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Az utóbbi 
időben gyakran hangoztatták a legne-
vesebb európai diplomaták, hogy ál-
lami életünk egyik leglényegesebb elve, 
a parlamentarizmus már végóráit éli; 
a fascista,  kommunista és egyéb szél-
sőséges, a parlamentarizmust támadó 
politikai felfogások  mellett s parla-
ment nem reprezentálhatja az állam-
alkotó összeB néprétegek akaratát. S 
valóban, ba a kérdést erről az oldalá-
ról vizsgálgatjuk, vagy az olasz fascís-
mus szemüvegén keresztül nézzük a 
dolgoknak jelenlegi állását, szinte meg-
dönthetetlen bizonyossággal állapithat 
juk meg, hogy a párlamentárizmus 
csődöt mondott. 
2 Azonban vizsgálgatva az európai 
államok utóbbi parlamenti választásait, 
viszont e felfogást  megdöntő hatással 
jelentkezik a csehszlovákiai választá-
sok eredménye, a kisebbségben levő 
németség és magyarságnak erős meg-
mozdulása, melynek eredményeként 
11 magyar képviselő jutott be a cseh 
parlamentbe, dacára annak, hogy Cseh-
szlovákiában a kisebbségi magyarság 
lélekszáma jóval kisebb, körülbelül fe 
lényi. mint a romániai magyarságé. 

Ugy vesszük észre azonban, hogy a 
cseh szlovákiai kisebbségi magyarság-* 
cak ezen politikai erővé való tömörí-
tését jóval erfsebb  rnellékhangok is 
kisérik, mert hírek szerint, cseh német-
magyar koalíció  készül, sőt még arról 
is szó van, hogy a magyar kisebbség 
egy miniszteri tárcát is kapna. 

Tiszta szívből tudunk örvendeni 
magyar fajtestvéreink  jelentős sikeré 
nek, amely után magától jön a kérdés, 
hol vagyunk mi attól, hogy a mi szám-
arányunknak megfelelő  számú képvi-
selőt küldhessünk parlamentünkbe? 
Azonban, a mint látjuk, a parlamen-
tarizmus elve nem éli utolsó óráit, az 
államalkotó népek akarata, mint faj-
testvéreink példája mutatja, előbb ntóbb 
érvényesfii  s o'yan irányban nyilváoul 
meg, hogy akaratának valódi képe-
formája  mutatkozik benne. Most hát 
mirajtunk a sor, a közeledi választá-
sok meg fogják  mutatni, hogy Rorná 
nia kisebbségi magyarsága mekkora 
politikai erőt, értéket képvisel. 

Egységes, erős akarat, tántorítha-
tatlan kitartás mindig meghozta a maga 
gyümölcsét. 

Kérelem 
Andreias György prefectus  úrhoz. 

Hivatkozom méltóságodnak a szep-
tember havában Udvarhely városában 
megtartott iparos nagygyűlésen, s később 
számtalan alkalommal hangoztatott jó 
akaratú nyilatkozatára, hogy ha az ud-
varhelyi iparosoknak sérelmei vannak, 
forduljanak  panaszukkal egyenesen mél-
tóságodhoz. mert ilyen esetben híva 
talának ajtaja mindig nyitva van. 

Méltóságodnak bizonyára még élénk 
emlékezetében van az emiitett gyűlé-
sen, az iparosok által hangoztatott tö-
mege a vásártartási ügy miatti sérel-
meknek. Kértük, hogy hathatós befő 
lyásával oly módon juttassa sérelmün-
ket a magas kormány színe elé, hogy 
szüntesse be a felesleges  vásárok en-
gedélyezését, a melyek nem haszonnal, 
hanem tetemes anyagi károkkal járnak 
az iparosokra nézve. 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ké-
résünk ez irányban még eredményte-
len. Sőt a napokban újból olyan vá-
sárengedélyek adattak egyes községek-
nek pótvásár címén, a melyek teljesen 
indokolatlanok és élénken bizonyítják 
a hatóságok eljárását, hogy az iparo-
Bok ez irányú panaszát teljesen figyel-
men kivül hagyják, vagy felsőbb  uta- ' 

sitás hiányában, tájékozatlanul a vá-
sárengedélyeket minden községnek 
indokolatlanul megadják. 

E napokban megtörtént az a hiba, 
hogy a november 8-ikára városunkban 
kihirdetett etédi vásár a hatóságok ál-
tal szabályszerűen nem készíttetett elő. 
Az iparosok rajokban, nagy felkészült-
séggel mentek oda és megérkezésük 
utáu abban a meglepetésben részesül-
tek, hogy magának a hatéságnak nem 
volt tudomása a vásárról. 

Második eset. Alig zajlott le szep-
tember elsején, a homoródszentmártoni 
vásár, a hatóság állítólag a község cél-
jaira, az iparosok megkérdezése nél-
kül, november 20 ikára máris kirakó-
vásárt engedélyezett. Mind a két vá-
sár időveszteséget, fáradságot  és tete-
mes anyagi károkat okozott a vásárba 
járó iparosainknak. 

Prefectus  ur, városunk iparossága 
súlyos sérelemnek tekinti ezeket az 
anyagi károkkal járó intézkedéseket s 
ezutou kéri méltóságodat, kegyesked 
jék a hatóságok ilyen irányú intézke-
déseit felül  vizsgálni és az indokolat-
lan pótvásárokat betiltani, hogy ez ál-
tal megkíméltessék az iparosság az ok-
nélküli súlyos kiadásoktól. Jellemzésül 
kívánom megjegyezni, hogy jelen ké-
résemet a homoródszentmártoni vásár-
ban, vásárlók hiányéban irtem, hogy 
meggyőzzem a hatóságokat, hogy az 
iparosok kérése a további váBárenge-
déiyek beszüntetése érdekébea jogos és 
kívánatos. 

Illő tisztelettel: 
Nagy János. 

A szövetkezetek haszna a 
gazdatársadalomban. 

Irta és az etédi hitelszövetkezet 30 éves jubi-
leumán elmondotta Bálinth Zoltán  f  b. elnök. 

Ha széttekintünk a mi bérces 
szép hazánkban, azt látjuk, hogy a 
szövetkezetek, mint a dróthálók fonják 
Össze a falusi  gazdák társadalmát, 
mert ez a szó „szövetkezés" mindin-
kább tért bódít, oly utakon jár. oly 
mesgyéken halad, hogy egyes embere-
ket, kik magukban gyengék, erőtlenek, 
cagy eszmék megvalósítására tehetet 
lenek, azokat egy táborba tömörítse, 
szövetkezésre bírja, hogy egyesült erő-
vel hozzák létre mindazt, ami az em-
berboldogitás szolgálatában áll. 

Hogy a szövetkezéseknek van 
létjogosultságuk, hogy a szövetkezések 
életre valók — a nagytermészet is 
mutatja. Nézzünk bele az Istennek 
szeretettől ihletett alkotásába a nagy-
természetbe, ott látjuk a parányi han-
gyát a földön  mászni, egymagában 
semmi, az általa végzett munkát érté-
kelni képtelenek vagyunk, mert az 
nagyon csekély. De ha a hangyák szö-
vetkezését látjuk és e szövetkezésen 
felépülő  nagy hsngyatársadalom mun-
káját figyeljük,  bümuiatos dolgokat lá-
tunk, melyek arra intenek, hogy egye-
sülésben az erő. Nézzük a méhet 1 Mily 
csekély viaszat termel alig pár hetes 
élete alatt a dolgozó méh s mily cse-
kély az egy mébáltal gyűjtött méz, 
de ha az egész méhállam munkáját s 
e munka eredményit vesszük szem-
ügyre, akkor nemcsak csodálatra méltó 
dolgokat látunk, hanem azt is, hogy 
az embert, a gazdáját vagyonhoz jut-
tatja, létét biztosítja B tanít szorga-
lomra, hűségre, hogy sírunkig szeres 
Bük Istent s tiszteljük a koronás fel-
séget. Nézzük a vizcseppet! Egyma-
gában semmi, de többnek egyesülése 
oly hatalmas víztömeget alkot, mely 
óriási hajókat hord a bátán. 

