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Megfujjuk 
a béke harci riadóját, álljon csatasorba minden 
igaz székely, hogy a kibontott zászlókat di-
adalra vigye. Elült a csatazaj, a haldoklók 
hörgését, a gépfegyverek  kattogását a béke 
kevésbbé mámoros, de annál nehezebb, több 
kitartást kívánó küzdelme kell, hogy kövesse : 
— kötelessége minden székelynek, hogy ina-
«zakadtáig a magyarság képviselőjelöltjeit 
segítse győzelemre. 

Jegyezze meg mindenki, hogy csak a 
•agyar jelöltekben, csak a saját vezéreiben 
biz hátik, eredményt és valami jót a székely-
ség szomorú, sanyarú helyzetének javításában 
csak ezektől várhat. 

Jegyezze meg mindenki a királyi sza-
vakat, hogy csakis alkotmányos kormányzást, 
a népakarat igazi, becsületes megnyilatkozását 
kivánja, csakis ilyen célra adott Bratiánunak 
Megbízást, s ha a kormányelnők és emberei 
másféle  célok felé  törnek, összeütközésbe ke-
rülnek a szent királyi szavakkal és sorsuk 
az lesz, ami a többi rövidéletű kormányé, 
felváltják  őket legvégül azok, akik az igazi 

őszinte, becsületes, az emberi és nemzeti jogo-
kat tiszteletben tartó alkotmányos kormány-
zást hozzák Nagyrománia nemzeteinek. 

A Magyar Szövetség jelöltjein kívül 
másra vótumot ne adjunk, ha eget-földet 
Ígérnek is, mert ezek, mint a hosszú, keserű 
tapasztalat mntatja, úgyis csak Ígéretek ma-
radnak. Hogy a liberálisokat, vagy másokat 
támogatnak-e majd beválasztott képviselőink, 
azt a politikai helyzet tiszta látókört mutató 
Magaslatán eldöntik majd ók maguk. 

Nincs is szükség arra, hogy mi marok-
nyi székelység román származású jelöltet vá-
lasszunk, a csütörtökön ittjárt kegyelmes úr: 
Ilorescu igazságügyminiszterünk olyan kije-
lentéseket tett, hogy minden jó magyar em-
bernek meg kell tanulnia románul, és hogy 
a nagy román tengerben a székelység csak 
kicsiny sziget, amely előbb-utóbb úgyis eltűnik, 

nos, ha megtanulunk mindnyájan, a kép-
viselőink is románul, nem lesz szükségünk ro-
mán származású jelöltekre, s ha olyan kicsiny, 
jelentéktelen sziget vagyunk a nagy román 
tengerben, az bizonyára nem Bzorul reánk és 
•élkülünk is fog  elegendő román jelöltet 
kapni magának. 

Bízzunk az adott királyi szóban és vá-
lasszuk a Magyar Szövetség jelöltjeit, mert 
esak igy lesz igazán alkotmányos képe az 
ésszé ülő parlamentnek. 

Yegyünk példát az egész Erdélyben 
egységesen dolgozó szász testvéreinkről, ösz-
szetartás az erő, a széthúzás a mai helyzet-
ben a székelység végpasztaláiát jelenti. vr> 

Kortes-körutra 
választások előtti időben a múltban is indultak 
kormányférfiak  és más vezető politikusok. Szór-
tak el,ilyenkor is Ígéreteket marékszámra, melye-
ket megvalósalás formájában  ritkán láttunk vi-
szont ; nem is arra voltak ^szánva. Főcél volt a 
választóközönség egy részének a szép kecsegte-
tésekkel való megnyerése s ha ez a választások 
alkalmával a pártok számarányát kedvezően dön-
tötte el, az ígéreteket elfeledték. 

A választások eredményének kedvező be-
folyásolása  volt a főcélja  a Florescu igazságügy 
miniszter most csütörtöki itteni látogatásának is. 
ó azonban még ígérői sem igen igért, amit igért 
is, nagyon kevés és bizonytalan volt. Alig tud 
juk elgondolni, hogy ezek után miket várhatunk 
tőle és kormányától. 

