernek az életét, el-
venni tőle azt, amit az Isten adott 
neki, elvenni tőle azt, amit nem nyer-
het vissza többé. Soha! Egyetlen fejsze-
csapással, vagy késszuráBsal szeren-
csétlenné tenni egyszerre két családot 
is. Mert hiszen a gyilkos a rémes tett 
véghezvitelével nemcsak a meggyilkolt 
egyén családját borítja gyászba, hanem 
bánatot, keserűséget, szerencsétlenséget 
hoz a saját családjára is, mert bizony 
az életfogytiglani,  vagy a 15—20 évi 
fegyház  sokszor nagyobb csapás, mint 
maga a halálbüntetés. 

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim 1 
Hatodik éve már, bogy udvarhelyi la 
kos vagyok. Ez alatt az idd alatt sok-
szor léptem a pódiumra a különféle 
estélyeken. Vagy muzsikáltam, vagy a 
vidámságot keltő konferanszié  szerepét 
töltöttem be, vagy különféle  derűs han-

nyelvén és a felsőbb  oktatásban ss tör-
ténjék az államnyelv túlságos kiter-
jesztése az anyanyelv intenzív műve-
lésének kárára. Különösen ne terhel-
tessék senki kiróvással olyan iskola 
javára, melyet használni nem kíván, 
hisz ha az iskolák nagyobb részét tel-
jesen az állam tartja fenn,  ahoz ugy 
ÍB hozzájárul a köz, az állami adókban 
és terhek viselésében. 

10. Legyenek az állam primitív 
rétegeit érintő törvények, rendeletek és 
hirdetmények szabatosak, világosak és 
félreértést  kizárólag jól szerkesztve és 
tétessenek idejében ugy közzé, hogy 
bármely nyelvű kisebbség, ahol töme-
gesen él, saját nyelvén hozzáférjen. 
Történjék gondoskodás arról, hogy bár-, 
mely anyanyelvű kisebbség, polgár, 
ahol a törzslakosság egy részét képezi, 
a hatóságnál ÍB anyanyelvén boldogul-
jon, azt megértve éa megértethesse 
magát szóval és iráhban. 

* 

Az intéző bizottság Ugrón Zoltán 
fenti  javaslatát, indítványozó, továbbá 
Hinléder Ákos dr. éB Sebesí János dr. 
hozzászólásai után magáévá tette, mert 
ha a kormányzat részéről a felsorolt 
kívánalmak honoráltatnak, a mai nyo-
morúságos helyzet enyhül s az élet 
terhe nem lesz oly elviselhetetlen, a 
milyen nyomasztó és elcsüggesztő most. 

A köz érdekében kéri az intéző bi-
zottság az Országos Mdgyar Párt el-
nökségét, hogy a javallatban kifejtet-
tek érvényre jutását minden módot 
felhasználva  mozd'tsa elő. 

Egy ki. fény  az árnyban. 
Szomorodott szívvel olvastam a 

„Pusztul a székely" c. közleményt, 
melynek valóságáról sok sok alkalmunk,-
volt meggyőződni. Az ivásra minden-
féle  jogcímet kitalálnak, de az sehol 
Bem olyan visszataszító, uDdoritó, mint 
az úgynevezett „halottitorozásoJc"  kegye-
letsértö pogány maradványaiban. Meny-
nyire be van pedig fészkelve  e ci=uf 

gulatu felolvasásokkal  igyekeztem öuö 
kat szórakoztatni. S ha most mégis 
arra kérem önöket, hogy jöjjenek ve-
lem egy pár percre az átszúrt mellű, 
sápadt arcú meggyilkolt halottak biro-
dalmába, hogy jöjjenek velem a meg-
fojtott  feleségek,  a felakasztott  férjek, 
a megcsonkított véres hullák közé, ugy 
annak igen fontos  oka van. 

S ez az ok nem más, mint az a 
szomorú tény, hogy a gyilkosságok, 
emberölések s az ember élete elleni 
delictnmok a háború utáni években 
megszaporodtak, kicsiny vármegyénk-
ben pedig ezen bűncselekmények az 
elmúlt 2—3 évben az összes büocse 
lekményeknek ijesztően nagy százalé-
kát képezik. 

És ha igy van, akkor nekünk, akik 
hivatali, szellemi, vagy vagyoni kvali-
fikációnknál  fogva  arra vagyunk hi-
vatva, hogy oktassuk, vezessük a né 
pet, szent kötelességünk, hogy vizsgál 
juk, kutassuk, mik ÍB az okai ennek az 
épp oly elszomorító, mint elrémítő tü-
netnek s hogy az okokat megtalálva, 
mielőbb orvosolhassuk a viszonyokat, 
megakadályozhassuk a baj tovább ter-
jedését. 

És én meg vagyok győződve, hogy 
nem árt, ha mindezekről a nagy kö-
zönség is tudomást szerez, hiszen a baj 
orvoslásánál az egész társadalom mun-
kájára és támogatására van szükségünk. 

M. T. Hllgyeim és Uraim 1 Egy 
német közmondás azt mondja: „Jedes 
warum, hat Bein darum". Bassz ma-
gyarsággal lefordítva:  „Minden miért-
nek meg van az azértje", vagy jobb 
magyarsággal lefordítva:  „Semmi Bem 
történik a világon ok nélkül". 

Amikor a gyilkos kezébe veszi a 

hideg szerszamot s elhatározza, hogy 
kiontja azzal felebarátjának  a vérét, 
mindig valami ok vezeti, valami célt 
akar elérni, valami készteti őt arra, 
hogy gyilkoljon. 

Nézzünk csak néhány eBeletl 
A recsenyédi méregkeverő asszony 

a szeretőjével egyetértve, előbb meg 
fojtja  a szeretőjéBek a feleségét  s azután 
arzénnel megmérgezi a saját hites urát, 
csak azért, hogy házasságot köthessen 
a szeretőjével, de ugy, hogy a 2 csa-
lád vagyonát képező alig pár holdnyi 
birtok az ő kezükbe kerüljön. S mint-
hogy még az apósnak is van egy pár 
holdnyi földje,  ő is útban van, őt is 
arzénnel akarják meggyilkolni, de si 
kertelenül, mert gyalázatos tettük ki-
derült. Most életfogytiglani  fagyházban 
sínylődnek. 

A kadácsi feleséggyilkos  külön-
váltan él a feleségétől,  de a törvény 
szerint még nincsenek elválva. Az asz-
szony tartásdíj miatt pereli az urát, a 
b:rÓ8ág méltányosnak találva az asszony 
kérését, havi 20 koronában állapítja 
meg az asszony és a 2 gyermek tar-
tási és neveltetési diját. A drágaságra 
való tekintettel ezt a dijat a bíróság 
előbb havi 100 koronára, majd közvet 
lenül a gyilkosság előtt havi 116 leura 
emeli fel.  Á férj  soknak találva ezt az 
összeget, megfelebbezi  a biróság dön-
tését B amikor látja, hogy a felebbezés 
hiábavaló, revolverrel éjnek idején ba 
ront a felesége  lákására, lelövi az asz 
szonyt, lelövi a nagyobbik fiút,  rálő az 
alig 6 éves kisebbik fiúra  is, aki meg 
sebesül s halálfélelmében  az anyja holt-
teste mellé búvik. A gyilkos még pár 
percig figyel  s minthogy senki sem 
moccan, abban a hitben van, bogy most 

már veglegeBen elintézte a tartat-dijat. 
A kisebbik fiu  azonban reggel mégis 
kimászik az anyja és bátyja vérbefa-
gyott hullája közül s rémülten meséli 
el az apa borzasztó tettét a szomszé-
doknak. Ez a gyilkos is életfogytiglani 
fegyházban  sínylődik. Eteknek a hul-
láknak a boncolását talán Boha sem 
fogom  elfelejteni. 