Mindezeket az érdekességeket nem 
csak a természetben, ebben az örök 

szép harmonikus költeményben láthat-
juk, hanem az emberi társadalomban 
is. Az emberi társadalom, melynek 
tagjai rendelkeznek a különféle  szel-
lemi és anyagi erőkkel, ha szövetkez-
nek, egy táborba tömörülnek, a leg-
nagyobb akadályokat is legyőzve, di-
adalt arathatnak. 

A szövetkezetek ugy áthatják a 
társadalmat, mint az élesztő a teknő 
tésztát. 

Az emberi társadalomban a XX ik 
században a különféle  érdekeltségű em-
berek gyakran versengenek egymással, 
gyűlölik egymást, de a szövetkezetek a 
különféle  nyelvű, vallású, rangú és érde-
keltségű embereket a nagy eszme megva-
lósítására egy táborba tömörítik. A szö-
vetkezetek azok, melyek ledöntik azokat 
a gátokat, melyek az embert az em-
bertől elválasztják. Ezek a gátak, aka-
dályok voltak a sociáldemokráciának s 
ma a bo êvíztnuanak szülő okai. 

Nézzünk be az etédi hitelszövet-
kezetbe. Ott látjuk a napszámost, a 
kisbirtokost, a kisiparost, a nagybir-
tokosokat, tanítót, papot, orvost jegy-
zőt stb., amist igyekeznek kölcsönösen, 
egymást megértő lélekkel keresni a 
társadalom gyógyítására a feözboldo-
gulás forrását  megkeresni. 

Ebben a szövetkezetben tudja meg 
a nagygazda, hogy az embert emberré 
nem a vagyon, nem a születés, nem a 
rang, sem a hét, vagy kilencágú ko 
róna teszi, hanem az a munka, melyet 
elvégez a közjóért, családjáért, egyhá-
záért, a hazáért, az a munka, mely em-
bereket nevel, bogy végcéljukat elérjék, 
földi  hivatásukat ugy betöltsék, hogy 
általuk létre jöjjön az emberi társa-
dalomban az a gyönyörű harmónia, 
mely megteremtse itt a földön  az Isten 
országát, melynek trónusán üljön a mi 
emberi törekvésünk ideálja: Jézus, „ki 
régi, mint az igazság, de modern, mint 
az élet". 

Mindezeken kívül még hány, meg 
hány eszme van, melyek a szövetke 
zetben megvalósíthatók. Az etédi hi-
telszövetkezetnek 30 éves működésé 
bői kerek 25 évet szemléltem, benne 
dolgoztam s jól esett és esik látni, 
hogy a heti vagy havi befizetések  ál 
tal a tagok gyakran találkoznak egy-
mással, mint szövetkezeti testvérek, 
ezáltal rendre, pontosságra, takarékos-
ságra szoktak, mert a takarékosság 
alapja a vsgyonosodásnak, ez pedig, 
az angolokként: a szabadságnak. 

A szövetkezet összejöveteleit min-
den vasárnap délután 1-től 5—6 óráig 
tartotta. S mily szép, midőn az Isten 
házából a szövetkezés házába vonul-
nak társalogni, o!Yasni, hasznos dolgot 
tanulni, ezáltal igen sokat elvonva a 
korcsmától. Méltán mondhatjuk tehát, 
hogy szövetkezetünk a község lakóinak 
erkölcsi életérejs nagy befolyással  volt. 

A szövetkezetek az általános gaz-
dasági és kulturális életre is befolyást 
gyakorolnak. Hány szövetkezet van, 
mely gabonát vásárol tagjainak, mint 
a miénk is tette, hány szövetkezet van, 
mely gazdasági gépekkel rendelkezett, 
mint a miénk ie, hány szövetkezet van, 
mely a tagok nyers terményeit érté-
kesíti stb. és hány szövetkezet van, 
mely a&nyi embert mentett meg a 
tönkre jutástól s bány van, mely annyi 
embert juttatott birtokhoz, mint a miénk 
is, mely a létfenntartás  szolgálatában 
állott akkor, midőn két év alatt majd-
nem másfél  milliót osztott ki a tagjai-
nak gazdasági beruházásokra. 

Ima tehát elmondhatjuk, hogy a 
szövetkezetek igazán hasznos népjóléti 
intézmények a társadalom felvirágzása, 
a kö?jó előmozdítása szolgálatában. 

Álljon tehát ej szövetkezet száza-
dokon át s fennen  hirdesse azt, hogy 
egyesülésben az erő! 

Sanyargatások. 
Távol áll tőlünk, hogy az amúgy 

is megsanyargatott lelkeket izgas-
suk . . . izgulnak azok magukra is. 

Nem, nem történt, semmi tragé-
dia 1 A szenzációra éhező lelkeket 
megnyugtatjuk, vér sem folyt  pár nap 
óta, ütleg nem torzított el arcot, de 
ránk újra békót akarnak rakni. 

Az erdőigazgatóság (Casa Pădu-
rilor) 38.000—925 sz. rendeletével 
az erdőgondnokságok szigorú köteles-
ségévé tette, hogy sem magán-, sem 
birtokossági, vagy községi erdőből, 
egy szál fa  sem vágható le, mig az 
erdőgondnokság a vágterületre a „no-
te statisticát" (üzemtervet) el nem ké-
szíti 8 ennek alapján a vághatási en-
gedély ki nem adatik. 

A felületes  szemlélő ugy gondol-
kodik : az erdőgondookságnak ez a 
munka csekélység — egy-kettőre még-
lesz vele s aztán sújthat a fejsze,  dűl-
het a fa.  . . A ki azonban tudja, hogy 
az erdőgondnokság, hogy üzemtervet 
készíthessen, bekivánja az erdőrész 
kataszteri biţtokivât — annak rajzát, 
a szomszédositással, egy hatósági bizo-
nyítványt, mely igazolja, hogy az erdő 
kisajátítás alatt nem áll, a végre egy 
kérést, melynek aiapján aztán az üzem-
terv elkészül. 

Lesznek, akik ügy gondolkoznak, 
mit nekem üzemterv éa engedély, az 
erdő az enyém, s én vágom. — E gon-
dolathoz csak azt fűzöm  hozzá, hogy 
feljelentés  alapján az Illetékes járásbi 
róság az ilyen tett elkövetőjét az er-
dőtörvény 7 § ának rendelkezése alap-
ján 3000 kuig terjedhető birsággal 
sújthatja. 

Az oktalan erdőirtásnak minden 
esetre gát vetendő, az emberi oktalan 
kapzsiságot és pazariást békóbi kell 
verni, de már azt, hogy valaki a saját 
fája  mellett a téli hidegekben didereg-
jen, vsgy gyümölcsfáit  használja föl 
tüzelő fáu',  igazán nem kívánhatja 
még a Casa Pădurilor sem. 

Pedig ez fog  történni. A mig a bi-
zonyítványok beszereztetnek, a mig az 
üzemterv elkészül, a mig a vágatási 
engedélyek kiadatnak, a most beköszö-
nő télből már már tavasz is lehet, egy 
Banyaru, nélkülözéssel eltöltött tél után 
gondolkozhatunk azon, bogy miért is 
kellett ennek újra megtörténnie. 