Egyébképpen a nrniszter f.  hó 9 ikén este 
6 óra körüli időben érkezett meg városunkba 
Segesvár felől,  miután előbb Székelykereszturon 
és a következő községekben is megállott és tájé 
kozódott. A vátos üdvözletét Ntgruţiu polgár-
mester-helyettes tolmácsolta, kinek a miniszter 
szívélyesen válaszolt, megköszönve - a fogadtatást, 
mellyel a székelység körében találkozott. A mi-
niszter ezután az itteni viszonyokról, főképpen 
a magyarságnak az itteni választásokon való 
magatartásáról kívánt tájékozódni. E célból kü-
lönböző testületek éj csoportok, meghívás folytán, 
elébe járuló küldöttségeit fogadta.  A Magyar 
Szövetség vezetősége részéről Sz. Szakáts Péter-
re), Sebesi János dr. volt alispánnal és többek-
kel hosszasan tárgyalt, mi közben a magyarságot 
a kormányzó liberális pártnak a választásokon 
való támogatására kívánta megnyerni. E célból 
többféle  módozatot ajánlott, hogy a magyarság 
lépjen be a liberális pártba, majd hogy támo-
gassa a liberálisok által kiküldendő magyar je-
lölteket, stb. A Magyar Szövetség itteni vezetői 
ezeket részben elfogadhatatlanoknak  tartották, 
részben nem is érezték magukat illetékeseknek 
a kívánt megállapodások megkötésére. Végül az 
a helyzet alakult ki, hogy a kormány megbí-
zottja, valószínűleg Bratianu Vintilla, pénzügy 
miniszter a szövetség kolozsvári központjának ve-
zetőivel fog  még tárgyalásokat folytatni. 

A miniszter elé járult és memorandumot 
nyújtott át az ügyvédi kar küldöttsége, kérve a 
regátbeli bírák és ügyvédek idehelyezésével, il-
letve itteni működésével előállott sérelmes hely-
zet orvoslását, továbbá ujtbb és hosszabb hala-
dékidőt a román nyelv megtanulására. A minisz-
ter a kérelmet teljesithetetlennek mondotta. 

A kereskedők és iparosok nevében Nagy 
János beszélt, a minisztert, mint azt a embert 
üdvözölvén, aki hivatalba lépeseker kijelentette, 
hogy egykor királyi ügyész volt, • a törvényköny-
vet ezután is a bűnösök fejére  fogja  olvasni. Re-
méli, bogy a miniszter működésével a jogfolyto-
nosságot biztosítani fogjs.  Kéri, hogy a termelő 
munkát akadályozó sok térelmet, akadályt, mely 
az egyetek töckremenését is okozza, a kormány 
báritsa el. Helyesnek látja, hogy a kormány 
Neamtiu prefretust  kinevezte, a magyarság azon-
ban az alispáni széknek derék magyar tisztvi-
selővel való betöltését óhajtotta volna. 

Ez utóbbi ügyben, a kinevezett Rauca — 

Reuceana elleni hangulatot többen is kifejezték 
a miniszter előtt, aki az ügy kedvező elintézését 
megígérte. 

A Barkóczy-félé  vendéglőben rendezett va-
csorán ttbb felköszöntő  hangzott el. Neamtiu 
prefectus,  majd Negrutiu polgármester-helyettes, 
fidvözletük  mellett, a kormányt a székelység ki-
váló tulajdonságaira, 8 érdekeinek méltánylására 
figyelmeztették.  Szakáts Péter utalt a különböző 
erdélyi nemzetek közt sok évszázad óta, fennállott 
megértő jó viszonyra, melynek most sem kellett 
volna megváltoznia. A magyarságnak az elszaka-
dás miatti fájdalma  érthető és természetes volt, 
de a sebek idővel, jóakarattal gyógyíthatók lesz-
nek, mert az uj helyzettel járó kötelességeket 
megértettük. A miniszter válaszában kijelenti, 
bogy a magyarság egyenepsége, megbízhatósága 
tiszteletreméltó. A megértést ő is kész örömmel 
támogatja, a román nyelv megtanulása azonban 
szükséges. A miniszter kiséretévol — melyben 
ott voltak : Dragicescu főügyész,  Prescurea negy-
küküllóvármegyei prefectus,  ROÍU min. titkár — 
fél  12 óra körül visszaotazott Segesvárra, hogy 
útját másnap tovább folytassa  Diesószentmártonba. 