A szentegyházasfalvi  gyilkos aktá-
jában egy egész sereg szerelmes leve-
let találunk, amelyben a vagyonos, de 
már öregedd áldozat fi  ital felesége  biz-
tatja a gyilkos szeretőt. A férj  félté-
keny lesz s amikor egy este feleségét 
nem találja a családi házban, keresé-
sére indul, de vesztére, mert az éj sö-
tétjében ismeretlen tettesek fejszecsa-
pásokkal agyonütik. Akkor még csu-
pán csak a szerelmes levelekre támasz-
kodva, letartóztattuk a szeretőt, aki 3 
hónapig tagadott, a 4 ik hónapban 
azonban a bizonyítékok láttára beis-*-
merte, hogy ő ütötte agyon a férjet. 

A homoródalmási szép szál legény 
a korcsmai tánc közben szólalkozik 
össze a többi legényekkel^ Szóváltás I 
Pofonok  I Bicska. S 5 perc múlva már 
az egyik legény kiterítve fekszik  sirán-
kozó BZÜIŐÍ házánál. 

A szenttamási fiatalság  a korcsmá-
ban összeszólalkozik a tibódi fiatalság-
gal egy semmiségen. A veszekedést 
azonban Bikerűl még ott a korcsmában 
befejezni  minden baj nélkül. De ami-
dőn a korcsmát elhagyják, csupán csak 
azért, hogy miért szólt bele a tibódi 
fiu  a szenttamásiak dolgába, ujabb szó-
váltás, majd bicskázás keletkezik az 
ittas fiatalok  között s az eredmény: 1 ha-
lott, 1 súlyos sebeBÜlt és 3 letartóztatás. 

(Yége a jövő számban.) 



Megnehezült 
az idők járása Románia iparosai felett. 
A gazdaságot válsággal fenyegető 
pénzkrizis a tőkét nélkülöző iparost 
szintén válságos helyzet elé állitotta. 
A nagy hü havai beharangozott kisi-
pari kölcsön ügye is ellaposodott, BŐt 
mi több, ugy látszik, számunkra meg 
is halt. Pedig hát hogy fellélekzettünk 
a segités hirére, mely az utolsó 24 
órában jött volna. Ebből is kiábrándu-
lunk, a valószínűség látszata szerint. 
Hogy pedig helyzetünk még elviselhe-
tetlenebbnek és tűrhetetlenebbnek lás-
sék, belekomplikálódik az üzletkérdés. 
Jókora része iparostársaimnak bizo 
nyára nem rendelkezik saját üzlethe 
lyiséggel és igy azt kénytelen bérletbe 
birni. A folyó  év május bava azonban 
a bérletek ügyében is egy alternativ 
terminus, amennyiben a tulajdonos 
vagy benne hagyja bérlőjét uzsorabér 
mellett eddigi üzletében, vagy pedig 
— sőt ez gyakoribb eset, — ki van 
téve üzletéből és egyúttal ki van szol-
gáltatva az üzlettulajdonos kénye-
kedvének. 

Miután a bérletek meghosszabbí-
tására vonatkozólag ez ideig semminő 
intézkedés nem történt, sőt kompetens 
Bzemélyek ily irányú nyilatkozatai után 
Ítélve, nem is fog  történni, el lehetünk 
készülve iparunk válságának — további 
fokozódására.  Erre pedig nem mulaszt-
hatjuk el felhívni  a magas kormány 
figyelmét.  Ha válságba kerül az ipa-
rosoaztály, apad az adó-alany, nő az 
elégedetlenség, a mivel a kormánynak 
mind számolnia kell. Itt az ideje az 
üzletbérek kedvező megoldásának, mi 
ha elmarad, óriási csapás zudul ránk, 
üzletbérlő iparosokra. Majd a csőd 
statisztikája fogja  az e téren bekövet-
kező hanyatlást szemléltetően feltün-
tetni, ha kellő időben meg nem hallják 
gegélykiáltásainkat. Lépjünk sorompóba 
és inditsunk akciót a boltbérek rende 
zése tárgyában. Hogy e téren mily 
módozat volna a leghelyesebb: depu 
tálas, memorandum, avagy csatlakozás 
az üzletbérlő kereskedők ily irányú 
mozgalmához, azt szaktársaim és a 
tek. szerkesztőség hozzászólására bo 
csátom. Tény az, hogy a kérdés égető 
és mint ilyennek megoldása soro&ki 
vüli sürgősséget kiván. —h. 

* Gonoszul 
kitervelt gyilkosság történt ismét, a 
melynek egyik mozgató rugója most is 
a féktelen  haszonlesés, a kapzsiság volt. 

Deák András 53 éves, jómodu 
abásfalvi  székely gazda már a mult 
év októberétől fogva,  beteges, félszeg 
feleségét  elhagyva, családjától megkü-
lönbczve élt, szintén saját házában, 
egy csinos és fiatalabb  özvegy asszony-
nyal költözvén össze. Emiatt 25 éves 
Ferencz nevü fia,  ki bár maga is csa-
ládos ember: anyjával együtt lakik, 
többször szemrehányást tett atyjának. 
Bizonyára aggódott a vagyonért is, 
hogy azt az öreg az özvegyre íratja, 
vagy pazarolja. Talán ez a viszálykodás 
kelthette fel  először az őrog Deák láb 
alól eltevésének gondolatát a fiában, 
vagy Magosán ártimon községbeli, a 
törvénnyel sokszor összeütközésbe ke-
rült egyénben. (Hogy ki volt a kezde-
ményező — azt a vizsgálat fogja  el-
dönteni.) Egyelőre annyi a megálla-
pított valóság, hogy ketten megegyez-
tek abban, hogy Magosán a Deák Fe-
reccz által igért 35.000 "leu ellenében 
elteszi láb alól Deák AndráBt. Mind-
ennél nagy elöuyt igért az is, hogy 
az «reg Deák és Mjgosán sokszor vol-
tak együtt, egy házban, illetve: paj-
tában is aludtak, lévén Magosán az 
öreg korcsmahelyiaégének bérlője is. 

A f.  hó 14-ére virradó éjjel történt, J 
hogy az öreg Daák, mint szeszkedvelő j 
ember, ismét későn ment haza3 mire j 
Magosán felébredvén,  pálinkával kí-
nálta, mit az öreg akkof"%em  foga-
dott el. Reggel 6 órakor azonban, is-
mételt kínálásra felhajtotta  a másfél-
decinyi folyadékot,  melyet rossz Ízű-
nek talált. Ezt leöblíteni a közeli 
korcsmába ment, ott azonban hirtelen 
görcsök fogták  el, B nagy kinok között 
rövid idő alatt meghalt, miután előbb 
rávallott Magosánra, hogy az itatta 
ót meg. Közben MagoBán, ki pillanatra 
szintén átvetódvén a korcsmába, látta 
tette eredményét, eltűnt. Mint később 
kiderült, előbb a fiatal  Daakhoz szaladt, 
tőle pénzt kért, egyideig a padláson 
rejtőzködött, majd másnap éjjelre Gye 
pes községbe ment egy ismerőséhez, s 
onnan be jött ide Udvarhelyre, magá-
nak védőt keresni. Itt azután — a 
hatóságok az esetről már értesítve lé 
vén — Crăciun rendőrprefectüs  elfogta. 

Eleinte tagadott, majd Szabó Oréza 
dr. vizsgálóbíró erélyes és ügyes val 
latására megtört és bevallotta bűnös 
ségét, azzal együtt, hogy tettét a Diák 
Ferenccel való megegyezés folytán  kö-
vette el. Megjelölte a helyet ís, ahová 
a mérgező strichniut tartalmazó üvege-
ket elrejtette. Vallomása alapján, iz-
galmas szembesítés után, letartóztatták 
Deákot is, ki szintén megtört és vallott. 

A hulla boncolását, bizottság je 
lenlétében, Sârbu dr. tiszti főorvos  és 
Román dr. körorvos hétfőn  vésezték el. 

