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Mindennek van határa! 
Eddig követett, s általánosságban 

ezután is vallott felfogásunk  szerint, 
túlságos megtiszteltetés lenne a fele-
lőtlen piaci demagógia meg nem válo-
gatott fegyvereivel  harcolókra nézve, 
ha azok minden piszkálódási törek-
vésével szemben az érdekeltek mind-
járt egéBZ komolyan felvérteződve 
sikra szállanának. Erre különben a 
tisztességes és komolyabb elfoglalt-
ságból, más gondok közt élő ember-
nek az idejéből sem futná.  Utóvégre 
a mai élet ziláltsága, az erkölcsi megp 
bomlottság számos tünetével díszte-
lenkedő, szomorú állapota a „Gyilkos" 
és a „Gyilkos"' t példaként követő sajtó-
termékek, s emberi individuumok oly 
bőségben való kitermelődését segítette 
elő, mint esős idő a spórákkal telitett 
fülledt  ta'ajon a mérges gombák, 
„pöfetegek"  elszaporodását. Ki győzne 
minden ilyen elébe kerülő bolond növényt 
akár a lábával felrugdosni  is? És 
magunk is nyelvet öltögessünk-e visz-
sza mindeD utcai inasgyerek nyelv-
öltögetésére, mikor ezzel legfennebb  a 
magunk érettebb komolyságát deval-
válnék, s az inasgyerek önérzetét 
dagasztanék — a számbavétel által — 
mesternyivé ? 1 

Azonban van mégis egy pont, 
ahol a békés és okos türelemnek is 
vége szakadhat, ahol határa kell, hogy 
legyen a felelőtlen  és megfontolatlanul 
lelkiismeretlen demagógiának, a számba 
nem vétel miatt esetleg még nagyobb 
vérszemet kapott inasi merészségnek 
is I És ez a pont, ez a határ ott kell, 
hogy legyen, ahol a piszkálódás tijbbé 
nem csak piszkálódás, ahol a meg-
gondolatlanság tisztességet, egyéni és 
közéleti korrektséget érint, akar ki-
kezdeni; méltatlanul, erejét, felfogá-
sát meghaladó komoly sulyokkal pró-
bál dobálózni, gyufát  gyújtogat mai 
életünk úgyis megrongálódott épüle-
tének néhány még épségben maradt 
pillére tövében is* Ennél a pontnál 
a türelem fonalát  jogos felháborodás 
szakítja el és a megsértett önérzet 
emelt és méltatlankodó hangon meg-
álljt kiált! 

A sértettség, a jogos felháborodás 
e spontán kitörését legutóbb a „Hargita" 
cimü helyi lap „rendkivüli kiadás" a 
tette és teszi indokolttá, néhány alat-
tomos vádat és gyanúsítást magába 
foglaló  megjegyzésével. A városházán 
folytatott  múltbeli vagyonkezeléssel 
foglalkozó  cikk irója ugyanis odáig 
megy el, hogy most már nemcsak a 
közben lemondott polgármester és az 
ügyek vezetésében eddig résztvett 
tisztviselőtársai, hcam a legutóbb 
megalakult — uj törvény szerinti — 
tanács „többségi tagjai" ellen merész-
kedik a magán és polgári kifogásta-
lanság fogalmát  érintő, önérzetet sértő 
áliitásokat megkockáztatni. A cikk 
egyik bekezdésében ugyanis nem ke-
vesebbet állit az (egyébként elisme-
rést érdemlő) tisztogatási munkának 
túlságosan neki lendült purifikátor, 

mint, hogy ezek a többségi tagok „az 
ellenzéknek a város gazdálkodását 
szóvátevő fellépését  hallatlan módon 
üldözték, a helyes adórendszert köve-
telő felszólalásukat,  elferdítették  és 
kicsúfolták"  — s ugyanilyen értelem-
ben és hangon folytatja  is a cikket 
egész a befejezésig.  Általában a cikk-
nek ez a része, idézett szavaival, ugy 
beállított értelmezhetőségével egyene-
sen arra szántnak látszik, hogy a vá-
rosnak az uj tanácsban helyet foglaló 
régi és közbecsülésben élt értelmiségei, 
érdemes és tisztelt polgárai a köz-
vélemény elé a rosszhiszeműség, a 
bünpalástolás, a közédek ellenes törek-
vések gyanújával elhomályositottan ál-
líttassanak oda. Kérdeznünk kell, vaj 
jon volt-e, van-e tiszta és ép fogalma 
a cikk Írójának merész állításai valódi 
jelentőségéről? Da a mennyi a merész-
ség a kijelentésekben, ugyanannyi a 
szemenszedett valótlanság is! Kérdez-
zük, ki volt, vagy kik voltak azok a 
tanácstagok közül, akik az ellenzék 
nek bármiféle  tisztogató szándékú, 
közérdekű fellépését  üldözték ? 