A kisebbségek biztosított jogai. 
ii. 

A „Székely Közélet" f.  évi 3 ik számában 
közöltem a szövetségbe lépett és társult nagyha-
talmak és Románia között Parisban kötött egyez-
ménynek a Románia területén élő kisebbségekre 
vonatkozó részleteit. 

Most közlöm az erdélyi románságnak 1918. 
december 1-én Gyulafehérváron  tartott sorsdöntő 
nagygyűlésében minden itt élő nemzet számára 
hozott következő határozatait: 

Kimondotta  a nagygyűlés, hogy: „legyen tel-
jes nemzeti szabadság, nemzeti önkormányzattal, 
hogy mindenik nemzet a saját nyelvén, maga vá-
lasztotta saját tisztviselőivel intézze a közigazga-
tását és bíráskodását". 

Kimondotta: „az összes hitfelekezetek  egyen-
jogúságát és önkormányzatát". 

Elhatározta „a közélet minden teréo a de-
mokratikus kormányzat bevezetését, az általános, 
nőkre is kiterjedő választójog alapján". 

Kimondotta továbbá „a teljes sajtószabad-
ságot, a gyülekezési és egyesülési jogot." 

Végül elhatározta „az ipari muokásságnak 
a számára mindazoknak a jogoknak biztosítását, 
melyek a legelőrehaladottabb nyugati ipari álla-
mokben törvény szerint biztosítva vannak." 

Ezek a határozatok rendelet-törvénnyel be-
iktattak Románia törvénytárába, tehát joghatál-
lyal birnak és végre is kellene hajtani. 

Egy fórumnak  aem lehet kifogása  az ellen, 
hogy ezek a határozatok nem parlamenti határo-
zattal kerültek bele a törvénytárba, mert az át-
meneti idő alatt több má3 rendelettörvény teljes 
joghatállyal bírónak tekintetik s végre is hajtatik. 
Ilyen, amely most legközvetlenebbül érdekel, a 
választási törvény. 

A gyulafehérvári  gyűlésre a Románia terü-
letén élő magyarság nem nyert megbivást, igy 
azon részt sem vehetett, ami kétségtelenül ma-
gán hordja a mellőzés tényét. Ámde ez a körül-
mény az ottan hozott 8 fent  közölt határosatokat 



a magyarságra nézve sokbal értékesebbekké teszi, 
mintba azok az ö részvételével hozattak volna, 
mert igy nem mondható, hogy azok meghozata-
lára a magyarság befolyást  gyakorolt. 

Épp azért csodálkozásba ejt a hímek hal-
lata, hogy a meghozott és törvényerőre emelt ha-
tározatok érvénybe léptetése s végrehajtása he-
lyett, a kormány azokat a határozatokat a kisebb 
aégek hátrányára megváltoztatni szándékozik. A 
romániai magyarság ezeknek a határozatoknak 
épségben való fenntartását  B a páriái egyezmény-
ben biztoaitott jogokkal együttes végrehajtását 
kívánja. 

Ez kell, hogy a legfőbb  feladata  legyen a 
megválasztandó képviselőknek is. 

Sz. Szakáts Péter. 

Választások előtt. 
A liberális párti kormány, mely kezdetben a 

kisebbségek megértésének szükségét hangoztatta 
s egyes esetekben miudmféle  jót igért s igér oly-
kor most is, a választói névjegyzékek kiigazítá-
sát határozottan megtagadta. Est a keménységet 
a kormány a törvényesség követelményeihez való 
ragaszkodással magyarázza; nem akarja, hogy amit 
caak törvényhozási intézkedés rendelhetne el, ab-
ban — mint a most mult decret-legék korában — 
kormányrendelet intézkedjék. 

A magyarság azonban, mely a kiigazítás 
iránt ujabb memorandumokban is fordult  a kor-
mányhoz, igy is, minden körülméoyek között állja 
a választási harcot. A Magyar Szövetség központi 
vezetősége 10—12 magyar képviselő és szenátor 
megválasztására számit. Hogy ez az eredmény el-
érhető legyen, ahhoz azonban mindenesetre egyet-
értés, az egység megóvása szükséges. 