Jeljnek Antal képkiálljtásâ  
Megnyerő, csendes beszédű egyé-

niség, mint ember, Jelinek Antal, Ma 
rosvásárhely volt magyár h. rendőrfőka-
pitánya — és ilyenek a ref.  kollégium 
uj épületének 2. emeletén kiállított 
festményei  is. Túlzó egyénieskedések, 
merészen modern kísérletezések Bem 
meg nem ráznak, 8em fejcsóválásra 
nem késztetnek. Ellenkezőleg: kőunyü 
ecsetkezelés, csendes harmónia, több-
nyire derűs és élénk szinek gyönyör-
ködtetnek mindenfelől.  Különösen a 
szabad természetet szereti s egy egy 
hangulatos tájfelvétel  a legtöbb itt lát 
ható akvarellje. Naplementés ratosnyai 
képe a rtíl x fenysütés  aranyos lilás 
árnyalatainak fiuomBágával  kap meg. 
Mezőségi képe fiaoman  göedörödő fel-
hőivel, szovátai magyar kapuja, ma 
rosszentgyörgyi és néhány más tájké-
pe hangulati kedvességével, napossá-
gávai s többnyire szépen sikerült táv 
latávalvonza a szemet. Általában a 
felhők,  a sejtelmes tónusok könnyed 
valószerüsége meg van a legtöbb ké 
pén s ez teszi kedvessé a marosvásár 
helyi barátok tenepíomát folölelő  tér-
részletét is. Neháiy csendéleten külö-
nösen a csipkés kézimunka finom  esése 
vall az ecset rutinos kezelőjére. T.  L. 

SPORT. 
A Hugita football-  csapata vasár 

nap az eredeti tervtől eltérően, nem 
itthon, hanem Segesváron játszik ba 
rátságos mérkőzést a Turnvereinnal. 

A bajnoki mérkőzéseket kisorsol 
ták, s a sorsolás szerint, a Hargita 
első ellenfele  f.  hó 29-én a C. F. R. 
lesz Brassóban. 

E mérkőzés elhalasztása érdeké-
bsn lépések történtek, ugy hogy kilá-
tás van arra, hogy a jövő héten a 
T. V al (Udvarhelytt) lejátszható lesz 
a revans mérkőzés. 

A Hargita T. E. közgyűlése 
30 án d. u 6 óraüor lesz, a Zngmondo 
vicsféle  étteremben, a következő pro-
gramm mellett: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Titkári jelentés. 3. Iutéző jelentése a 
football  szakosztály müködésérói, 4. 
Turista jelentés. 5. Évi zárszámadások 
megejtése. 6 Gazda jelentése. 7. Ha-
tározat a felmentésre  nézve. 8. Uj 
tisztikar választása. 9. Költségvetés 
megállapítása. 10 Sportprogramon meg-
állapítása. 11. Indítványok. A közgyű-
lést társas vacsora követi, melynek 
részvételi dija 55 leu. 

HÍREK. 
M&rcins 21. 

Becsek Aladárné. 

Mint villámcsapás az életerős fát,  ugy 
ragadta ki közülünk a könyörtelen halál 
e sokra becsült név viselőjét. Sarja a 
művészetért, szépért, jóért rajongó szász 
családoknak, mely értékek benne meg-
sokasodva mutatkoztak. Élete csupa 
szín, csupa jóság, ahol megjelenik, oda 
melegség költözik, csak ugy osztja szi-
vének gszdsg tárházából a lelki kin-
cseket. Egész egyénisége arra predesz-
tinálja, hogy vezető tényezője legyen a 
kulturának és humanizmusnak. Mint 
egészen fi  ital asszonyt már tisztviselői 
közé választja a helybeli Jótékony Nő-
egyesület, melynek majdnem egy ne-
gyed századon át tisztviselője és egyik 
legerősebb oszlopa. 1901-től 1912 ig 
választmányi tagja, 1912—1917-ig al-
elnöke, 1917—1921-ig elnöke, azután 
tb. elnöke és f.  év február  25 ike óta 
újból sktiv elnöke. Nincs még egy név, 
amelyiket többször találnánk fel  a nő-
egyesület annaleseiben, mint az övét. 
Nemcsak gondolatokat vet fel,  terve-
ket sző, hanem a nőegyesület munkái-
bán fizikailag  is elöljáró. Egy egy elő-
adás rendezésekor képes reggeltől késő 
estig a rendezés munkálataibaa a leg 
durvább munkától a legfiuomabbig  részt 
venni. Türelme határtalan, nemes lel-
kén nem tudnak sebet ütni az emberek 
tüszurásai, ő mindenkihez egyformán 
kedves, mindenkit elragadó. Háza pe 
dig valóságos búcsújáró hely a szegé-
nyek számára, ö minden szegényt is-
mer, minden arra érdemes ügyét fel 
karolja s legnagyobb gondjai közé az 
tartozik, hogyan tudná a szegények 
havi segélyösszegét felemelhetni. 

És ez a nagy, igazi nemes lélek 
hagy itt minket örökre akkor, amikor 
egészsége helyreálltával uj életre tudQá 
kelteni a gyengülő egyesületet, amikor 
néhány hónap sikereiből arra mertüak 
következtetni, hogy a nőegyesület arany 
korszaka kezdődik. Itt hagyja a forrón 
szerető férjet,  a sok kedves rokont és 
ismerőst, egy gyógyíthatatlan sebbel 
mindnyájunk lelkében, de egyúttal egy 
kedves nő soha el nem enyésző em-
lékével. 

E drága sziv f.  hó 19-én d. u. 7,6 
órakor szűnt meg dobogni, a most or-
szágszerte uralkodó náthajárvány ál 
dozataképpen. A mindenkit megrendítő 
halálesetről a gyászoló család és a hely 
beli Jótékony Nőegyesület adtak ki 
szomorú jelentést. Mint értesülünk, a 
megboldogult barátai és tisztelői kö 
rében koszorumegváltás cimén gyűjtés 
indult meg egy az ő nevét viselendő 
jótékony célú alapítvány létesítése ér-
debében. (Cs) 

Házasság, Sándor  Ignácz és 
Adorján  Rózsika f.  hó 14-én, szom-
baton házasságot kötöttek. 

A harangszentelési szentmise 
alatt, mely szerdán d. e. 10 érakor 
kezdődik, Benedek Géza dr. szólóének-
kel fog  szerepelni. 

Halálozás. Lukácsfy  Anna f. 
hó 18-ikán, 62 éves korában városunk-
ban elhuoyt. Az eset tragikusságát 
fokozza,  hogy az elhalt testvére volt 
a mult héten elhunyt Lukácsfy  Kristóf 
pénzügyi főtisztviselőnek. 

A siguranca-főnök  felmen-
tése. Biădeanu Cornel helybeli sigu-
ranca- főnököt  állásától felmentették. 
Hír szerint, a felmentésnek  politikai, 
vagy személyes háttere van. Anélkül, 
hogy ezt alaposabban ismernék, meg 
keil al apítanunk, hogy a felmentett 
főnőkben,  személyes érintkezéseink 
folyamán,  szivéiyes modorú, előzékeny 
féifiat  volt alkalmunk megismerni. 

Szilágyi M. Dózsa, premontrei 
tanár, aki március 12—15 ig a hely-
beli róm. kath. főgimnázium  ifjúságá-
nak lelkigyakorlatokat tartott, a nagy 
közönség számára is tartott naponta 
két két konferencia  beszédet, amelye-
ket állandóan nagy számú közönség 
hallgatott végig. Sorra kerültek az em-
beri lét nagy kérdései; a lelki élet 
szépségei, a társadalom nai hibái: a 

divathóbort, a megszólás, a rágalom, a 
sexuális k é r d s t b . Gazdag tapaszta-
lat, nagy tudás, meggyőző érvelés, ma-
gával ragadó szónoki elokvencia és 
igazi tartalmasság jellemezték a be-
szédeket, amelyek mindenkire lenyü-
gözéen hatottak és uj elhatározások 
csiráját pezsditették meg a lelkekben. 