Mi lesz azonban jövőre a városi 
lakossággal, ha az idén nem vágnak 
fát,  s ba a jövóben sem vágnak eleget ? 
A fa  árát ma is sokaljuk, mi lesz, ha a 
kereelet a kínálatot sokszorosan felül-
múlja ? 

A való élet mindenha megismét-
lődő parancsát nem ismerő egyének 
sanyargató rendelkezése ez is, — s 
ha mi mindent békén tűrünk — meg-
érdemeljük a reánk váró sorsot. 

Nem akarjuk beverni senkinek a 
fejét,  még szitoknak sem szabad el-
hagyai ajkunkat, — gyarló emberi elmék 
gyarló parancsa ez is — de orvos-
lást kell keresnünk. 

Minden község válasszon ki egy-
két embert, vagy minden körlet 4—5-öt 
(olyanokat, a kik az általános pa-
nasz szószólói tudnak és mernek lenni) 
8 kopogtatni kell, — kérni kell — a 
rendeletben rejlő nagy sérelmet fel 
kelU tárni alant 8 ha itt nem sikerül, 
fenntebb  — egészen odáig, a hol pa-
uaszuak meghallgatásra talál, mert 
kell, hogy legyen valaki és legyenek 
valakik, kik egy nagy tömeg feljajdu-
lását jogosnak találják — s azt el-
csendesítsék. 

T O f í P f l  L Á S Z L Ó 



Ne legyünk izgatók és lázitók, 
de olyanok se legyünk, mint a struc, 
mely fövénybe  dugva csőrét, —se 
hall, se lát. 

Kérjünk, követeljünk mindenha és 
mindenhol méltányosságot és igazsá-
got, a hol a jogtalanság ostorával 
akarnak rajtunk végigverni 1 

V-ó. 

D. Dezső Miklós, az előnyösen 
ismertnevü nagyajtai festőművész,  ki-
nek képkiállitása a Barkóczy féle  ven-
déglő egyik hátsó, udvari helyiségében 
most vasárnap nyilik meg, néhány év-
vel ezelőtt már rendezett kiállítást vá-
rosunkban. Már akkor is szép sikere 
volt, közönségünk megérezte, méltá 
nyolta a művész hivatottságát. Ázóta 
Dezsőnek néhány nagyobb városban 
rendezett kiállításáról olvashattunk 
elismerő sorokat, mig moBt, mintegy 
50 uj képből álló gyűjteményével is 
mét körünkben jelentkezik. Képei közt 
széttekintve, mindjárt megállapíthatjuk, 
hogy a művész friss  színlátását, köny-
nyed ecsetkezelését megtartotta, de 
ezenfelül  megismerkedésünk óta Ö3Bze-
fogó  erőben, közvetlenségben és len-
dületben növekedett is. A szabad me-
zők sokszínűsége, távolba nyúló leve-
gős perspektívája, észi és téli tájak 
lilás, sejtelmes szinfiaomságai,  nyári 
napok meleg rekkenősége, munkában 
feszülő  emberi és állati izmek erőki-
fejtése  — ezek mostani festői  thémái, 
feladatai  is, melyeket megizmosodott 
tehetségével maga elé tűzött és meg-
oldani törekszik. Az utóbbi thémakör-
ből markáns példák Rögtörő székelyek, 
Kaszások, Tímárok, Eépagyüjtők cimü 
nagy olajfestésü  képe', melyek kompo 
zicionális biztonsága, kiegyensúlyozott-
sága is elismerést érdemel. Márciusi 
alkony, Holdas este, Elhagyott, udvar, 
Márciusi hajnal, Lehullt lombok, Ma-
rosparti táj, Téli hajnal cimü képein 
pedig a festő  hangulatérző lírai tulaj-
donságai találnak, sokszor valósággal: 
misztikus hatású kifejezést,  a sokféle 
szín bravúros finomságú  összehangolá-
sán át, ugy, hogy e színekből legtöbb-
ször a hó hidege, a hóolvadás szBga, 
a forró  nyár lankasztó heve is felénk 
árad. A művész friasesége  s értékes 
tulajdonságai általában aquarelljein is 
jól érvényesülnek, csak természetesen, 
még több részletfinomsággal.  A kiállí-
tás, mely f.  hó 30-ikáig tekinthető 
meg, mindenképpen méltó közönségünk 
érdeklődésére. 

Egy udvarhelyszéki emiékiró. 
A napokban egy olyan müvecske 

hagyja el a sajtót, mely||Udvarhelyme-
gye közönsége széles rétegeit érdekli 
s ezért röviden előre hírt adunk róla. 
A kolozsvári Minerva  l&önyvtár  soro-
zatában, mely nagyjában a régi 0 csó 
Könyvtár  tárgyköréből nyújtja értékes 
olvasni valóit, most jelennek meg Her 
mányi Diénes József  nagyenyedi refor-
mátus pap (1699—1763) emlékiratának 
szemelvényei. A szerző korának hires 
szónoka és írója volt, akinek közel 150 
kéziratos müve maradt hátra, s Udvar-
helyszékről indult érdekes pályájára. 
Apja Magyarhermányon született, Ud-
varhelyen és Nagyenyaden tanúit s aztán 
pataJcfalvi,  majd olasztéleki  pap lett. 
Innen ment később Középajtára s végre 
Bölönbe, hol 49 évi papság után vé 
gezte értékes életét. Ennek az érdekes 
embernek s aztán 1699-től 1720 ig 
önmagának életét mondja el Hermányi 
Diénes József  emlékirata. Müvének kü-
lönös becset ad az, hogy a falusi  isko-
lázásra, papi és tanítói életre, majd 
az udvarhelyi és nagyenyedi kollégi-
umi és tauári életre egyetlen emlék-
iratban Eem lelhető érdekes vonásokat 
nyújt. Udvarhelymegye közönsége pe 
dlg az első székely emlékiratot kapja 
benne. Főleg a református  papság, ta-
nítóság és kollégiumi ifju?ág  egy vég-
telenül érdekes éB tanulságos képet 
nyer belőle a kétszáz év előtti viszo 
nyokról és emlékekről. A kis könyv 
már december elején megjelenik s meg-
szerzését, melyet olcsó ára megköny-
nyit, minél több intelligens ember fi 
gyeimébe ajánljuk. 

A Polgári Önképző fillérestélyeinek 
létjogosultságát, kedvelt voltát Bemmi 
sem igazolja jobban, mint az, hogy a 
17-iki első fiilérestélyen,  dacára a kelle 
metlen, esős időnek, a közönség mégis 
majdnem megtöltötte a színháztermet. 
Az estélyek sorozatát Kovács Lázár 
egyleti alelnök tartalmas megnyitója 
vezette be, ki rövid visszapillantást 
vetve ez estélyek keletkezésének tör-
ténetére, azok kulturális célját, nevelő 
hatását fejtegette.  A Dézsy Bözsike ál-
tal nagyon ügyesen előadott monolog 
általános tetszést nyert. Benne az 
ujabb műkedvelői gárda egy igen tehet-
séges tagját fedeztük  fel.  Az elmaradt 

hegedű szóló helyett Balutz Bálint mű-
vészies cimbalomjátéka gyöoyörködtette 
a közönséget. Szabó Gyula szavalata 
az estélv egyik értékes száma volt. 
Orbán Rózsika kellemes hangon énekelt 
egy pár müdalt. A műsor utolsó pontja 
egy egyfelvonásos  kis drámának: a 
*Gong"-nak előadása volt. A szereplők : 
Tamás Hus, Csendőr Jenő és Molnár 
Gergely, nagyon ügyesen, hatáskeltően 
játszották meg szerepeiket s igy a si 
ker sem maradhatott el. — A legkö-
zelebbi fillérestély  december hő 1 én 
le3z, a Solymossy-emlékünneppel kap-
csolatban. Erre való tekintettel a ve 
zetőség igen érdekes, nivós műsort ál-
lított öszsze, hogy ez estély minden te-
kintetben méltó legyen az egyesület 
néhai nagynevű elnfikének  emlékéhez. 
Ez estélyre már most felhívjuk  a kö 
zöoség figyelmét.  A műsort a követ-
kezé számban közölai fogjuk. 