A szövetség kolozsvári közpóntji, melyben a 
közös cél érdekében a különböző magyar pártár-
ayalatok kiküldöttei is réiztvmnek, e vármegye 
részére jelölteket ajánlott. Székelykereszturra: 
Sebesi János drt, Székelyurlvarhelyre: Sz. Sza-
káts Pétert, Oülándra: Dernády György drt (eset-
leg : Laár Ferencet). A jelöltek, a központ véleménye 
éa & do'og természete szerint, egyelőre csak ajánlva 
vannak, hátra van, hogy ez ajánlásukat az egyes 
kerületek választóinak minél előbb megnyilvánu 
landó bizalma is szentesítse. Az igy létrejövő egy-
séges megállapodást aztáa semmiféle  mellékcélnak, 
személyi érdeknek megzavarni nem szabad. 

* 

A székelykereszturi választókerületben már 
volt jelölő gyűlés f.  hó 8 án, mikor a járás min-
dén részéből összegyűlt válaeztópolgárság Gyárfás 
Pál dr. és Ciia Kálmán ajánlatára Sebesi János 
dr. volt alispánt egyhangúlag képviselőnek jelölte. 
Más kombinációba hozott jelöltek mind vissza-
léptek. 

Óhajtandó volna, hogy vármegyénkben a 
Magyar Szövetség képviselőjelöltjei ellen a kor-
mány jelölteket ne állítson, mert itt a választók 
túlnyomó többsége magyar lóvén, előreláthatólag 
csak törvénysértések esetén jöhetne be más jelölt 
B ha egyesek félrevezetései  folytán  |a kormány 
mégis jelölteket állítana, az sikert nem igérne, 
csak a lakosság felizgatására  lenne alkalmas éa 
az esetleges visszaélések bűnvádi feljelentéseket 
Vonnának maguk után. Viszont a régi Erdély 
egész területén az 1919. évi lajstrom alapján 
úgyis csak igen kevés magyar képviselő jöhet be, 
kik nem egyes vidékeknek, hanem az egész ma-
gyarságnak képviselői kell, hogy legyenek éa 
sierintünk, az államcak nagyobb érdeke a ma 
gyarságnak a parlamenti mu a kában való részvé 
tele, mint akár kilesc-tizzel több liberális kép 
viselő. 

* 

A székelyudvarhelyi választókerület jelölő 
gyűlése f.  hó 21 én, kedden, d, e. 11 órakor lesz 
a Bakarest-szálloda színháztermében. Az elnökség 
kéri a választópolgárokat, hogy a gyűlésen minél 
nagyobb számmal jelenjenek meg. 

A választásokkal kapcso-
latosan 

közöljük az egykori kormányzó-tanács által al-
kotott és a 3621 számú 1919 évi királyi dekré-
tummal szentesitett törvény-rendeletnek azokat a 
tudnivaló részeit, melyek a szavazási eljárást 
megelőző kérdésekre vonatkoznak, hogy azokhoz 
mindanki, akit érdekel, alkalmazkodhassék. 

Választójoguk van mindazoknak, akik a 
választói névjegyzékbe föl  Vannak véve és vá-
lasztói igazolvánnyal vannak ellátva. 

A választás előtt jelölő nyilatkozatok te- ' 
endők. A képviselő vagy szenátorielölő nyilatko-
zatok a választás megkezdése előtt legkésőbb 8 
nappal teendők meg. A jelölő nyilatkozatok elfo-
gadására meghatározott napon a választás el-
nöke megjelenik a választókerület székhelyén és 
a megjelölt helyiségben reggai 9 órától délután 
1 óráig a választók—rendelkezésére áll. Később 
jelölő nyilatkozatokat el nem fogadhat.  A válasz 
tás elnöke tartozik elfogadd  a lakásán vagy a 
hivatalában a jelölő nyilatkozatot a meghitáro-
zott nap előtt is. 

Mindsn esetben azonban tartozik a válasz-
tás elnöke legkésőbb 20 nappal a választás első 
napja előtt köztudomásra hozni a választókerület 
minden községéban a jelölő nyilatkozatok elfoga-
dásának utojsó határnapját. 