A sok évtizednyi értékes kultu 
rális munkában megöregedett, s idáig 
általános tekintélynek örvendett Tamás 
Albert, vagy Pál István-e, a munkás 
polgári foglalkozásában  éppen olyan 
derék Szigethy Dánes, id. Kassay F. 
Dénes, vagy melyik más, mindenki 
előtt nyilvánvaló tisztes életű polgár* 
sunk? Lapunk szerkesztője-e, vagy 
másik, állandó választmánvbeli tag-
társa e, akik akkor is, amikor a pol-
gármester fizetésének  megállapításá-
val együtt, a saját fizetésük  esetlegéB 
megállapítása került szóba, egyértel-
műen, a dolog legelején jelentették kí, 
hogy mindezt csak a költségvetés és 
általában a város anyagi helyzetének 
előzetes megismerése után lehet meg-
határozni, s ezért meg kell várni a 
minisztériumban veszteglő költségve-
tés leérkezését. És ki tett közülük 
a régi gazdálkodás elleni vádak kon-
krét  formában  való megfogalmazása 
ütán — amivel maga a Hargita is 
csak a polgármester megválasztása 
után állott elő — csak egyetlen lépést 
a hibák eltakarására ? S kinek, mi 
érdeke is lett volna ez vájjon? Nem, 
kedves, Hargita, ez a mentálitás, a 
közerkölcsnek ez a felfogása  e város 
régi, tisztes törzspolgárságát, évtize-
dek óta itt élt és munkálkodott szel-
lemi osztályát még eddig nem fertőzte 
meg! S nem is fogja  soha 1 

Különben várjunk: háthá a H. 
legközelebbi száma ezekkel szemben is 
közölni fogja  a maga szenzációs le-
leplezéseit 1 Magukat hirtelen nagyra-
nőtteknek, e város elevenjei és holt-
jai felett  (bizonyára itteni munkás 
multjuk és egyéb érdemeik folytán) 
ítélkezni hivatottaknak érző vezetői, 
szerkesztői rá is érnek erre bőségesen. 
Egyikük elkészült mindennel, a mi 
kulturális téren, állásával járó teen 
dője, társának lelkiismereti szabadsá-
gát, merész szókimondását nem feszé 
lyezi többé az a tisztes öltözet, amely-
ből kivetkeződött. Várjuk tehát azo-

kat a kézzel fogható,  konkrét B nem 
csak általánosságban, elasztikus rugal-
massággal fogalmazott,  vádpontokat; 
s ugy hisszük, nyugodtan várja az uj 
tanács valamennyi tagja. Egyelőre 

azonban a burkolt hitvány gyanúsí-
tást lelkiismeretünk tisztaságának tu-
datában, önérzetünk felháborodottsá-
gával visszautasitjuk 1! 

T.  L. 

Bucşan kisebbségi miniszter látogatása. 
Bucşan Constantin dr. az Averescu-

kormány kisebbségi minisztere a kor-
mány megbízásából körutat tesz a 
Székelyföldön  s ezzel kapcsolatban 
Háromszék és Cáikvármegyék megláto-
gatása után 26-án, hétfőn  vármegyénkbe 
is ellátogatott. 

Spataru prefectua  automobilja már 
a kora délelőtti órákban elhagyta váro-
sunkat, hogy a prefectus  az érkező 
kisebbségi minisztert a vármegye ha-
tárán fogadja,  a város szélén pedig a 
rendőrség által készített fenyőgalyak-
kal boritott diszkapu alatt gyülekeztek 
a fogadásra  megjelent hatósági szemé 
lyek, a városi tanács tagjai, a megyei 
tisztviselők, a járások főszolgabirái  és 
a fogadás  iránt érdeklődő közönség. 