Az Aranyembert, Jókainak ezt 
a poétikusan szép drámáját, közba jött 
akadályok miatt hétfőn  és kedden este 
8 órai kezdettel adják elő műkedvelőink, 
gyönyörű diszletezéssel és bizonyára 
nagy sikerrel is. A hétfői  előadás egész 
helyáras, a keddi pedig félhelyáras  lesz. 
A közönség pontos megjelenését kérik 
mindkét előadásra, hogy az előadások 
idejekorán megkezdhetők legyenek. 

Közös József  napot tartott a 
Szabó Károly féle  vendéglőben a vá-
rosnak mintegy 20 Józsefe,  ami rend-
kívül sok barátot és tisztelőt hozott 
össze, kik a jó sör és bor mellett a 
népszerű Józsefeket,  élükön Körtvélyfáy 
tanácsossal melegen, sok felköszöntővel 
is ünnepelték. 

A helybeli róm. kath. egy-
házközség március 25 én, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napján harangszen-
telési ünnepséget rendez, a következő 
műsorral: I. Délelőtt 11 órakor az 
ünnepélyes nagymise után a templom 
előtti téren: 1. Veni Sancte... 2. 
Biró Lajos, a Harangbizottzág elnöke 
felkéri  Pál István prelátus urat a 
harangok felszentelésére.  3. A haran-
gok megáldása. 4. A harangokra ko-
szorút helyeznek : az egyházközség és 
egyháztanács nevében: Tamás Albert, 
b.) az Erd. Róm. Kath. Népszövetság 
helyi tagozata nevében: Hinléder Fels 
Ernő dr. c.) az Oltáregylet nevében : 
Flórián Kristófné,  d.) a felnőtt  leány-
ifjúság  nevében: Hann Manci, e.) a 
háborúban részt vett hős katonák ne-
vében : ifj.  Balázs Dénes volt 82-ös 
őrmester, f.)  a leánytanulók nevében: 
Ferentzy Annuska, g.) a fiutanulók 
nevében: Fuchs József.  5. Pál István 
prelátus-plébános zárószava. 6. A ha-
rangok felhelyesése  a toronyba és ez-
alatt Te Daum a templomban. — Dél-
után 5 órakor a főgimnázium  torna-
csarnokában : 1. Nyitány. Előadja a 
főgimnázium  zenekara. 2. Megnyitó 
beszéd. Mondja: Pál István prelátus-
plébános. 3. P. Jánossy Béla. Az uj 
harangok köszöntője. Szavalja: Pillich 
Janka. 4. Éaekel: Jakó Albertné, zon-
gorán kíséri Piuhár Ilona. 5. A szent 
Miklós-templom régi és uj harangjai. 
Ismerteti: Biró Lajoa. 6. Játszik a 
Fiharmonikus Társaság szalonzenekara, 
7. Ujlaky János: Ünnepi ének. Sza-
valja: ifj.  Biró Lajos. 8. Énekel a 
Székely Dalegylet. A rendezőség kéri 
a közönséget, hogy a délelőtti ünne-
pélyen a rend fenntartására  mindenki 
ügyeljen és a harangok felhúzásakor 
senki a torony közelében ne tartóz-
kodjék. A délutáni ünnepélyen a be-
lépődíj tetszés szerint a harangok fel-
szerelése költségeinek a fedezésére. 

Egyházi adókivetés. A refor-
mátus egyház keblitanácsa ez uton is 
tudomáBára hozza az egyház tagjainak, 
hogy az 1925. évi egyházi adó ki van 
vetve és a lista még nyolez napig a 
lelkészi hivatalban közszemlére van 
kitéve. Ez idő alatt bárki megtekint-
heti és élhet felebbezési  jogával. 

Köszönet nyilvánítás. Minda-
zoknak, akik felejthetetlen  halottunk, 
Lukácbffy  Anna temetésén részt vettek, 
részvétüket bármilyen alakban nyilvá-
nították ; hálás köszönetet mond a 
gyászoló család. 

Ebért köztársasági elcök te-
metése, nagyváradi, szegedi, kassai, ko-
lozsvári és zilahi aktuális felvételek 
adnak különös érdekességet a Vasár-
napi Újság e heti számának. A szö-
vegrészben irodalmi szenzáció Antalffy 
Endre Ezeregyéjszakája fordítása  arab 
eredetiből, mely ebben a formában  ma-
gyar nyelven még nem jelent meg. Sze-
derkényi regénye és az irodalmi karri-
katura-sorozat folytatódik,  novellákat 



A legolcsóbb házat 
mi kapáljuk ősinek. Erdély szivében, Kolozsváron, a legszebb villa-
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befektetéssel  bárki megszerezheti, akinek egy kis szerencséje van. mert 
ez a ház kisorsolásra kerül. Áll 5 szobából, 2 előszobából, fürdőszoba, 
2 cselédszoba, konyha, kamara, mosókonyha és mellékhelyiségekből-
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közjegyző és hatósági közegek ellenőrzése mellett, a legteljesebb 

nyilvánosság előtt. 

Sorsjegyek kaphatók a 
O d o r h e i u * Udvarhelymegyei Takarékpénztár Részv.-társaságnál. 

S z ö k e l y u d v a r h e l y e n i „SZÉKELY KÖZÉLET" kiadóhivatalában. 
Cristur* Székely keresztúri Bank Részvénytársaságnál. 

S z é k e l y k e r e s z t u r o n : Udvarhelymegyei Takarékpénztár Részvénytársaság 
székelykereszturi Fiókintézetében. 

Szemerjay Károly papirkereskedésében. 
Vagy a fő-  » O f  C O h i r d e t é s i > grafikai  és általános keres-
bizományos kedelmi vállalatnál 
C l u j « K o l o z s v á p Str. Reg. Maria (Deák Ferencz utcza) 14 szám. 
I^r* Ne fogadjon el sorsjegyet ellenőrző szelvény nélkül. 

é" verseket hoz ez a szám Birbusae 
tói, Kocsis Lászlótól, Bartalis Jánostól, 
Krüzselyi Erzsébettől és másoktól. 

A Szimfónikus  Zenekar f.  hó 
14 iki estéiyére kisszámú közönség 
jött össze, 8 igy az érdeklődés sehogy 
sem állott arányban a társaság által 
kifejtett  igyekezettel. Talán a közönség 
sokféle  igénybevétele is okozta a kö 
zönyt, de valószinü, hogy ma még 
egyáltalában nincs elég közönségünk 
két hasonló egyesület kellő felkarolá 
sára. Az estély sikerült számai: Bră 
deanu Coruél — zenekar- kisérpt mel 
letti — és Kiss Elek — Ebertné 
zongorakisérete melletti — hegedűszó-
lói, — preciz játék, melegség jelle-
mezték mind a kottát; a megszokottan 
szép és hatásos voit a Székely Dalegy 
let énekszáma, Kovács Erzsébet finoman 
előadót téceke, az erőteljes, szép hangú 
Gh. Gighinita énekszáma, végül egy 
Haydn-szimfónia  előadása. Kiss Elek 
ismét jó karmesternek bizonyult. 

x Sok pénzt nyernek, kik a 
világhnü Victoria  kertészetből komo-
lyan gyümölcsfákat,  rózsákat kivánnak 
rendelni és gyümölcsfáikat  tisztíttatni, 
melszetni, gyógyíttatni kívánják. Je 
lentsék írásban is azonnal nekem Bö 
gözi  Demeter Domokos írónak Mugeni, 
Odorheiu. 