A képviselő vagy szenátorjelölt mielőtt ki-
jelöltetett volna, kö eles jegyzőkönyvileg vagy 
járásbiróilag hitelesített okiratban kijelenteni, 
hogy román állampolgár és nem fogja  kérni egy 
idegen állam polgárai közé való felvételét,  a vá-
lasztást elfogadja  és hogy be fogja  mutatni azon 
igazolványt, hogy ő a törvényhozó testületek tagja 
és azok müakájábm részt fog  venni. Ezen nyi-
latkozat hiányában a jelölés viaszautasitaod^; a 
nyilatkozat lényeges kellékeinek elnéaése esetén 
a mandátum semmis s a mandátum tulajdono-
sául azon ellenjelölt hirdettetik ki, akinek leg-
több szavasa volt. E kérdés eldöntése a tör-
vényhozó testületek hatáskörébe tartozik. A je-
lölő nyilatkozatok csak azon esetben vehetők 
figyelembe,  ha azokat a képviselő-választókerü-
let legkevesebb 50 ós a szenátorválasztókerület 
legkevesebb 25 választója teszi. A nyilatkozatba 
a következők veendők be: a jelölt családi éa 
keresztneve, foglalkozása  ós lakóhelye és alá-
írandó a jelölő választók által. Mindea egyea 
választó aláírása mellett megjelöli azt a községet 
is, amelynek névjegyzékébe fel  van véve. Az alá-
írás hitelességét a községi elöljáróság igazolja. 

A nyilatkozat legkevesebb 2 és legfeljebb 
10 olyan választó által nyújtandó ba személye-
sen az elnöknek, akiket az elnök ismer, vagy 
személyazonosságukat igazolni tudják. Személy-
azonosság igazolására elegendő a községi elöljá-
róság igazolványa. 

Azon választó, aki egy jelöltnek jelölő nyi-
latkozatát aláirta, más jelölt nyilatkozatát nem 
Írhatja alá, csak azon esetben, ha előző nyilat-
kozatát visszautasították, vagy az bármely okból 
kifolyólag  érvénytelenné vált. A nyilatkozaton 
tett aláírások ellenőrzése a választói névjegyzék 
alapján történik. 

Ha az elnök egy választó aláírásának meg-
ismétlését állapítja meg, azt egy később benyúj-
tott nyilatkozatnál nem létezőnek tekinti. 

A választók nyilatkozatával egyidejűleg be 
kell nyújtani az elől irt jelölti nyilatkozatot is. 
Az elnök visszautasítani köteles az olyan nyilat-
kozatot, amelyik az előző cikkekben előirt fel-
tételeknek meg nem felel,  az olyan nyilatkozatot, 
amelyik megfelel,  elfogadni  tartozik. Az elnök a 
választónak a nyilatkozat benyújtásáról egy óra 
alatt elismervényt állit ki, ha pedig az elfoga-
dást visszautasítja, a visszautasítás okát írásban 
közli velük. 

Az elnök által elismervény mellett elfoga-
dott nyilatkozatot a benyújtók vissza nem von-
hatják, az elnök vissza nem utasíthatja. 

A jelölt visszalépési nyilatkozatát az elnök 
csak az esetben veheti figyelembe,  ha az közjegyző, 
vagy járásbiró által hitelesített, okiratban történik. 

Azon választók, kik jelölő nyilatkozatot nyúj-
tottak be, minden egyes azavazókörben saját párt-
jak részére egy vagy két bizalmi férfit  jelölhetnek 
ki. A bizalmi férfiak  ellenőrizhetik a választás tör-
vényességét és ezen joguk gyakorlásában megjegy-
zéseiket röviden megtehetik, az elnök felhatalma-
zásával a Bzavazáa befejezése  után írásbeli felszó-
lalásokat „ terjeszthetnek elő, amelyek a jegyző-
könyvhöz csatolandók. A bizalmi férfiak  nevei 24 
órával előzőleg az iroda elnökével közlendők. Ha 
a bizalmi férfi  nem azon szavazókör névjegyzéké-
ben felvett  választó, választójogát választót iga-
zolvánnyal igazolja. 