Nem volna teljes az első filléres-
télyről szóló beszámoló, ha a közön 
Bégnek egy néma kérdésére itt felele-
tet nem adnék. 

Ugyanis évtizedek óta ez az első fil-
lérestély volt, hogy a jó öreg Fischer 
bácsi annak rendezésénél, megnyitásá 
nál hiányzott. Az ő markáns, mindenki 
által ismert és tisztelt alakja szinte 
hozzátartozott sz estélyekhez, nélküle 
el sem lehetett képzelni egyetlen es-
télynek a megrendezését, műsorának 
betanítását. Es íme, a mindent kikezdő, 
megváltoztató idő őt is elsodorta kö-
rünkből ; polgári társadalmunknak ezt 
az értékes tagját is más munkamezőre 
hívta el a sors különös szeszélye. S most, 
hogy fillérestélyünkön  már nem láttuk 
magunk között, gondolatban sokan sze-
retettel kerestük fel  uj otthonában, a 
messzi Cjikországban s elismerésünk-
nek, köszönetünknek önzetlen munkás-
ságáért e szerény sorok legyenek szó-
szólói, tolmácsolói. Az Isten tartsa, az 
Isten éltesse uj otthonában, uj lakhe-
lyén s aranyozza be öreg napjait a 
teljesített kötelesség boldogító tudata 1 

Cs. 

A filharmónikuaok  jövő heti 
próbaprogrammja: hétfő:  Rípp, Lisbeth, 
szerda: Ripp, Lisbeth, Katriua, Sarolta, 
Van der Bilt, Nick, Derrick és a tel-
jes énekkar. (I. felv.  finálé  szereplői), 
csütörtök: Ripp, Adrién, Alis, péntek: 
zenekar. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Mi minden történt, Tekintetes 

Szerkesztő Uram azóta, mióta levelet 
nem irtam a Székely Közéletnek. En 
ugyan biztosan tudom, hogy a lap meg 
lenne nálam nélkül is, de viszont én 
nem lennék meg e székely hírmondó 
néikül. Mert hát szeretem a nyilvános-
ságot, a szókimondást, az igazságot — 
mértékkel. S e lappal, én istenuccse, 
ugy vagyok, mint a pozsonyi bucBU-
járók a litániával. Mikor búcsúra me-
net, végére értek a litániának, még a 
nyomdát jelző szavakat is leénekelték, 
mert hát az ÍB a nyomtatásban volt: 
Druck von sort in Pressburg. T. i. hogy 
Pozsonyban nyomták a könyvet. Ilyen 
formán  vagyok b. újságjával, Tekinte-
tes Uram én is. Fiatalabb koromban 
nem voltam ilyen, de mióta megtudám, 
hány a harminckettő, (mert hát bizony 
csak hat s még maholnap annyi sem) 
azóta értem csak meg igazában, hogy 
a 48-a8 nagy idők elején szegény jó 
Stancsicsot miért zárta el az önkény 
uralom, s a forradalom  miért szabadi-
tóttá ki őt akkora lelkesedéssel bör-
tönéből, — vagy hogy miért volt a 
nemzet követelésének első pontja a 
sajtószabadság I Hogy a sajtó ellenő 
rizzen-, hogy a sajtó kritizáljon, sújt-
son, vagy fölemeljen,  mint azt már az 
igazság, a nagy nyilvánosság megnyug-
tatására ÍB megkívánja. Ilyenformán  a 
sajtó általános érdekeket szolgál — a 
nágy közönség érdekeit. Vájjon hova 
jutnánk, Tekintetes Uram, ha az em-
berben rejlő hatalmaskodásnak zsilip-
jei megnyitnának mindenkiben: üss, 
vágj, lopj, jobban mondva: Bikkassz, 
vagy a kezedbe adott hatalommal ugy 
élj vissza, hogy réme légy az emberi-
ségnek. 

Ha a sajtó nem lenne, bizonyára 
igy is volna. Törvénynek, társadalmi 
rendaek egyformán  fönségesen  érté-

kes a sajtó. Mikor szénás szekerem 
jól megrakva, hegyről ereszkedem a 
völgybe, talabort teszek a kerekek alá, 
kereket kötök, vagy vontatót akasztok 
szekerem után, hogy az ne rohanjon 
alá a völgybe 8 fékezőt  látok a szá-
guldó autóknál, kocsiknál is. Hogy 
mekkora veszedelem származik, ba 
mindezeket az elővigyázatosságokat az 
emberek nem alkalmazzák, arra szám-
talan példát láttunk és látunk. A gyor-
san száguldó autónál, ha a fék  elromlik, 
kész a veszedelem. Hát ugy gondolom 
el, öreg székely eszemmel én is, Te-
kintetes Uram, ha sajtó nem lenne, 
hányan élnének az egyéni szabadság 
meg nem engedett formájával.  S igy 
konfundálám  ki magamban, hogy az 
újság tán olyan talaborféle  a társada-
lomban, mely a lejtőről lefelé  futástól, 
vagy néha a magasba való gyón előre 
töréstől eleve megóvja az egyént. Azt 
tudniillik, akiben van belátással páro-
sult intelligencia is, ad valamit arra, 
hogy cselekedetéhez vájjon mit is szól-
nak az emberek, a társadalom: — a leg-
hivatottabb biró. 

Azonkívül a törvény őre is a sajtó. 
Hasábjain ostorozza a törvénytelen cse-
lekedeteket, a törvény kijátszását, a 
törvény által kezembe adott hatalom-
mal való visszaélést. S ha primitívebb 
értelemben a szappanról" azt mondjuk, 
hogy a kultura fokmérője,  — ugy a 
sajtóról bizvást elmondhatjuk, hogy az 
a kultura áldott vívmánya. Éppen ugy, 
mint a vallás, iskola, törvény s min 
den más emberi intézmény, mely nél-
kül állati sorban maradna Isten leg-
szebb teremtménye: az ember. 

Tudom, hogy mosolyog levelem 
olvasása közben, Szerkesztő Uram, de 
utolsó levelem óta — mint élőbbén is 
irám — annyi újság történt, hol szé 
kely anyavárosunkban, hol meg a pe 
rifériákon,  hogy meg nem tudám ál-
lani morfondirozás  nélkül. 

Nagy ünnepséget rendeztek a vá-
roson jó, botoskész itő csizmadiáink. 