A Haják, Zsizsmann, Marthy 
művészek által rendezendő 28-iki hang 
verseny értékes és szép programmja a 
következő : í. Mendelssohn : Zougíira-
trió. Nr. 2 C moll. Előadják: Haják 
K, Mdriby P, Zsizsmann R 2. Tschai-
kow*ky : Chant d' Autumn b.) Bjet,ho 
ven: Menüett. Cello solo. Előadja 
Marthy Pál. Zongoránál Zsizsmann R. 
3. Vieuxtemps : BilIÎMa et Poion»ise. 
Hegedű solo. Előadja Haják K. Zon-
goránál : Z izsroaiin R. Szünet.  4 
Racbmaníuoff:  Prelude. Chopin : Fan-
tasie Inoproiuptu (C s moh) Zongorán 
előadja: Zsizsmsnn Rjzső. 5. Goens, 
V. Daniel: Românce, b) Fauer: Sicili-
enne. c) Popper D. Mazurka (G moll) 
Cello-solo Előadja Marthy Pal. 6. a) 
Pugnani: Praeludium et Allegro, b) 
Kreisler: Caprice Viencois. c) D. Amb 
rozio : Cdnsonetta. d) Hubay : Csárda 
jelenet. Hegedű solo. Előadja Haják 
Karoly. Zongoránál Ziizsmann R. — 
Az estély iránt nagy az érdeklődés. 

A Filharmonikus Társaság; 
jövő heti próbái: hetfőu  : szoprán, an, 
szerdán : tenor, basszus, péntek zeae 
kar. Ugy a régi, mint a most felkért 
uj tagok pontos megjelenését kéri a 
vezetőség. 

x A bárányhus kilója 36 leu 
id. Kassay Dénesnél Str. Priacipesa 
Elisabeta (Bethlen-utca) 27. sz. alatt. 

A Székely Dalegylet által 
húsvét másodnapján előadandó Tul a 
nagy Krivánon czimü daljaték előadá-
sára a próbák serényeu folynak,  a 
rendezőség mindent elkövet, hogy Far-
kas Imrének ez egyik legnagyobb sí 
kert elért daljátékat szinre hozza. 
Amennyiben a dalegylet és a város 
legjobb műkedvelői vállaltak szerepeket, 
biztosra vehető, hogy a darab egy pár 
kellemes estélyt fog  szerezni a város 
műpártoló közönségének. — A jövő 
heti próbák : vasárnap d. u 3 órakor 
I. II. III felvonás,  hétfőn  I. felvonás, 
kedden II., szerdán III., csütörtökön 
I II . pénteken II. III.. szombaton I. 
II. III felvonás.  A próbákra minden 
szereplő pontos megjelenését kérik. 

x Keresek és ajánlatot ármeg-
jelölésével kérek: Erdélyi vármegyék 
és városok leírása és monografica 
Orbán B. Székelyfölleirása  Levélbeli 
ajánlatot kérek. Keszey  Albert  könyv-
kereskedő C!uj Ko'özsvár. 

KÖZGAZDASÁG 
Az udvarhelyi böjtközépi vásárra 

igazán reá lehet mondani: böjtös vá-
sár. Az állatvásár most sem sikerült, 
mert nem vásár az, a hol 2—3 száz 
pár ökörből elkél 12—15 pár, s nem 
vásár az sem, a mikor nagy tenyér-
csapkodásokra összefut  a félvásár  s 
a végén kisül, — hogy csak csődület 
volt, s vásár nem jött létre. 

Az állatvásár nem sikerülvén, te-
hát a kirakóvásárnál is volt ugyan 

nagy sokadalom — lapos erszénnyel 
8 a «legcsekélyebb vásárló kedvvel. 
Sokszor végignéztem már vásárokat, 
de annyi elkényszedatt arczot soha 
sem láttam, mint most, s csodálatos, 
— olyan kevés réezeg embert sem 
láttam soba, mint most, — hiába, az 
emberek még a jövő reménységének 
medvebőrére sem tudnak inni. 

Piaci árak: buza 200—220, rozs 
150-160, árpa 130-140, zab 65-72, 
tengeri 82—85, burgonya 28—30 leu 
vékánkint. ~ V-é. 

A Vármegyei Gazdasági 
Egyesület közgyűléséből. 

A Gazdasági Egyesület f.  hó 17-én 
a gazdaközőnség élénk érdeklődése mel 
lett tartotta meg tavaszi közgyűlését. 

A titkár jelentésében kiemelte, 
hogy annak, hogy az egyesület nem 
fejthet  ki oly munkát, mint az előző 
években, okai: egyrészt, hogy a há 
ború folytán  elvesztette vagyonának a 
nagyrészét, hogy a hatóságok részéről 
még mindig bizalmatlansággal-kezelte 
tik s főleg  az, hogy a háború károsan 
alakította át a közönség világnézetét. 
Amíg a háború előtti ember ideális 
célokért öskényt akart is, tudott is 
áldozni munkát, időt, péczt, addig a 
mai — főleg  a fiatalabb  nemzedék — 
csak élni, csak jol élni akar, a jó élet 
alatt értve a világi örömök hajszolását. 

A zárszámadás 31,779 04 leu kész 
pénz, 85 579-85 leu érték, összesen 
117,358-89 leu bevétel, 31,308 53 leu 
készpénz, 13,696 55 leu érték, összeses 
45 005 08 leu kiadással, 1925 re átmenő 
72,353 01 leu vagyonnal zárul. 

Sajnos, e vagyonnak jelentékeny 
része még mindig nem kamatozó állam-
papírokból áll és igy az eredményes 
munkálkodásnak legfőbb  mozgatója: a 
pénz biányozai fog  ez évben is, főleg 
minthogy a crísturi bikakiállitás és vá-
sáron eddig szedett 2% os jövedelem 
szedésétől is eltiltatott, elvétetvén tőle 
azon, még a mult század 80-as éveiben 
a kereskedelemügyi minisztériumtól 
adott jog, hogy e kiállítást ő rendezze 
és az eladott állatok után 2°/0 ot szed 
hesBen,meIy jogot majd40éven át gyako-
rolta, annak szedésére az 1003/5—1924. 
sz. törvényszéki végzéssel sankcionált 
alapszabályai is felhatalmazták.  A mu t 
évben e címen a rendezést tőle átvett 
várm. állattenyésztési bizottaág 6651 25 
leut utalt ki, mely ösezeg 500 leu ju-
talomdíj levonásával a háború alatt el-
veszett üszőalap helyrepótlására fordi-
tatni határoztatott a közgyűlés által, 
mely üszöalapból a kisgazdák százai 
ksptak két év alatt visszafizetendő  köl-
csönöket, melyekből az egyesület által 
a szomszédos várcsegyék és a külfö  dön 
vásárolt e'iBŐnnnőségü üszék és borjúzó 
tehenekot vett a-kisgazda. 

Elnökké egyhangú lelkesedéssel ifj. 
Ugrón Ákos, aleluökökké: Sobesi Já-
nos dr. és Elekes Dénes dr., tisztelet-
beli alelnökké: Hl&tky Miklós válasz-
tattak. Általok reményük az egyesület 
tagjais az egyesületi éietbea mutatkozó 
akadályok s a politikai tényezők részéről 
nyilvánuló bizalmatlanság elhárítását. 

x. y. 

Kiadó: a Könyvnyomda Réezvényttrsas&g 
Odorbniu (Székely ndvwbely) 

N y i l t t é r . 
S rovat közleményeiért a szerkesztő nem váll»] 

felelősséget. 
Nyilatkozat. 

Alulírott kinyilatkoztatom, hogy 
Izsák Sándor törvényszéki irodaigaz-
gató urat folyó  hó 14 én félreértés 
folytán  megsértettem, miért ezúton 
tőle bocsánatot kérek. 

Hadd. 

Tipoiraîa S. A. öin Oiorta 
execută tot feliül  de imprimate 
cu preturi foarte  moderate. 

a A te l i e ru l s ===== 
Bul. Regele Ferdinánd Nr. 14. 

Eiadó olcsó házak. 
Nyilvános birói árverésen a telek-
könyvi hatóság helyiségében folyó 
évi április hó 6-ikán eladjuk a 
Str. M. Viteazul (Kiráty-u) 15 sz. 
alatti két lakóházas beltelket. 
Dr, Kassay és dr. Pál ügyvédek. 