A bizalmi férfiak  azon célból, hogy a válasz-
tók és a szavazóirodi között kapcsolat tartassék 
fenn,  minden egyes jelölt részére ugyanazon szám-
ban és ugyanazon jogokkal különös megbízottakat 
küldenek. A megbízottak nevei 24 órával előzőleg 
az irodák elnökeivel közlendők. A megbízottak 
szigorúan ellenőrzik a törvény intézkedéseit és az 
elnök által a rend fenntartására  kiadott utasítá-
sok betartását; ellenesetben az elnök megbízatá-
sukat visszavonhatja, a pártok padig ezek helyett 
más megbízottakat jelölhetnek ki. A választási 
helyiségben egy elkülönített helyiség készítendő 
elő (külön szoba), melyba a választó bevezettetik 
a célból, hogy a szavazólapját a borítékba tegye. 
A választók megfelelő  csoportokban bocaátanéék 
be a szavazóterembe, ugy, hogy tolongás, rend-
zavarás ne történjék. 

A szavazás titkos. A választó borítékba zárt 
szavazólappal szavaz. A szavazáshoz szükséges 
szavazólapokat és borítékokat a választó a szavazó 
iroda elnökétől kapja. Olyan kerületekben, melyek 
1—1 képviselőt, vagy szenátort választanak, a 
szavazólapon egy jelöltnek a neve lesz, olyan vá-
lasztókerületekben, melyekban egynél több képvi-
selőt választanak, a szavazólap két jelölt nevét 
fogja  tartalmazni. 

A szavazólapnak 6 X 10 cm. nagyságúnak 
kell lennie (rendes irodaivnak Vie'Od része): ci-
cero betűkkel nyomva éa a jelöltnek csak családi 
éa keresztnevét tartalmazva (két jelölt esetén a 
jelöltekét) 

Minden egyea jelölt szavazólapja más azintt 
papirra nyomandó ; a szín a választási elnök ál-
tal a jelölés napján állapítandó mag. A szavazó-
lapok és borítékoknak a szavazókörökben való 
azétosztását az elnök a választást megelőzőleg 2 
nappal eszközli. 
Hwiimmt 

Ötvöske kérlek» 
nem tudom, emlékszel-e még arra, mikor az idei 
szezon 34-ik, tánccal egybekötött műsoros esté-
lyéuek plakátját ragasztottad ki. Én éppen jöttem 
hazafelé  és megnéztem, hogy megint mi leaz. 
Amig a „Meghívót" olvastam, te mellettem pisz-
mogtál a szerszámaiddal s mielőtt tovább indultál 
volna azon a napi ötven leu keresetű pályádon, 
a következő kijelentést tetted : „Köanyü az urak-
nak mer' annyi tánc vau s azon oly jól mulató-
roznak . ." Ezt mondtad, Ötvös kérlek, miközben 
kicsi egér-szemed vágyó-irigyen felesillant  a nyo-
morék púpos melledbe a már hideg téli levegőből 
nagyobb adagot szívtál be, mondhatnám', sóhaj-
tottál s aztán mentél tovább . . . 

Ötvös kérlek, bár a mostanában elhangzó, 
úgynevezett: kijelentéseken nem érdemes egy pil-
lanatig sem gondolkozni, de ezt te annyira igazán 
mondtad, hogy azután sokáig töprengtem. Töpreng-
tem, megöljek-e benned egy illusiót, mert valahol 
ugy hallottam, hogy nagyobb bün illusiót ölni, 
mint embert, mert az ember véges és az illusió 
— örök. . Ej hát döntsön a Bors, gondoltam 
végre magamban s kezdtem számítani a gombja-
imon felülről  lefelé,  hogy „megöljem . . . ne öl-
jem . . . meg.. ne.." stb és tudod, mi jött ki Ötvös ? 
Az, hogy — „meg" ! Az igazat megvallva, peched 
volt, mert már másfél  éve hiányzik egy gomb 
lenn, egéazen lenn a — kabá'omon, ha fel  lett 



volna varrva, most nem kellene ölnöm. Látod, 
látod, Ötvös, nálunk némelykor egy leszakadt 
gombért bövetttnk el nagyobb bflnt,  mint az 
emberölés . . . 

No de mindegy 1 „Fort mit Scbaden" I . . 
és kezdjük az elején. 