Igaz, hogy a botos már a múlté. A 
botost mi már meg sem vesszük, csizma 
járja, mert hát falumban  kicsúfolnának 
atyámfiai,  ha eme régi bakkancs forma 
lábbeli kerülne sárban taposó lábaimra. 
Hiába, a korral haladói keli — mondja 
jó öreg bordám. De a városban jártunk-
ban láttam olyan hegyes orrú ci-
pellőket ÍB, hogy elgondolám, no ha ez 
nagyobb volna, — tán csónakázni is 
lehetne benne. Mondtam ÍB Juliskám-
nak valami ilyesfélét,  de ő oldalba 
böke ehejt, mert meg ő hegyes orrú 
cipellőt szeretne. Emiatt még lesz is 
égi háború közöttünk, jól tudom, mert 
hát ő az újítással tart, én meg maradi 
vagyok. Tetszik tudni, Tekintetes Uram, 
hogy sok esetben a gyors haladástól 
borsózik a hátam. S igy én örömmel 
szemlélem — jó öregem bosszantására 
— mikor két csizmadiainas rúdon a 
piacra viszi a nekünk való lábbeliket. 
Jó vásárokat kívánnék nekik I 

Az oklándi incidensről is olvasék 
a Székely Közélet mult heti számában 
B éppen aaért is irogaték előbb a sza-
badsajtóról, mert jói esett nekem is, 
de másnak is, hogy Szerkesztő Uram-
nak az esetbe bepillantást engedett az 
illetékes hatóság. De jól is teszik az 
urak, hogy a kedélyeket megnyugtatni 
igyekeznek, mert hát nem mindenki 
rossz ember. A rossz embertől bizony 
öreg fejem  is fél.  A nyílt és őszinte 
eljárás mellett az is nevelné a bizal-
mat, ha a nép között mindenütt a nép 
nyelvét értő közegek is teljesítenének 
szolgálatot, a mi bizony most még ál-
talánosságban nem mondható el. Igy 
mindjárt a megértés is könnyebb lenne 
H erősödnék a székely ősi hajlandó-
sága a törvénytiszteletre. Mert hát a 
székely mindig törvénytisztelő volt, 
ugy-e, jó uram ? No hát legyen is az 
s akkor talán nem lesz ezután baj. 

Tekintetes uramnak szives üdvöz-
lettel : 

Egy öreg Székely. 

Dr. med. univ. Schuster Hans 
Ernő fogorvos 

fogorvosi műtermét 
a Bnl. Reg. Ferdinánd (volt 
Kossnth-u.) 9 sz. a. megnyitotta. 

Rendel d. e. 8-12-ig, d. u. 2-5-ig. 

Bejárat a fogorvosi  műterembe 1 

a „T U R U L"-cip5űzlet mellett. 

H I R E ICa 
November 21. 

Halálozás. Hévizi  Beichert  Gusz-
táv járásbirósági kezelő f.  hó 15-én 
33 éves korában, hosszas szenvedés után 
elhalt. A derék, szorgalmas tisztviselő 
ki elismerten szakértő, hivatásos bélyeg-
gyűjtő is volt, 8 mint. ilyen nagy értékű 
és gondosan kezelt gyüjteménuyol 
rendelkezett, halálával szép családot 
borított gyászba. Nagy részvét mellett 
temették. 

Barabás Dénes földbirtokos,  köz-
igazgatási tisztviselő f.  hó 20-ikán, 
Karácsontalván, 71 éves korábau vá-
ratlanul elhalt. A széles körben is-
mert, dőrék öreg urat tekintélyes ro-
konság gyászolja. 

Nagy érdeklődés mellett folyt 
le f.  hó 19-én az erdélyi római katho-
likusok ez évi státu?gyülése. Majláth 
püspöknek az iskolai ügyek kedvező 
megoldására vonatkozó, bizakodó hangú 
megnyitóját a státusgyülés élénk he 
lyesléssel fogadta.  Az évi jelentésnek 
szakbizottságokban való előzetes tár-
gyalásában vármegyénkből tevékeny 
részt vettek Embery Árpid és Tamás 
Albert igazgatók, a plenáris gyűlésen 
pedig a tárgyalás sorrendjén az egyes 
kérdésekhez nagy szakavatottsággal 
szólott hozzá Pál István prelátus, sze-
nátor, az iskolaűgyi nagybizottság el-
nöke, akinek felszólalásait,  talpraesett 
megjegyzéseit és nagy munkáját hálás 
elismeréssel és köszönettel honorálta a 
státusgyülés. Nagy Lajos dr.-nak az 
iskoláinkhoz való ragaszkodást kifojező 
beszédét, Viola Sándor dr. nak az el 
hunyt tanárok sírjának gondozására 
vonatkozó felszólalását,  Orbán János-
nak az iskolai ankéttal kapcsolatban 
tett megjegyzéseit éí Biró Lnjosoak a 
tankönyvmizériával  kapcsolatos felszó-
lalását szintén helyesléssel fogadta  a 
státusgyülés. 

A marosvásárhelyi keres-
kedőtársula t legutóbbi választmányi 
ülésén a választmány egyhangú lelke-
sedéssel mondott köszönetet az udvar-
helyi kereskedőtársulat elnökénea és 
azon tagjainak, akik a kereskedelmi 
és iparkamarai választásokban részt 
vettek. Mint értesültünk, ez ügynek 
érdekes kuliszatítkai vannak. &. ma-
rosvásárhelyi kereskedőtársulat a ka-
marai választások alkalmával néhány 
tagját kereskedelmi kamarai tanácsosi 
állásra kandidálta, azonban a válasz-
tások rendjén a helyzet ugy alakult, 
hogy a marosvásárhelyi kereskedőtár-
Bulat jelöltjei sehogy sem tudták el-
nyerni a győzelemhez szükséges szava-
zatmennyiséget. Szinte az utolsó pil-
lanatban érkeztek meg városunk vá-
lasztásra jogosult kereskedői, kik 
mindannyian a marosvásárhelyi keres-
kedőtársulat jelöltjeire szavazva, a 
mérleget javukra billentették, de emel-
lett a választások sorsát is eldöntöt-
ték. Ennek az eredménynek különös 
jelentősége abban van, hogy a maros-
vásárhelyi kereskedők jelöltjei a sza-
badkereskedelem, a jobb és olcsóbb 
közlekedés megvalósitását, a spekuia-
törvény eltörlését, a forgalmi  és luxus-
adók adóreform  utján való megváltoz-
tatását tűzték ki munkálkodásuk cél-
jául. 

A Vógler Gyula keresztúri 
zenetanár tiszteletére rendezett jubi-
láris ünnepséggel — mely értesülésünk 
szerint, igen szépen sikerült — a jövő 
héten bővebben fogunk  foglalkozni, 
méltatva az ünnepelt kiváló érdemeit is. 

z Eladó egy utazóbunda. Megte-
kinthető Str. Reg. Carolj"(Orbán B.) 
14 sz. alatt. 



Az ország bármely risztbe Vâltaloţ szemflyszállitást aufoVal: ifj. BarKíczy Albert. 
Teljesen ulí  családi iésszekrénv eladó. 

A helybeli Jótékony Nöegye-
sület 50 évoB jubileumi ünnepségei-
nek előkészítése érdekében az elnök-
ség hetek óta erős tevékenységet fejt 
ki, a mint erről a már összeállított, 
s a napokban ezétküldendő meghivó 
és gezdag programm fog  tanúskodni. 
A mint a meghivó szövegéből látjuk, 
a rendezőség a müeorpontok és a sze-
replők megválasztásával egy igazán 
kellemes és emlékezetes napot igye-
kezett szerezni a közönségnek méltót 
az egyesület múltjához, azon egyesü-
letéhez, a melyik 50 év óta őrállója és 
fejlesztője  a kulturá&ak, gondozója a 
gyámoltalanoknak és pazar osztogatója 
a szeretetnek. Most az 50 éves határ-
kőnél annak a sok szeretetnek, a me-
lyet oly bőségesen adott, némi kis há-
nyadát visszakéri viszonzásképpen, 
hogy meríthessen ujabb erőt és bizo-
dalmat, egy ujabb 50 év sikeres tneg-
futásához  I 

A fegyvertartási  engedélyek, 
a mint velünk illetékes helyről közlik 
elkészültek, s az érdekeltek által a rend-
őrség épületében levő népssedési hi-
vatalban átvehetők, 

Kérelem. Ez uton is felkérem 
mindazokat, a kiknek nemes szivére 
számítva, a zetelaki tüzkárosultak fel-
segélyezése érdekében gyüjtőivet kül-
döttem, hogy ezen ivet hozzám — le-
hető sürgősen — beküldeni szívesked-
jenek. — A népjóléti miniszter úrhoz 
a segélyakció eredményéről folyó  év 
végéig feltétlenül  részletes számadást 
kell felterjesztenem.  Egy ilyen száma 
dás összeállítása hosszas időt vesz 
igénybe s ezért vagyok bátor jelen ké-
relmemet hirlapiiag is közzétenni. Odor-
heiu, 1925 november hó. Szabó sub-
prefect. 