Eladó házak s 
Str. Regele Carol (Orbán Balázs-utca) 
10-12-14 ssám alatt és Bátliori-
utcai oldalon háztelkek kő felül-
építménnyel. E laó az egész épület-
tömb. amely áll három lakóházból, 
egy üzlethelyiségből és 15 kőraktár-
ból, amelyek között kevés átalakí-
tással lakóházaknak megfelelők.  — 

Értekezni lehet: 
özv. dr Boros nyay Pálnénál 

Főtér 7 szám. 
i ^T" Ugyanott eladó Homoródon levő 
villa, félig  kész állapotban. 
Judecă oria de ocol Cnsiur secţia cf 
Nr. 2885-1924. c. f. 

Extract din puMicaţiune 
de licitaţie. 

Iu cererea de executare făcu'ă  de 
urmăritorul Firmei Hofaaann  G şi 
Comp. din Tmşoara contra urroăn-
tors'ui Ludovic Szilveszter, Judecătoria 
a ordooat licitaţ unea execuţională în 
ce priveşte imobilele siiuate în co-
muaa Tárcá i circumscripţia judecă 
toriei oco u u' Cristur cuprinse îi cf. 
a comunei Tăictşti N rul pro oco'u-
lui cf.'  35 No de ord. A f  18 No. 
top. 684 (pădure) înscrise pe numele 
urmăritului cu preţul de strigare 535 

| lei. No. de ord. A f  19 No. top. 686 
(pădure) înscrise pe numele urmăritu-
lui în preţul de strigare 1353 'ei, No. 
de ord. A f  20 No. top. 800 (pădure) 
înscrise pe numele ura/ântului, cu 
preţul de strigare 373 lei No. de ord. 
A f  21 No. top. 868 (pălure) îascri-
86 pe numele urmăritului cu preţul de 
strigare 1048 lei pentru incassarea de 
10000 lei capital şi »cc. 

L'dtaţ unea se va ţine în ziua de 
2 6 Martie 1926 ora 9 a. m., la casa 
comunaă a couiunei Tă ceşti. 

Imobilele, ce vor fi  licnşte, nu pot 
fi  vâudute pe un preţ mai mic, de 
cât juaă'ate din preţul de strigare. 

Cdi, cari doresc liciteze sunt 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10"/o din preţul de strigare 
drept garanţiei, în numerar sau îa 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  în § 42 legea LX. 1881, sau să 
predea aceluiaşi delegat chitacţi con-
statând depunerea, judecătoreşce pre-
alabilă a garanţiei şi să someze con-
diţiunile de hcitaţ e. (§ 147, 159 170 
legea LX 1881, § 21 hgea XL 1908). 

Daca nimeni nu oferă  mai mult, 
cel, care a oferit  pentru imobil un 
preţ mai urcat de cât cel de strigare, 
este dator f>ă  întregească imediat 
garatţie, fixată  conform  procentului 
preţului de strigare la aceiaşi parte 
procentuală a preţului ce a oferit. 
(§ 25 XLI 1908) 

Crimur, ia 25 Noemvrie 1924. 
Ooloman Kelemen m. p. judecător. 

Pentru coiformitate 
Arus txp ditor. 

tfczfalva 
község határában egy hét 
holdas gyertyán- és cserfa-
erdőt szabadkézből eladunk. 
Dr Kassay és dr.Pál ügyvédek. 

Eladó emeletes ház 
bblthelyiséggal Str. Regele Carol' (Or-
bán Balázs utca) 8 b. szám alatt. 
Értekezni lehet: Fábián  Józsefnével 

Beclean—Székely bethlenfalva. 



Uzina Electrica a Oraşului ODORHEIU Conducerea 
GANZ S. A. de electricitatea & COMP. 
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Ajánlja: a legjobb gyártmányú villamos izzólámpáit a legelőnyösebb árakon. Nagyobb tételeknél kedvezményt nyújt. 
Készít:  villamos világítási és erőátviteli berendezéseket a legelőnyösebb árakon. Községeknek, ipartelepeknek, gyá-
raknak, rnalmoknek, önálló erőforrással  biró villamos világitási és erőátviteli berendezéseket, 
vetésekkel és jövedelmezőségi számításokkal díjtalanul szolgál. 
Szállift: elektromos és benzinmotoros szivattyú-berendezéseket, községi és házi vízvezetékek részére. 

S z á l l í t j a a 

G A N Z és T A R S A - D A N U B I U S -
gyár összes készítményeit, mint benzin és szivó gázmotorokat, táglagyá ri és malom berendezési gépeket stb. a legelőnyösebb árakon. 

SZŐRMÉT 
FEST, 

GALLÉRT 
MOS 

SCHMITZ 
kelmefestő  és vegytisztitó 

ODORHEIU. 
Judecătoria de ocol Cristur eecţia cf. 
No. 638—1925 cf. 

Publicaţiune. 
Că-ţ le fuoduare  ale coasuoei 

Felea» îa urma transformării  suot 
transformate  şi concomitent cu ace 
asta, relauv la imobilele asupr» căror 
art. XXIX. din 1886 art. XXXVIII 
din 1889 şi art. XVI din 1892 urdoua 
înscrierea dreptului de proprietate a ' 
posesiunei fanrice  procedura regiemen 
tată în art XXIX 1892 a fost,  cf  ep 
tună îa legă uiă cu îuscrierile ia căr-
ţile fusduare. 

Acest) se comunică cu următoa-
rea 8om»ţiune: 

1. C* toţi acei, cari îu baza § 15 
şi 17 art. XXIX. 1886 vor putea de-
monstra nevă'i belitatea tăcerilor fă 
cute îo baza § 22. art. XXIX. 1886, 
îi.ţ-ilegâud aci şi comp'ec ă ile §§ lor 
cuprinse îa puuctul a § 15 diu art. 
XVI. 1891 precum şi îuscrierile efep 
tuite îa virtutea punctului 6. § 15 
d<n act. XVI. 1891, şi 7. din art. 
XXXVIII. 1889, *ă şi înainteze ce-
rerea de radiere îa timp. da 6 luni 
ad-ca pâoă îa ziua de 1 Septemvrie 
1925 itciusiv la subsemnata autori-
tatea fuuduară  deoarece, acţiunea in-
tentată după expirarea acestui termen 
ce nu poate fi  îu defavorul  persoan 
şi treia, care între timp a câştigat 
vreun drept fuudu&r. 

2. Ci toţi acei, cari în cazurile 
§§ lor 16 ş< 18 ai art. XXIX din 
1886 îuţelegâad aci şi compiec ările 
§ iui din urna cuprinsă îa §§ 5 şi 6 
ai art. XXXVIII. 1889. vor tă ft,că 
uz de co atesta ţi*» în schimbul înscri-
erii dreptului de proprietate al pose-
soru'ui faptic  tă şi îoainteze contes-
taţiile îa pcris î i timp. de ş<ase luni, 
adtca pâi ă la 1 Septemvrie 1925 in-
c'usiv, deoarece după expirarea aces-
tiu termen, contestaţiile nu mai pot 
fi  luate îa sea»ă. 

3. Căci toţi «cei, cari prin măgu-
rile luate îa cbesţunea transformării 
că ţ i funduare  precum şi acei, cari 
acc p âud cazurile circumscrise îa 
puuctul 1 şi 2 prin procedura con-
form  art. XXIX. din 1892 şi prin 
îuscrierile iăcu ă îa curbul acelei pro-

ceduri î<i socotesc lezate direcţa drep-
turile câştigate mai îuainte î«ţ le-
gând aci şi pe «cei, ciri gă-efc  gr*-
vammease îf»«cr  «rjla făcute  îa baz» § 
16 al arţ. XXXVIII, dm aiml 1889 
să şi îasititez» cererile de contestoţ* 
la autoritatea fuoduxră  îa timp d-i 6 
luni, sdeca pâ< ă la 1 Septemvrie 1-925 
insciusiv deo >rece după expirarea aces-
tui termeu de mai sus pretenţiile de 
orice uatu'ă de rivate din îaacrierile 
oreoate îu âmplate cu ocusiuaea 
trsobforuiării  nu mai por. fi  validitate 
fuţă  de persoanele toate de bmă ere 
du ţe, îuecrerile aminti'ă le pot ataca 
nu mai fă  ă leziunea legii şi a drep-
turilor fuuduare  ale persoanelor terţe 
căstigate îutre timp. 