Tizetikét óra után érkezett Bucşan 
miniszter autója a tiszteletére emelt 
diszkapuhoz, hol a városi tanács és a 
város polgársága nevében Tamás Albert 
gimn. igazgató fogadta  az érkező ven-
déget. ftövid  beszédében igazságossá-
got, megértést és jóindulatot kért a 
kisebbségiekkel szemben, mert csak 
azáltal lehet a lelkek harmóniáját meg-
teremteni, 9 az alkotmány- és törvény-
tisztelő kisebbségek nyugalmas életét 
biztositani. Kéri az Istent, segítse a 
kisebbségi minisztert nehéz munkájá-
ban, hogy a magára vállalt nehéz kö-
telességét ugy végezhesse, hogy az az 
állampolgárok életének megkönnyitésére 
és az országnak javára váljék. 

Bucşan miniszter válaszában örö 
mének adott kifejezést,  hogy a városi 
képviselőtestület nemes eszmék meg-
valósítására törekszik és tőle is azt 
kéri. Hangsúlyozta, hogy az ut, ame-
lyen a kormány halad, a rózsák mellett 
töviseket is terem, azonban, ha a vá-
rosi képviselőtestület és a város egész 
polgársága támogatni fogja  munkájában, 
az eredményt a tövises ut végén is el 
fogják  érni! 

Ezután a miniszter autójával, kö-
vetve a prefectusi  autó által, a vár-
megyeház elé hajtatott. 

Itt röviddel a megérkezés után 
megkezdődött a különböző küldöttsé-
gek , tisztelgése. Ennek folyamán  több 
mozzanat, a miniszter számos kijelen-
tése határozottan arra vallott, hogy 
a kisebbségi miniszter maga egy hivatá-
sát teljes komolysággal átérző, emel-
kedett gondolkodású férfi,  az uj kor-
mány pedig igazán törekszik a kisebb-
séggekkel való harmonikus együttmükö 
désre, azok lelki békéjének megterem-
tésére ! 

Mindjárt a tisztelgések elején 
igen jó hatást tett, amit a miniszter 
az egyházak, majd a felekezeti  isko-
lák küldöttségei előtt kijelentett. Az 
egyházak együttes küldöttségét Pál 
István prelátus vezette, ki hangsúlyozva 

az itteni egyházak közt fennálló  állandó 
szíves jóviszonyt, a minisztert közvet-
len szavakkal üdvözölte. A miniszter 
örömét fejezte  ki a hallott harmonikus 
együtthaladás felett,  s kifejezte  az egy-
házak kulturális jelentősége, értéke 
iránt érzett nagyrabecsülését. A két 
felekezeti  középiskola tisztelgése alkal-
mával Tamás Albert igazgató kérte, hogy 
az uj kormány a magyar felekezetek 
iskoláival szemben tanúsítson az eddi-
gieknél nagyobb megértést, s működésü-
ket anyagi támogatásával is segitse elő. 

Bucşan miniszter válaszában hang-
súlyozta, hogy a felekezeti  iskolákat 
egyformán  értékeli az állami iskolák-
kal. Mindenik a kulturális haladást 
segíti elő, ami érdeke az államnak is, 
ezért az iskolák megbecsülésében a 
kormány nem teBZ különbséget. A kul-
turális politikában előállott felfogásbeli 
változás nem sokára általánosságban is 
árezhető lesz. A felekezeti  iskolák ál-
állami támogatásának lehetősége csak 
a jelenlegi költségvetés fedezeti  hiányán 
múlik, a jövő évi költségvetésben azon-
ban ezekről is akarnak gondoskodni. 

Az ügyvédi kamara elnöke :Jodál 
Gábor dr. öntudatos és komoly üd-
vözlő szavaira, a miniszter kijelentette, 
hogy mint „kolléga" maga is átérzi a 
jogrend és törvényes állapot nagy fon-
tosságát. s a kormánynak is> egyik fő-
törekvése, hogy az ehhez szükséges 
levegőt megteremtse. 

A városi tanács üdvözletét, annak 
tagjai élén Pál István prelátus fejezte 
kí. Felemiitvén az uj tanács ellen egy 
állítólagos feljelentés  folytán  éppen 
most indított eljárást, tiltakozott az 
ellen, hogy a hivatalos működésüket 
még jóformán  át sem vehetett, uj 
tanácstagokat rosszhiszemű kötelesség-
mulasztással vádolhassák. A miniszter 
ezzel kapcsolatban megnyugtató ki-
jelentéseket tett, melyek szerint az 
ügyről nincs kellőképpen tájékozódva, 
de az független  felsőbb  forum  elé ke-
rül, mely politikamentesen szokott 
dönteni, a ha a tanács működésében 
nem követett el kifogásolhatót,  nyu-
godtan várhatja be a fejleményeket. 