A Székely Dalegylet, mely az 
utóbbi időbea oly nagy aktivitást mutatott 
ismét egy nagyszabású munka megva 
lósitására határozta el magát. Dacem-
ber 26 án, karácsony másodnapján Far-
kas Imrének a Cseregyerekek cimü dal-
játékát fogja  előadni a főszerepekben 
városunk közkedvelt műkedvelőivel. 
Mint értesülünk, a darsb próbái már is 
szép eredménnyel folynak.  A dalegylet 
lendületes fejlődését  bizonyítja az a 
tény is, hogy karácsony másodnapi elő-
adását egy ujonnau alakitott nivos sza-
lonzenekar szerepeltetésével fogja  meg 
rendezni. A dalegylet vigalmi bizott-
ságának szakavatott vezetése a leg-
jobb záloga annak, hogy az Iglói diá-
kok és a Tul a Nagykrivánon keliemes 
szórakozást nyújtó előadása után ez 
alkalommal is fejlődő  kulturéletüak 
ujabb lendületét fogja  mutatni a Cse-
regyerekek Bzinpadí előadása. 

A városi villamos telep túl-
terhelése, s az emiatt lépten nyomon 
előálható zavarok az illetékes vezetősé-
get régóta foglalkoztatják.  Ezzel kap-
csolatban a Ganz cég egy főbb  köz-
ponti tisztviselője legutóbb városunk-
ban járt, g az üzem kibővítésére javas-
latot készített. A tanács mindezek 
megbeszélése érdekében, a polgárság 
bevonásával, egy értekezletet szándé 
kőzik összehívni. 

x Orvosi hir. Dénes Béla dr. 
orvo8, rendelését a Bul. Beg. Ferdi 
nand (volt Kossuth u.) 69 sz. alatt új-
ból megkezdte. Kvarc fény,  hőlég és 
elektromos kezelések. 

A főgimnázium  Baróti Szabó 
Dávid önképzőkörének a mult vasár-
napi kegyeleti ünnepe a lapunkbin kö-
zölt gazdag és változatos műsor sze-
rint a közönség nagyfokú  érdeklődése 
mellett folyt  le. A Khell István tanár 
vezette ének és zeneszámok, valamint 
az egyes ifjak  szavaló, előadó és zene-
számai a közönség zajos tetszésével ta-

lálkoztak. Az ünnepély végén maga 
Pál István is, miot a püspök megbi 
zottja, lelkes beszédben nyilvánította 
elismerését a vezetőtanárnak és az if-
júságnak a szépen kigondolt, jól elő-
készített és fényes  sikerrel lefolyt  ün-
nepélyért. 

• A Varga patak mentén lakók-
tól kaptunk panaszt, a patakmeder 
bokrokkal, gazzal benőtt volta, tisztát-
lansága miatt. Ilyenformán  nemcsak 
attól lehet tartani, hogy egy hirtelen 
jött áradás esetén î patak hamarább 
kiönt és nagyobb rongálásokat is okoz, 
hanem ártalmas ez az állapot közegész-
eégi ezeaspontból is. A város lakossága 
liözmunkaváltság címén elég tekinté-
lyes összeget fizet  s ezért jogosan 
óhajtaná, hogy abból fordítsanak  vala-
mely összeget a Vargapatak medrének 
gondozására is. 

Állást keresők figyelmébe. 
Az igazaágügyminisztérium 78 504—925 
sz. rendeletében ugy intézkedett, hogy 
mindszok, kik a helybeli törvényszék-
nél, vagy a törvényszék körletéhez 
tartozó járásbíróságoknál üresedésben 
levő másolói vagy jegyzői állások vala-
melyikét elnyerni óhajtják, f.  évi de-
cember hó 14 én d. u. 3 órakor jelen-
jenek meg a törvényszék 11 sz. szo-
bájában megtartandó felvételi  vizsgán. 
Pályázati kérések már most beadhatók 
a törvényszéki elnöki irodához. A fo-
lyamodóknak kérésükhöz a következő 
mellékleteket kell csatolniok: 1. ke-
resztlevél, 2. állampolgársági bizonyít 
vány, 3. közigazgatási hatósági bizo 
nyitvány, hogy a folyamodó  büntetlen 
előéletű, 4. hatósági orvosi bizonyít-
vány, hogy a pályázó közszolgálatra 
alkalmas, 5. iskolai végzettséget, iga-
zoló bizonyítvány, 6. a katonai szol-
gálat elvégzését igazoló bizonyítvány, 
7. a folyamodó  Írásbeli nyilatkozata, 
hogy milyen nyelveket ismer. Ameny-
nyibea a vizsgára elegendő számú nagy-
korú pályázó nem jelentkeznék, 18 ik 
életévüket betöltött egyének is nyer-
hetnek alkalmazást. A vizsga Írásbeli 
(szépírás, helyesírás és nyelvtani sza-
bályok ismerete) és szóbeli (a bírói 
szervezet ismerete általánosságban, föld-
rajz, alkotmánytan, a történelem fon 
tosabb eseményei). A vizsgára az író 
szereket a pályázók vigyék magukkal. 
N Egy angol garnitura eladó 
dr. Hinléder Fels Ernőnél. 

Súlyos sérülést szenvedett nem-
régiben Gergely József  zetelaki lakós, 
ki gránáttal akart halászni. A felrob-
bant gránát azonban összezúzta a jobb 
kezét, melyet aztán a kórházban la is 
kellett vágni, s a lábát is megsebesí-
tette. A szerencsétlen ember a gráná-
tot, állítása szerint, a nyáron kaszálás 
közben találta. A vizsgálatot folytatják. 

Piaci árak: buza 120—135, 
rozs 105—110, árpa 86—90, zab 
38—45, tengeri 75—84, burgonva 
22—27, paszuly 100—120 leu vékán-
ként. V—ó. 

Szuperfoszfát  — műtrágya még 
mázsás tételekben kapható. 

— Egy jókarban levő szecska-
vágó kerestetik. 

x Földbérlet. Az odorheiu i— szé-
kelyudvarhelyi  református  egyház 1925 
november hó 29 én d. u. 3 órakor, az 
elemi iskola helyiségében haszonbérbe 
adja a Fernengel-BÓsfürdőn  kivül levő 
2 hold és a temetőben levő egy ne-
gyed hold terjedelmű földjeit,  nyilvá-
nos árverésen. Feltételek a lelkészi hi-
vatalban megtudhatók. Egyháztanács. 

x J ó családból való fiút  taou 
lónak feivesz  Z. Székely János könyv-
kereskedése. 