Te kiragasztod a plakátot, mely nagyszerű 
dolgokat igér. Müsőrt jótékoaycéllal, táncot sze-
géoygyermekekkel, biiffét,  ingyen gyógykezeléssel, 
ruhatárt, melyben az elmúlást szimbolizáló kala-
podat ujjal cserélheted ki, ha csak az ujakat 
előtted mind el nem viszik, tombolát, mely előtt 
a rendezőség, ha kell meg is esküszik, hogy neki: 
(már mint a rendezőségnek) halvány fogalma 
Bincs, hogy mely számok fognak  nyerni, mondom, 
egy ilyen tombolát . . . a végül egy éjszakát, me-
lyet a közönség a legjobb kedvben „tombol át." 

Te Ötvös kiragasztod a plakátot és azt hi-
szed, hogy mindenki, aki azt maglátja, ugy fog 
örülni, mint mikor a nők mondhatnak és a fér 
fiak  hallhatnak egy jó (legalább egy egész fami-
liát érintő) — pletykát ? Hiszen nem mondom, 
talán vannak ilyenek is, de ezek olyanok, mint a 
két fejű  sas, vagy mint egy nyugdíjas, aki tava-
szig nem fog  éhen halni; vannak, de ezek — 
abnormitások. 

Ellenben jön egy apa, aki két lány boldog 
és ezerkétszáz leu havi jövedelem nem a legbol-
dogabb tulajdonosa. Olvassa a plakátot és mit 
gondolsz, Ötvös kérlek, amit az a boldog apa 
magában mormog, az hála-ima a teremtőhöz, 
hogy a lányaival eltölthet egy kellemes estét ? 
Nem Ötvös; hidd el azaz ur olyant mormog ma-
gában, — amit jó, hogy csak magában mor-
mog . . . Jön egy gazdag ember B azt mondja „a 
fene  egye meg, megint ki kell adjak husz leüt", 
s közben a gyomorhurutjára gondol; . . . jön egy 
szegény ember, olvassa . . . . : „Na nem bánom 
szegény gyermekekről van szó, egye meg a fene 
azt a — negyven leüt;" jön egy leány, olvassa 
„tánccal egybekötött. . . a vádlijaira gondol B 
elmosolyodik ; . . jön egy asszony a vádlijaira 
gondol s — elszomorodik . . . és igy jönnek akik 
olvassák a „Meghívót", gondolnak valamit s men-
nek és higyjél nekem, Ötvös kérlek, egyik sem 
örül. Azért elmegy mindegyik, a terem zsúfolt 
lesz, de hogy az illetők őrülnének (sich freuen) 
azt, nem Ötvös. Ha pedig kivételek vannak, azok 
mint mondtam: abnormitások. 

Most pedig Ötvös, én majd megfogom  a ke-
zed s mint Vergilius Dantét (oh Dante mit szólsz 
e hasonlathoz ?) elvezetlek egy olyan „táncba", 
hol meglátod majd, hogy hogy mulatnak s hol az 
illusió ki fog  szenvedni, óh. . mea culpa . . 
mea culpi. — r. 

(Foljt. köv.) 

Még egyszer az irodalmi társaság 
kérdéséről. 

Forró nyár volt, amikor egy irodalmi tár-
saság létesítéséről pár gondolatot közöltem e lap 
hasábjain Orbán Balázs csontjainak harmadszori 
eltemetése alkalmából. 

Az akkor felvetett,  illetőleg felujitott  eszmét 
általában szóbelileg több(n helyeselték, de írás-
beli észrevétel e lap hasábjain nem jelest meg. 
Egyik laptársunkban és a Pásztortűz cimü folyó-
iratban azonban jelentek meg cikkek, melyek az 
eszméhez helyeslőleg szólottak hozzá. Most a 
Pátztortüz legújabb számában Rass Károly gyula-
fehérvári  tanár egy erdélyi magyar akadémia 
szükségességéről írván, a többek között ezeket 
mondja: . . . „Ennek az akadémiának megvol-
nának minden városban az exponensei. Minden 
város nsagyarsága alakitana irodalmi társulatot. 
Ezek az irodalmi társulatok gondoskodjanak az 
akadémia irányitása ezerint a magyar közönség 
kulturális vezetéséről, tájékoztatásáról, irodalmi 
estélyek rendezésérői stb." 