Elekes Dénes dr. az ismeretes 
marhaszállitási ügyben károsult szé-
kely gazdák egy csoportját vezette a 
miniszter elé, kérve az általánoi je-
lentőségű kár ellensulyozhatása cél-
jából 10 milliónyi államkölcsön ki-
utalását, ami politikai szempontból a 
kormány javára is előnyös intézdések 
lenne. Bucşan miniszter kijelentette, 
hogy ő vsgy a kormány politikai kor-
tesfogásból  ilyesmiket nem Ígérhet, 
annál kevésbé, mert a nemzeti bank 
nak független  hatásköre van, s abban 
felelős  is. A ki a kormányt támogatni 
akarja, támogassa azt közismert elvei, 



programmja miatt. A kérés teljesitését, 
tekintettel a közérdekre, a maga he-
lyén mindenesetre ajánlani fogják. 
Elekes dr. a szokatlanul őszinte, egye-
nes bebzédet köszönettel vette tudo-
másul, megjegyezvén, hogy azt egy 
üres Ígéretnél értékesebbnek találja. 

A Magyar Párt tagjai élén Sz. 
Szakáts Péter elnök üdvözölte a mi-
nisztert, nagyszabású és lendületesen 
komoly beszédben. Visszapillantást ve-
tett az első Averescu-kormány idejére, 
mikor először mutatkozott megértő 
szándék a kisebbségekkel szemben, 
majd a csúcsai paktum létrejöttét, s 
annak későbbi felbontását  világította 
meg. Végül reményét fejezte  ki, hogy 
az utóbbi ok miatt a kormány nem 
fog  rosBzérzéseket táplálni a magyar, 
sággal szemben, hanem megérti annak 
inditékait. Bucşan miniszter effelől  a 
pártot a legnagyobb készséggel, jóin-
dulattal nyugtatta meg. Közölte, hogy a 
kormány és a kisebbségek közt az uj 
megegyezés teljesen kész, s ennek 
megpecsételéBe legyen az a testvéri 
kézszorítás is, melyet most vált a párt 
tagjaival. 

- Általános éljenzés, kölcsönös bi-
zalom keletkezett a miniszter beszéde 
nyomán, ami aztán hozzászegődött itt-
léte egész ideje alatt. Ez nyilvánult 
meg a késő délután a Bukarest-szállo-
dában rendezeti, népes banketten is, 
melyen a miniszter és neje, a prefec-
tási pár, s mások nagyon sokan vettek 
részt. A miniszter itt, bucsuzása előtt, 
román és magyar nyelven ismét nagy-
Bzabásu beszédet mondott, megismé-
telve és kiszélesítve a tisztelgések so-
rán elmondottakat. A kormánynak, 
szerinte, a legfőbb  2 programmpontja: 
a pénzügyi helyzet rendelése, B a nem-
zetiségi ;béke megteremtése. Tudják 
ugyanig mondotta, hogy tartós mun-
kát az ország javára cBak az összes 
polgárok egyetértésével lehet végezni 
és hogy homokra épit, aki igazságta-
lanságra épit. Ezek alapján a magyar 
ságot is felhívta,  legyen segítségére a 
kormánynak az országért való mun-
kásságábaú. 

A miniszteren kivül a banketten 
még beszédet mondott a prefectus,  a 
ki már eddig is, szemmel láthatóan nagy 
népszerűségre tett Bzert. A magyarság 
érzéseit, vágyait komoly és értékes 
szavakban ^ fejezték  ki még Sz. Sza-
káts Péter,' Pál István, Sebesi János 
dr. S különösen nagy tetszést keltett 
Hinléder Ákos dr. költői Bzárnyaláeu 
felköszöntője,  amelyben a román nők 
mozgalmát, Gantacuzíno hercegnő és 
társai lelkes munkáját ünnepelte, mint 
a mellyel a lelkek egymáshoz való 
közeledését hatásosan megindították. 

A miniszter hétfőn  estefelé  utazott 
el városunkból. 