* Egy vagy két önállóan 
dolgozó bádogos segédet állandó mun-
kára felvesz  Kerestély Gyula bádogos 
mester Odorheiu-Székelyudvarhely. 

x Eladó a székhidján alól 13 
hold szántó és kaszáló, legjobb minő-
ségű főid.  Cim a kiadóhivatalban. 

x Aki házat, földet  akar venni 
vagy eladni, jelentse be a „Mercur" 
ügynökségnek a Globus-nyomda udva-
rán. Ugyanott kiadó lakások iránt is 
lehet érdeklődni. 

x Eladó egy pedálos cimbalom, 
egy 100 literes ércüst. Cim a kiadó 
ban. 

x Eladó egy kitűnő karban lévő, 
fehérre  lakkozott gyermekkocsi. Str. 
Prinţul Nicolae (Arpád utcal 64. 

Ugyanott legolcsóbban beszerez-
het karácsonyra képes és mesés 

gyermekkönyvekot. 
Összes belföldi  folyóiratok  és 

hírlapok raktáron. 

No. 457—1925. 

Hirdetmény. 
Tudomására adom a nagyérdemű 

közönségnek, hogy a csíki őrléseket 
nagyobb részben befejeztem.  Ezért igye-
kezzék mindenki a karácsonyi őrleté 
sét megkezdeni. Na hagyja karácsony 
nagyhetére. Minden nap "állandóan ad 
dig őriünk, mig mindenki végezhet 
őrleményével. Egyben tudatom, hogy 
jó molnáraim vannak, akik jó bánás-
mód mellett bárkit tisztességesen ki-
szolgálnak. 

Odorheiu, 1925 november hó. 
Fábián József 
malomtulajdonos. 

No. 428.431-1925 — 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor jud. prin ace-

astă publică, că îa baza deciziunei No. 
G. 3769 etc. 1924 a judecătoriei da ocol 
Odorheiu îa favorul  urmăritorului Blatt 
Msximilian pantru îacassarea creanţei 
de 23.867 Lei şi acc. se fixează  termen 
de licitaţie pa ziua de 7  Decemvrie 
1925 orele 10 a in. la faţa  locului 
în Odorheiu, Str. Regina Elisabeta No. 
20 unda se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară mobile casnică, 
cimbală şi maşină da emut îa valoare 
de 7.900 Lsi. 

In caz da nevoie ş; sub preţul de 
estiio&ro 

Odorheiu la 19/XI. 1925. 
Ludovic Nagy 

executor. 

No. 444—1925. exec. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar 

aduc la cunoştinţă publică, îa senzul 
legii articlul LX din 1881 § 102 res-
pective XLI. din 1908 § 19 cumcă 
lucrurile următoare ş. a. boi, vaci 
care în urma decisului Nr. 2584 din 
anul 1925 al Judecătoriei de Ocol din 
Cristur s'au execvat îa C r i s t u r 
îa favorul  execvatorul Dr.Elekes Do-
mokos repr. prin. advocatul împot-
riva execvatului locuitor din comuna 
Cristur pentru iccassarea capitalului 
de 10 000 lei ş acces, prin execuţie de 
acoperire şi cari sa'a preţuit îa 40.000 
lei se vor vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei iicitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 2720—925 
al Jud. de Ocol din Cristur se fixează 
terminul pe ziua da 9 Dec. 1925, la 
orele 10 a. m. îa comuna Cristur şi 
toţi cari au voie da a cumpăra, sua-
îavitaţi prin acest edict cu observa-
rea aceia, că lucrurile susamintite vot 
fi  vândute îa senzul legii XL din 1881 
§. 107 şl 108 celor cari dau mai mult, 
pa lângă solvirea în bani gata şi în 
caz necesar şi sub pretai de strigare. 

Pretenziuaea care e da îacassat, 
face  10.000 lei capital, dobâazilecu 10% 
socotind din 5 Oct. 1925 iar spesele 
până acum staverite de 2348 lei 30 b. 

Iutrucâ1: mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şî de alţii 
ş' acaştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţ;a prezentă este ordo-
nată şi îo favorul  acestora îa senzul 
articlului XLI dia 1908 § 20. 

Cristur. la 15 Nov. 1925. 

Adolf  D u b b execut, jud. 

No. 569/925 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor jud. prin 

aceasta publică că îi baza deciziunei 
No. G. 4965/1925 a judecătoriei de ocol 
din Odorheiu, îa favorul  uraăritoru'ui 
Birtalan Iosif  reprezentat prin advocitul 
Dr. Gönczy Gábor pentru îacassarea 
creanţsi de 7080 Lei şi. Bpre statorite 
dela păoă aeum 5000 Lei se fixează 
termenul de licitaţie pe ziua de 36 
Noemmvrie 1925 orele 2 d. m. în 
Feliceni No. 83. unde se vor vinde pria 
licitaţie publică judiciară 2 Iapa, 1 
părete ham, 1 car, 3 car fâa'şi  35 
mărtă grău,. îa valoare de 30.600 Lei. 

Ia caz de nevoe şi sub preţul de 
estimare. 

Odorheiu, la 9 Novemvrie 1925. 
Ludovic Nagy exec. jud. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Baia köz-

ség közbirtokosságának tulajdonát ké-
pező italmérési joggal összekötött 
kórcamaháza f.  évi dec. b ö 6 - á n 
d. u. 2 órakor nyilt szóbeli árverésen 
3 évre, tehát 1926 jaauár 1 tői 1928 
december 31-ig haszonbérbe adatik. 

Kikiáltási ár évi 10 000 leu. Bá-
natpénz 10*/o 

Részletes feltételek  a beiai jegy-
zői irodában megtudhatók. 

Beia, 1925 november 16. 
A közbirtokosság: 

Oeorg Slft  elnök. 

v®. 
wx  « 

5zenzdciós olcsó árak 
HIRSCH RUDOLF dlvatOzletébsn 

Nagy választék férfi  és nöi kelmékben, paplanokban, szőnyegekben és mosóárukban. 

Á világ összes 
divatlapjai 

kaphatók a 

Hercur 
hírlapíródéban. 

Beretvás pasztilla alegmakacsabb fejfájást is elmulasztja 



Elszakí thatat lan kész férfi-ruhák  már 1300 lentől, struks, 
britses nadrágok, raglánok, esőköpenyek, 
bámulatos olcsón. Legújabb divatú angol 

és brassói szövetek, bélések, kelengyevásznak, harisnyák, nadrág* 

L A b l R . üzletében. 
No. 457 execuţional 1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştiiţa publică în sensul legii 
articlul LX din 1881. § 102. respective 
LXI din 1908. § 19, cumcă lucrurile 
următoare ş. a. v i ţ e i îa urma de 
cisului Nr. 1244 din anul 1924 al ju 
decătoriai de ocol din Cristur s'au exec-
rat în Archita îa favorul  execvatorilor 
Sófia  Krausz repr. prin şdv. Dr Apáthy 
Gyula împotriva execvatul iocuitori 
din comuna Archita pentru înca-
sarea capitelului de 5896 L°i şi acces, 
pria execuţie de acoperire şi cari ş'au 
preţuit în 3000 Lei se vor vinde prin 
licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei Hcitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 2731/925 
al Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pe 7 Dec. anul 1925 
la orele 14 a, ES. îo comuna Archita 
şi toţi, cari au voie de a cumpăra, 
sunt invitaţ' prin acest edict cu obser-
varea aceia, că lucrurile susamintite 
vor fi  vândute îa senzul legii XL din 
1881. § 107. şi 108. celor cari dau mai 
mult, pe lângă soivirea îa bani gata şi 
în caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îocassat face 
5896 Lei capital, dobânzile cu 6°/0 soco-
tind din 10 Iunie 1922 iar spesele până 
acum Btaverite de 1445 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceşiia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo 
nată şi în favorul  acestora în senzul 
articiului XLI din 1908 § 20. 

Cristur la 15 Nov. 1925. 
Adolf  Dnbb. 

executor judecătoresc. 