Totodată să fac  atente părţiile, 
cari au dat coaiisiei de verificare  do-
cumente orgiuale, că întrucât la ace 
lea su ală'urat şi simple copii, ori 
îuaintea»ă ulterior astfel  de copii, 
originalele le pot ridica ia autoritatea 
funduară. 

Cristur, la 18 Fevruarie 1925. 
Coloman Kelemen m. p.judecă'or. 

Pentru conformitate: 
Â r u s expeditor. 

jJB J? Az udvarhelyi 
C l a G I O a határban Szá-
szok tábora dűlőjében, egy darabban, 
13 holdas szántó és kaszáló. — Érte-
ss kezni lehet a kiadóhivatalban. = 

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 és 

virágmagvak kaphatók: 
Hirsch Ignácz 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 

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

háló* é s 
s garnitúrák s 

vásárolhatók. WtT Hitelképes 
egyének részére részletfizetésre 
is adok. P'üs ebédlő divá 
nyok nagy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktara 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

mi egy azonnal 
ípfiletes Msö'síg, mely áll 

5 szoba, Konyha, ttelUKhelylségeK, 
nagy ndVar ís Kertbííl. Felvilágosí-
tást ad: BMiNt Keresi;. ögyno'Ksíge. 
Judecă oria űe ccoi Odorheiu secţ a 

că'ţi fuaduare. 
Nr. 286 -1925. c f. 

Extract din publicaţiune 
de licitaţie. 

Iu urma cererii de executare fă 
eu'ă de urn ăritoară firmă  Holdeogra-
ber, Huttmaun şi C contra urmări-
turi Síentpéteri Károly, judecătoria 
a ordonat licitaţiunea ex-cuţiona ă îa 
ce priveşte imobilele situate îu ori-şulni 
0<iorheiu, circumscripţia jud de ocol 
Odorbeiu, cuprinse îu prot. cf.  a ora-
şului Odorheiu No. 82, No. de ord. 
A. — 6 No. top. 184 (cată de lemn 
ş' curte) proprietatea lui S«entpéteri 
Károly, cu preţul de strigare 301)00 şi 
îa că cu dreptul de uzufruct  vi» ger î i-
tabulat îa favoarea  văd. lui A-*zta os 
György i ă c. Kooya Rjbi, t-ub N>. 
serial C. 4 şi încă cu dn p ul d- u<u 
fruct  viager intabulat îa fav.  soţ ei 
Asztalos István bă c. Bodrogi l eo , 
pentru îocassarea creaLţei de 20000 
lei capital şi acc. precum şi peutru 
incassarea creanţei de 9424 lei capital 
şi acc. în fav.  lui Jobann Essigmann 
din Sigh şiara. 

Lic't>-ţ'un«a seva ţine în ziua de 
6 Apri l ie 1925 ora 9 în localul 
oficial  al Cf.  (Str. Princ. Elisabeta Nr. 
2.) uşi 39. 

Imobilele, ce vor fi  licitat, nu 
poate fi  vândut pe un preţ mai mic 

\ de cât preţul de strigare. 
Cei, cari doresc Ba liciteze, sunt 

datori tă depoziteze la delegatul ju 
decătoresc 10°/o din preţul de strigare 
drept garanţie, îu numerar sau îu 
efecte  de c»uţie socotite după cur 
sul fixat  îa §. 42. legea LX. 1881, sau 
tă predea aceluiaşi delegat chitarţi 
constatâad depunerea, jud«<ă ortş e 
prealabilă a garanţiei şi ră semneze 
condiţiunile de licitaţie. 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel, care a oferit  peutru imobil un prtţ 
mai urcat, decât cel de Btrigare, este 
dator Bă întregească imediat garanţia 
fixaiă  conform  procentului preţului de 
strigare, la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit. 

Odorheiu, la 12 Ianuarie 1925. 

8s. S z a b ó ş-f.  jud. 

Erőteljes fiu 

kertész-tanoncnak 
felvétetik. 

Jelentkezni lehet: 
Lőrincz Ferenc mükertésznél 

Brassó, Kertész u ca 1 szám. 

E iado Tfrmészettudooaáuyi  Köüö-
oyök 1899 tői—1914 évfolyamig. 

Értekezhetni: Gall Djoaokos ny péuz 
Ugyíri frtlilgyelrtoél  Sir. Prinţul Nicoiae 
(volt Árpád utci) 27 sz. alatt. 

Nr. G. 1682—1924. txec. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul »x»cutor judiciar aduc 

la cunoştinţă publică îa senzul legii 
art. LX diu 1881. §. 102. respectiva 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare, ş a. 2 buc. boi, cari îa 
urma decisului Nr. C. 834—924 al 
tribuuáluluf  din Odorheiu sau excvat 
îu consuna Hercu iau îa favorul  exsc-
vatorul Maczkos József  Dini repr. 
prin advocat dr. Ştefan  Mátbé împot-
riva excvatul locuitori dm comuna 
Harculiau pentru iucassarea capitaln-
lui de 601 lei 50 b. şi acc. prin exe-
cuţ e de acoperire £i cari sau preţuit 
în 12000 lei, se vor vinde prin lici-
taţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţ°uae, pe baza decisului Nr. G. 
1682—1924 al judecătoriei de ocol 
dm Oclaod se fix-»ză  termiuul pe 
2 8 Martie anul 1925 la orele 11 
a. m. îu comuna Hoicutian la faţa 
locuiţi şi toţi, cari au voie de a cum-
păra, Buut îa vita ţi prin acest edict, 
cu observarea aceia, că lucrurile suu-
smintite vor fi  vâodute îa senzul legi 
XL. din anul 1881. §. 107. şi 108 
celor, cari dau mai mult, pe lâugi 
solvirea în bani gata şi îa caz ne-
cesar şi Bub preţul de strigare. 

Pretenziuaea, care e de incaBsat, 
face-601  lei 50 b. capital, iar spesele 
pâuă acum statorite de 918 lei. 

Iutrucât mobilele, cari ajung la 
licitaţie, ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezemă este ordo-
nai ă şi în favo'ul  acestora îa senzul 
art. XLI din 1908 § 20. 

Oclaod, la 13 Fevruarie 1925. 
A. AgyagAai exec. jud. de ocol. 

Primăria ortşuiui cu Consiliu Odorheiu. 
No. 984-1925. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy f.  évi 

április 1 én a hadiözvegyebet, árvákat 
és rokkantakat nyugdíjazó hivatal be-
szünteti mü-ödését. 

Mindazon hadiözvegyek, árvák és 
rokkantak, akiknek nyugdíjügyük vég. 
Ipgexen elintézve nincs, 1. h ó 2 3 és 
24>én még jelentkezhetnek a városi 
takácsnál a főjegyzői  irodában kéré-
sük beadása végett, mert akik ezen 
idő alatt nem kérvényezik nyugdijuk 
kiutalását, lemondottnak tekintetnek 
és igényjogosultságukat véglegesen el-
vesztik. 

Primăria oraşului. 

Mepsilő liszt- és terményraktár. 
An.é. közönség b. figyelmébe  ajánl-

juk, hogy a gabonapiacon rövidesen 

liszt- és terményraktár 
nyílik, hol szükségletét mindenki leg-
olcsóbban szerezheti be. Kereskedők-
nek, pékeknek é3 kenyérsütőknek külön 
árt biztosítunk. 

Tisztelettel: 
Adria liszt és termény nagyraktár 

B a r r a Albert. 

Halló! 
Megérkezett a már-

ciusi világos és 
barna, elsőrendű LUTHER-sör.: - Ferentzy Ferencnél. 