Az Országos Magyar Párt elnöki 
tanácsa és intézőbizottsága jóvá-
hagyták a kormánnyal való meg-

egyezést. 
Az Országos Magyar Párt elnöki 

tanácsa, majd pedig intézőbizottsága 
f.  hó 23-ikán, illetve 24-ikén tartotta 
üléseit, melyeken behatóan foglalkoz-
tak a kormánnyal kötött választási 
kartel s ezzel kapcsolatban a képvi-
selő- és szenátor-jelölések ügyével. Ma 
már köztudomásu dolog, hogy mindkét 
forum  ratifikálta  a kormánnyal kötött 
megegyezést. 

A megegyezés tartalmát a napi 
lapok már részletesen ismertették s 
így mi csak arra [szorítkozunk, hogy a 
Magyar Párt központja által várme-
gyénk számára kijelölt jelöltek nevét 
közöljük. 

Képviselőjelöltek: gróf  Bethlen 
György dr., Sebesi János dr. és Laár 

Ferenc; a negyedik képviselőjelöltet a 
kormány fogja  az egyezség értelmében 
kijelölni s ez, ha értesüléseink helye 
sek, Spataru Vladimír jelenlegi pre-
fectus  lesz. Szenátorok: Sz. Szakáts 
Péter pártelnök és Molnár Kálmán 
nagyváradi kanonok. 

A Magyar Párt országos pártel-
nökét vármegyénkben kivánja képviselő-
jelöltként felléptetni  s ezzel mintegy 
éreztetni akarja velünk azon harc fon-
tosságát és jelentőségét, melyet megyénk 
polgárságának a választások folyamán 
meg kell vivnia. 

Értsük meg tehát, székely testvérek, 
annak a hivatásnak jelentőségét, mely-
nek a választások kapcsán mi vagyunk 
letéteményesei. 

Nagyrománia  minden  politikai 
pártja  a leg  féktelenebb  propagandát  fog-
ják megyénklen  kifejteni,  hogy egysé-
günket, a maga érdekei javára meg-
bonthassa. Mutassuk meg, hogy erőn-
kön, egységünkön meg fog  törni minden 
egységbontó törekvés. 

Gáspár Miklós temetése. 
Vasárnapi számunkban jeleztük, 

hogy az önmagával meghasonlott Gás-
pár Miklós, volt városgazda, agnosz-
kálására a gyászoló család férfi  tagjai 
és Gheorghescu rendőrbiztos elutaztak 
Buştenibe, azonban lapzártáig nem si 
került a rendőrségtől biztos informá-
ciókat szerezni az eset részleteire vo-
natkozólag. 

A szomorú ut visszatért utasai-
nak elbeszélése szerint, szombaton 
reggel 6 órakor érkeztek meg Buş-
tenibe, s nyomban a tett színhelyére 
siettek. A vasúti állomástól mintegy 
10 percnyi járásra, a lakóházaktól 
alig 30 méternyire végzett magával 
Gáspár Miklós; arccal földre  borulva 
találták meg, balkarjának alsó részére 
hajtotta homlokát, jobbkezében pedig 
halántékának feszítve  fogta  a revol-
vert, melynek golyója ágyán és ko-
ponyacsontján átfúródott. 

Mikor a gyászoló család férfi  tag-
jai és a kiküldött rendőrtisztviselő 
megérkeztek a helyszínére, ebben a 
helyzetben találták Gáspárt, s egy-
földbe  szúrt lámpa világitása mellett, 
egy állandó őr vigyázott a holttestre. 

Az elszállítás iránt intézkedő 
hozzátartozókra még csak ezután vár-
tak az igazi nehézségek. Buşteni nem 
világváros, hanem csak egy jelenték-
telen helység, hol még koporsó sem 
volt, s így a koporsót csak megren-
delésre lehetett megcsináltatni. A ha-
tósági orvos sem a leghumánusabb in 
dulattal fogadta  őket, 6000 leüt kért 
a halottvizsgálatért, azonban Gheor-
ghescu rendőrbiztos közbelépésére 3900 
leuért mégis csak elvégezte a halott-
vizsgálatot. 

Este 6 órakor indították a holt-
testet teherautóval, s vasárnap hajnal-
ban már Udvarhelyre érkeztek. 