Eladói 
I vaskályha 500 leu, I főző  platen 
1000 leu. Str. Reg. Carol (Orbán 

Balázs-utca) 17. szám alatt. 

Férfiszabó üzletemet 
áthelyeztem Str. Principesa Elisabeta 
(Bethlen u.) 10. szám alá. Vállalom a 
legdivatosabb férfi  felöltők  és ruhá k 

készítését ízléses kivitelben, 

Pontos kiszolgálás! Szolid árak! 
Szíves támogatást kér: 

Cserge Balázs fér  fi*zabó 

A Paprakottyában egy 6 vé-
kás szántóföld eladó. 

Értekezni lehet Str. Princi-
pesa Maria (Szent Imre-u.) 

85 szám alatt. 
No. 518-925. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem,bogy Poloeiţa köz-

ség korcsma helyisége 1925 dec. 
13-Au d. u. 2 órakor a községházá 
nal tartandó nyilvános árverésen 1926 
jauuár 1 tői 1929 január 1 ig bérbe 
adatik. 

Kikiáltási ár évi 2000 leu, bánat-
pénz 10°/o. 

Árverési feltételek  a forţenii  jegy-
zői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Forţeni 1925 Nov. 13-án. 
ftegyi  Gergely notar. 

No. 434-1925 ex. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cuuoştinţi publică îu sensul legii 
art'ciul LX din 1881 § 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile _ 
următoare ş. a. vaci, care îa urma de- j 
citului No. 1782 din acul 1925 al ju-
decătoriei de ocol din Cristur b'au 
execvat îa Atid îa favorul  txecvaioiuiui 
B e r e i Dénes repr. prin advoca-
tul Dr. EVtses Domokos înpotriva 
execratului din comuna Atid pen-
tru încassarea capitalu'ui de 2000 Lei 
şi acc. prin execuţie de acoperire şi 
cari b'au preţuit îi 12 000 Lei ee vor 
vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţ uni, în baza dccisului No. G 2677/925 
al judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pe 27 Nov. 1925 U 
orale 10 p. m. îa comuna Atid 
şi toţi cari au voie de a cumpăra »uat 
învitaţt prla acest edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vândute ia sensul legii XL din 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai «ttlt, 
pe lângâ solvirea îu bani gata şi îa 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face2000Lsi  spital, dolâ iziîe cu 6% 
socotind din 10 Iulie 1925 iar spesele 
pâ . ă acum staverite de 1757 Lei 50 b. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, lieitaţ'a prezentă este ordo-
nată şi în faoorél  acestora îa senzul 
articiului XLI din 1908 § 20. 

Dat îa Cristur la 9 Nov. 1925. 
A d o i f  I>nbb ex jud. 

Eladó hăz a S r. Principesa Maria 

(Szent Imre utca) 12 szâmu ház 
mely áll 3 nagy szobából,konyha,kamra, 
picce, egyéb meHékb^ységg'-l és nagy 
gyümölcsös kerttel. Értekezhetni Str. 
Andrei Mureşan (Solymossy utcj) 26. 
Nr. 443/1925. exec. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţi publică îa senzul legii 
prticlul LX din 1881 §. 102 respective 
XLI dia 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş a. fân,  boi care în urma 
decisului Nr. 1862 din anul 1925 al 
judecătoriei de ocol din Cristur s'au 
execvat îa Eliseai în favorul  execvatorului 
repr. prin advocat Dr. Elekes Domokos 
împotriva execvatului locuitor din co-
muna El i se n i pentru încassarea ca-
pitaluri de 10.000 Lei şi acces, prin exe-
cuţie de acoperire şi cari s'au preţuit 
în 40 000 lei se vor vinde prin licitaţie 
publică 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiunipe baza decizului Ni>. G. 2719/925 
al Judecătoriei de ocol Cristur se fi 
xează terminul pe 9 Decemvrie 1925 
la orele 15 p. m. îa com. E 1 i s e n i 
şi toţi cari au voie de a cumpăra, nst 
îavitaţi prin ace8t edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vândute îa senzul legii XL. din 1881 
§. 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
pe lângă solvirea în bani gata şl în 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îuc&ssat 
fKce  10.000 L?»i capital, dobânzile cu 
5% socotind din 1 Maiu. 1925 iar 
spesele pâoă scum staverite da 3474 
lei 50 basi. 

întrucât mobilele, cari ajung la li-
citaţie, ar fi  fost  execvate şi de al-
ţii şi aceştia şi ar fi  câştigat drep-
tul de acoperire, licitaţia prezentă este 
OrdOisaiă şi fat  favorul  acestota îa sen-
zul articiului XLI din 1908 §. 20. 

Cristur la 15 Nov. 1925. 
Adolt D u b b exec. jud. 

A Principesa Maria (S?ent Imre) utcá-
ban levő két szoba-, konyha-, kam-
rából álló házamat olcsó áron eladóin. 

Eredményes közvetítési dijazok. 
® r . Minlédex* F e l s E r n ő . 

J / a SzászöK-táboradülö-
í I l i ® ben egy 12-13 hol-

das tag. Jtol, w«g-
ludhatő a Kiadóhivatalban. 

Szíves tudomására liozom a n. é. közönségnek, liogy az ö'szi 
idényre rendelkezésérc állok az alább felsorolt  cikkekkel, a 

mai viszonyokhoz képest, jutányos árak mellett. 

Zsolnai, losonci és buhu&i posztók, 
női ruhaszövetek, barchettek, szőt-
tesek, chifonok,  gyolcsok, delainek, 
kartonok, ânton Klinger-féle  ha-
risnyák, különböző minőségben, 
gyermskzeknik, női harisnyák, nagy 
posztó- és hárászkendők, fejken-
dök, bútorszövetek, ágygarniturák, 
paplanok, mindennemű rövidáruk. 

Szives pártfogást  kér, 
tisztelettel: 

J A K A B G I V L i , 
O d o r h e i u , B u l . R e g . F e r d i n á n d No. 7 

liiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiii 

Mindenkit érdekel!! 
Kiváló jó m i n ő s é g ű a n g o í 
férfi  ruhaszövetek érkeztek! 

Szenkovlts J« utódat 

Degró Béla. 

MERCUR 
Ügynökségi, Bizományi ésíHirlapiroda. 
Iroda s Bul. Reg. Ferdinánd 31. a Globus-nyomda udvarán. 

Kîîlir.H!liliHHIllllIlltlXlllIlllHHlllHIHSKIHX»"Sm«IK 
LI* I ' rl elfogad  a Romániában megjelenő és behozatalra énge-

Hiriapiroaa '.  délyezett külföldi  lapokra előfizetéseket,  hirdetéseket és 
mindennemű kiadóhivatali ügy elintézését. 

Napilapok és folyóiratok  bizományi eladása. — Nsgy raktár a világ összes 
divatlapjaiból. — A legújabban megjelenő könyvújdonságok bizományi lerakata. 
Vállalja minden néven nevezendő kérvények, beadványok, okiratok stb. román 

' nyelvre való fordítását. 
í l . . . . • . j elfogad  megbízásokat bármely szakmába vágó 

UgynOKSegi irooa : cikk eladására és közvetítésére. - Vállal ffieg-
bízásokat házak, földek  *tb. vételére és eladására. 

Bucureştiben mindenfajta  megbízásokat a legrövidebb idő alatt elintéz. 
. . . . . . , az Ivria biztosító R-T. képviselete. Kartellen 

biztosítási iroaa kWüli biztosító intézet. A legelőnyösebb felté-
telek mellett Köt felérni  kár- és életbiztosításokat, s 