Naponta több-
szöri friss  csa-
polás kapható. 



T A V A S Z I S Z Ő V E T - U J D O N S Á G O K 
bel- és külföldi  legfiuomabb  anyagok, öltönyök, Möltfík  és nfii  kabátoknak, mindenféle  bélések. ^ . . . . ^ y KAMPARN ásznak, siffonoí,  függönyök^  ágy- és asztaliéi itok, sep8iszentíi)örg>i gyártmányok, harisnyák, V L U I 11 I 

l \ M l f i l 3 H H l l  sapkák, zsebkendők, nyakkendők ridikíilök W b 1 1 W 1 

l Ö S S f i O f f t v l A t á f t l & f i * K é s z r a g l á n o k , felöltők, e«óköpenyek n a g y v á l a s z t é k b a n . I V D t U&ieiöDCIli E t ? ö l t ö n y r e T a l ó 140 cin. széles szövet m á r 5 4 0 I*.—fölfelé. 

Szabadiból, 
fttláityos áron etadjnH a 5tr. princi-
pesa Jleaua (SStVos-utca) 6 szán 
alatti * szobából, Konyhából, Kam-
ráitól, fatartó is nyári Konybábíl 
•cg pincíböl ál!6 bettelHet. -
}x. Kassay (s  úr. ?ál BgyVédeK. 

Üzletáthelyezés. 
Értesítjük a n. é. közönséget, 

hogy a Siogsr varrógép raktárt a Bal. 
Regele Ferdinánd 27 szám alól özv. 
Bagó Oyuláné  Str. Priccipesa Maria 
(Szent Imre-u.) 3 szám alatti házába 
áthelyeztük. 

Uiólag fölhívom  a t. hölgyközön-
Bég figyelmét  az ingyenes géphimző-
tanfolyamra. 

Tisztelettel: 
B o u r i i e ét C o m p . 

Smger g^praktár. 
Hirdetmény. 

A homortdalmási „Hingya" szö-
vetkezet igazgatósága azonnali belé-
pésre üzletvezetőt keres. Javadalmazás: 
a forgalom  49/0-a, havi 200 leu kész-
pénz, lakás, fűtés  és világítás. 

Huazezer leu készpénz, vagy in-
gatlan biztosíték megkívántatik. 

Az igazgatóság. 

Eladó egy Schunda-féle  födeles  kon-
cert-cimbalom. Cím a kiadóban. 

25  évi jó tá l lás ! 
A dicsőszentmártoni „Hercules4' 
cserópgyár földgázzal  égetett 
cserepei (szalaghornyolt, francia 
és hódfarkú)  eredeti gyári áron 
kaphatók a kizárólagos elárusító: 
Dr. H O L É D E B F . ÁKOS 

betonáru telepét* 
B e c l e a n - S z é l r e l s r T o e t l i l e i i f a r v a , -

25  évi j ó tá l l á s ! 

Eladó gazdasági épületek 
és építkezési  anyagok: 

Csür. Istálló, középetür, földodor,  16 m. 
hoH8?u. 8 m. széles. 

N y i l t s z ínek .  56 m. hosszú, 8 m. szélei. 
Mmdxeuö igen jó kivitelben, erős fődéi-  1 

szerkezettel, cserépfödéssel. 
F a a n y a g . Nagtobb mennyiségű födél  alatt 

taroit Bzaraz feajőtagerendak  és tölgyfa-
anypg. különböző méretekkel Épület-, ille-
tőleg bntor-fanak  igen alkalmas. 

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

É p í t k e z é s i  e s z k ö z ö k . Allváuylétrák, cö-
löpverő népek, emeiő gépek, daruk, csigák, 
mészhordó sajtárok, vasbirkák, szivattyúk, 
ács-, asztalos, kőfaragó-  és kőmives-szer-
számok. Ajtók, ablakok stb. 

Értekezhetni: 

Haberstumpf  Károly, 
épiténz. B deaa (Bathlenfalva)  1 sz. 

Legújabb divatú 
kabátokat, kosztümöket és minden-
féle  ruhákat készítek a legszoli 
dabb árak mellett, a legjobb és 
legszebb kivitelben, & legrövidebb 
időn belül. . 

Szives pártfogást  kér: 
Demeter Zsigmond 

női divat-szabó 
Piata Regina Maria (Koncz-féle  ház) 

15 szám. 

MOST JUT" ESZEMBE, | 
f 

hogy a legkényesebb ízlést is kielégítő, mindenféle 

arany- és ezüst ékszerek, alpacca 
% dísztárgyak,  zseb-, fali- és é bresztő-

órák, jegy-gyürük,  szemüvegek 

Iszákovits Bernát 
órás, ékszerész és látszerész nagyvárosi stílben 
• njonann berendezett dús raktárában g 
Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd (v, Kossuth-

• utca 2 0 szám alatt g 
a l ege lőnyösebb á r b a n , előzékeny és p o n t o s 

k i s z o l g á l á s mellett kaphatók. 
g y Elvállal minden e szakmához tartozó javításokat. 

Aranyat és ezüstöt a legmagasabb ron vsroi. 

Minden 
elegáns hölgy 

Orbán, Nagy 
éS TamáS-
cégnél szerzi 

be cipő-
különlegességét. 

A városi és vidéki koz5nség 
figyelmébe! 

inHKIinillHIIIMIlUHIMIMIIintMII 

Megérkeztek a legújabb festő  minták, melyek segítségével házi-
lag olcsón és könnyen kifestheti  szobáját. 

Bordűrök (girland) 12 leulól feljebb 
Szőnyeg (egész fal)  70 „ „ 

Ecsetek használatra kölcsön. P&* Fal- éa olajfe»ték  minden színben. 

Ajánlom a legjobb kocka ruha festéket;  bármilyen női ruhát, szö-
vetet; gyapotat meg lehet festeni,  anélkül, hogy fogna. 
Szives párt- D fi  n R H fî  I fi  f  7 A főszer-,  csemege- és 
fogást  kér: D U U n V U I M ft-  r\  vegyeskereskedése. 

A MiUTílNER féle  virág és veteménymagvak bizományosa. 

Elsdó egy ház, mely áll 2 szoba, ' Qomán, magyar és német nyelveket 
konyhából. Iparosnak alkalmas. I K biró, jelenleg állami tisztvisalő, 

Azonnal beköltözhető. S?r. Avram | magán cégnél alkalmazást keres. Cím 
Jaccu (Csere-u) 7/e. j a kiadóhivatalban. 

Van szerencsém a t hölgyközönség tudomására adni, hogy 

kalap-ujdonságaim 
megérkeztek és nagy választékban kaphatók. 

Átalakításokat modellek után eszközlök. 
Szalmakalapokat forma  után átvarratok 
gyárilag és gyorsan. Nagy választék ka-
laphoz való anyagokban, u. ni.: virágok, 
szalagok, szalma, bortnik, tuzékek. spaterie, 
========== kalapdrót stb. = = = = = 

"Véte lkényszer n é l k ü l m e g t e k i n t h e t ő k ! 

Szivespártfogást  QRDEL T JÁNOS 

es 

kér, tisztelettel: 
Börvászon kaiap 60 leuiól! Női kalap 160 leutól! 

H ^ I I I M cipöraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
r ^ l l l f  27 szám alatt, hol 

c i p ő s z í x l c s é g l e t é t 
bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekcipő 100, női 4 0 0 , 

férfi  4 5 0 leutól fel jebb. 

T e k i n t s ü k 
t e r a b e n T h ó 22-én, vasárnap 
••••aMMMeetittsfiiiSiissMiasBittaifSit#siitistnssfisistiiinsitiiissiassintss 
angol szövetek és párisi divatkülönlegességeket 

idomására hozom a t. vásárló közönségnek, Iţ^gy.ji^G- "IX r ¥ J r l 

^̂̂^̂̂  ös^szes 1 1 0 O T f O  D C í 3 l 
Íiiönieges8ég^ O 