Gáspár temetése vasárnap d. u. 
5 órakor volt elég nagy számú közön-
ség részvételével, pedig sokan a Deuts-
manné temetésén való megjelenés miatt, 
(snely közvetlenül Gáspár Miklós te-
metése előtt volt) a róm. katb. teme-
tőben várták a gyászmenetet, a városi 
tisztviselők egyrésze pedig a városnál 
a temetés ideje alatt is folyó  hivata-
los vizsgálat miatt nem tudott meg-
jelenni a temetésen. 

A holttestet vivő gyászkocsit Gás • 
párnak családtagjai, becsületben meg-
őszült édesapja és testvérei a nagy 
fájdalomtól  mélyen megtörve kisérték. 
Arcukról lehetett leolvasni azt a sok 
izgalmat és megrendülést, mi a tragi-
kus eset kapcsán lelkükben átviharzott. 

GáBpár Miklós már csendesen 
pihen az anyaföldben,  az idő pedig, a 

legjobb orvosság, lassan-lassan a fele-
désnek fogja  átadni ezt a tragikus 
esetet is, melyért — felfogásunk  sze-
rint — egyedül csak a bűnös volt 
kormányzati rendszert lehet hibáztatni. 

A városi vizsgálat ügye. 
Mult számunkban beszámoltunk 

arról, hogy a városi tanácsnál nagyobb 
szabású hivatalos vizsgálat indult a 
célból, hogy a tisztviselőtanácsnak a 
múltra vonatkozó vagyonkezelését felül-
vizsgálják. Az előzetes vizsgálat után 
a miaisztériümhoz felterjesztett  hiva-
talos jelentésre a belügyminisztérium 
Corboşan belügyi vezérfelűgyelet  dele-
gálta a város ügyeinek megvizsgálására, 
ki szombaton estefelé  érkezett váro-
sunkba és munkálkodását nyomban 
meg is kezdte. Izgatottan, feszült  ideg-
zettel várta mindenki, hogy a vizsgá-
lat eredményéről valami pozitív érte-
sülést szerezzen, azonban az senkinek 
sem sikerült; csupán az bizonyos, hogy 
a vizsgálat folyamán  ugy Negruţiu 
polgármester, mint Körtvélyfáy  helyet-
tes polgármester beadták lemondásu-
kat B ezzel kapcsolatban írásbeli nyi-
latkozatot adtak át Corboşan vezérfe-
lügyelőnek, hogy vállalják az anyagi 
felelősséget  az esetleg megállapítandó 
károkért, melyek működésük következ-
tében a várost érték. 

Benedek Géza dr. városi főszám-
vevő Negruţiu és Körtvélyfáy  lemon-
dása után vizsgálatot kért maga ellen, 
s állásában kivánja bevárni a szabály-
szerű vizsgálat lefolytatását. 

Körtvélyfáy  lemondását, a fennálló 
szabályok alapján már most elfogadták, 
Negruţiu lemondása kérdésében pedig 
még ezután fognak  dönteni. 

A vizsgálat máeik fontos  mozza-
nata vasárnap este zajlott le, mikorra 
a vezérfel  ügyelő kihallgatásra hívta 
össze az uj városi tanács (nem hiva-
talnok) tagjait s előttük ismertette az 
állítólag beadott feljelentés  már ismert 
vádját, hogy a tanács kötelességeit 
rosszhiszeműen elhanyagolta volna. A 
tanács választott tagjai önérzetes fel-
háborodással tiltakoztak e vádaskodás 
ellen, majd Szöllősi Ödön dr. és Göaczy 
Gábor dr. komoly felszólalásai  után tilta-
kozásukat nyilatkozatba is foglalták. 
Kijelentették, hogy idáig semmi mu-
lasztást el sem követhettek s ha a 
kormány a törvény szellemében, igaz-
ságosan akar eljárni, aminthogy állami 
érdek is a törvény megtartása —: a 
feloszlatásra  törvényes okot nem ta-
lálhat. 

A nyilatkozatot csatolták a felsőbb 
helyre felterjesztendő  vizsgálati ira-
tokhoz. 

Hitelezői értekezlet. A Szé-
kelykeresziuri Takarékpénztár által 
26 ára hirdetett hitelezői értekezleten 
22 pénzintézet kiküldötte jelent meg s 
mint értesültünk, alapo3 és beható tár-
gyalás alá vették a takarékpénztár je-
lenlegi helyzetét. Általánosságban az a 
felfogás  alakult ki, hogy kívánatos 
volna a bankot továbbra is működés-
ben tartani s egy későbbi hitelezői ér-
tekezleten, melyet május 8-ikán Seges-
váron tartanának, fogják  majd meg-
állapítani a bank ügyébeni végleges 
állásfoglalást.  A hitelezői értekezlet 
után a takarékpénztár igazgatósága is 
ülést tartott, melyen oly irányú hatá-
rozatot hoztak, hogy az igazgatóság a 
passzívák 25% át lefedezi,  illetőleg ga-
rantálja. Hogy az igazgatóságnak ezt a 
határozatát, hogy fogják  fogadni  a hi-
telezők, nem tudjuk, azonban szüksé-
gesnek tartjuk, hogy ugy a hitelezők-
nek, mint a takarékpénztár igazgató-
ságának figyelmét  felhívjuk  arra, hogy 
egy egész vidék székelységének gazda-

sági és anyagi érdeke megköveteli, 
hogy a megfelelő  áldozatokat mindkét 
érdekcsoport meghozza. Tudtunkkal, 
Gyárfás  Pál dr., a Székelykereszturi 
Takarékpénztár igazgatója, fáradhatat-
lanul azon dolgozik, hogy a szenálás 
teljes megelégedést nyerjen az érde-
keltek részéről. 

A prefectus  és neje által szom-
baton este rendezett nagyszabású is-
merkedési estélyről, mely minden te-
kintetben fényesen  sikerült, bővebben 
a legközelebbi rendes számunkban fo-
gunk megemlékezni. 

Egyes műsoros estélyek en-
gedélyeinek kiadása ujabban nagy ne-
hézségekbe ütközik, mert a vármegyei 
tisztviselő ur, aki mostanság ezt az 
ügyet intézi, rémképeket lát. Már jó 
néhány éve közöttünk van, megismer-
hetetett bennünket, tudhatja, hogy 
csendes, békés polgárok vagyunk, — 
miért ujabban e nagy hivatali felbuz-
dulás? Talán csak nem így akar ér-
demeket szerezni, mikor éppen azt 
látjuk, hogy mégis csak közeledünk 
valami megértés felé?  Vagy talán fáj 
valamiért az eljáró tisztviselő urnák 
e megértés? Ajánljuk tehát neki is, 
közeledjék szintén a terjedő közfel-
fogáshoz  és tanúsítson több meg-
értést ! 

Kereskedelmi akadémia kül-
földiek  részére Párisban. A cluji-
kolozsvári francia  konzul a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
utján figyelmébe  ajánlja az érdeklő-
dőknek a párisi kereskedelmi kamara 
által fenntartott  kereskedelmi főiskola 
mellett működő s kizárólag külföldi 
tanulók részire létesitett kereskedelmi 
akadémiát. Érdeklődések az „École 
des Hautea Études Camerciales, Paris, 
rue Tocqueville 43" sz. a. eszközlendők. 
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hölgyfodrászat. 
Frtesitjflk  az igen tisztelt közönséget, 
^ hogy Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth u.) 
6 szám alatt B&ndl ékszerész mellett 
a mai kornak megfelelően  felszerelt 

hölgvfodrászati  szalont 
nyitottunk, hol e szakmába vágó összes 
munkákat a legkényesebb izlés szerint 
elsőrendű személyzettel végeztetank. 
Hajvágások a legújabb divat szerint, 
hajmoBás villanyos száritással, óndolálás, 
fésülés,  haj festés  minden színben. Férfi 
és női utcai parókát és minden más 

hajmunkát szakszerűen készítünk. 
— Msnikürözés éB pedikürözés — 

Szíves pártfogást  kérnek: 

Gyrögy Viktor és Nagy Ferenc. 

Kircheis-féle 

pléhmegmunkálógépek, 
amig a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 
„Gépvásár" 

Brassó, Kapu-utca 43. szám. 

Szarvaskerepmag, 
arankamentesitett kilogrammonként 
80 leuért kapható a BARÁZDA R.-T.-
nál Marosvásárhelyt. Egyéb magvak-

ról kérjen ingyen árjegyzéket. 

Két-három szobás ház megvételre 
azonnali beköltözködéssel keres-
tetik, készpénzfizetés  mellett. Cím 
Fazakas Strada Vasile Alexandri 

(Tibád Antal-utca) 5 szám. 