Rass Károly cikke megint időszerűvé teszi 
az irodalmi társaság kérdésével való foglalkozást. 
Tűzzük tehát napirendre. Szóljon hozzá minden 

tollforgató  ember s vitassuk meg a kérdést ér-
deme szerint. A Székely Dalegylettel és a most 
alakult Filharmonikus Társasággal karöltve sokat 
lendíthetne városunk kulturáján egy, tervszerűen 
dolgozó irodalmi társaság. Ilyen irányban már 
utat is mutatott a Jótékony Nőegylet. Dal és 
zene, költészet és irodalom, mint a művészetnek 
különböző ágai, ikertestvérek. Teremtsünk tehát 
kapcsolatot, harmóniát közöttük. Biró Lajos. 
-.V.V.WAV.V.UV.HHHimKiliHW 
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Miért  viasgdljam  ? 
Miért  vizsgáljam elseorongva, 
Vájjon  mivé lett: 
Sok  édes,  kósza ábránd, 
Sejtés,  merész igéret. 

A sors tündöklő  álmaimból 
Nem  egyet ám beváltott  — 
Most  is hálás vagyok  már, 
Hogy  engemet megáldott. 

S nem is ijeszt meg semmi sem: 
Akármi  kába hirt hoz. 
A sok káprázatos,  merész kép, 
Sejtés,  számomra: biztos — 

Mihály  László. 

Kinevezés & törvényszéknél. Nagy 
Lajos törvényszéki dijnokot az itteni törvény-
székhez segédhivatali tisztviselővé (írnokká) ne-
vezték ki. 

Tanitói kinevezés. Veress  Mózes volt 
felsősófalvi  áll. igazgató-tanítót Folsósófalvára 
állami tanítóvá nevezték ki. 

Házasság. Hăger  Brigitta és Kuvasz  Ala-
dár földbirtokos  febiuir  11 én, szombaton tartot-
ták esküvőjüket Homoródszentpáion. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

Eljegyzés. Szentgericzei Jakab L*jo3 és 
neje Bordy Ida leányát, Szentgericzei Jakab Irén-
két Bögözben f.  hó 5-én eljegyezte Ciochină Ni 
colau strehaiai (Rágat) ügyvéd fia  Ciochină N. 
Constantin Nagyküüüllő és Udvarhelyvármegyék 
gazdasági hivatalának főnöke.  (Minden külön ér-
tesítés helyett.) 

Nöegyleti gyűlés. A helybeli Jótékony 
Nőegylet f.  hó 12-en (vasárnap) d. u. 4 órakor 
választmányi ülést tart a ret. kollégium tanács 
kozó termében. Tárgysorozatából legfontosabb  a 
Nőegylet állásfoglalása  a Polgári Öuképzőkörrel 
való együttműködés kérdésében. Az elnökség a 
tagok nagyszámú megjelenését kéri. 

Halálozás. Szombatfalvai  Szombatfatvy  Al-
bert, nyug. m. kir. államrendőrBégi tanácsos, 74 
éves korában, jaiuár 28 ikán, Kispesten elhalt. 
Az elhunytat, kinek családja ide való eredetű, a 
számos i«mert és tekintélyes rokon sorában, Szom-
batfalvi  Majthényi Miklós dr., városunknak a ma-
gyar uralom alatti u'olsó polgármestere is — 
-mint örökbefogadott  fia  — gyászolja. 

Deák  Sándor földmives,  Kobátfalván,  93 éves 
korában meghalt. A ritka szép kort ért öreg szé-
kely gazda, az utolsó időkig, ép, egészséges álla-
potnak örvendett. Küzdött a 48—49 iki magyar 
szabadságharcban, később résztvett a hires könig-
íE'.zi csatában is, mindezekről sokszor és szíve-
sen beszélgetett el, Nagyszámú, tekintélyes ro-
konság s ennek sorában Deák Miklós, szentmi 
hályi unitárius pap, mint fia,  Benczédi Pál homo 
ródujfalvi  lelkész, mint unokája gyászolja. 

Simó  Juliánná Székelyudvarhelyen, 78 éves 
korában, f.  hó 7 ikén elhalt. A szép kort ért de 
rék nőt nsgy részvét mellett temették ; tekinté-
lyes rokonság gyászolja. 

Az alsósófalvi  tüzkárosultak javára 
a hét folyamán  N N. 25 leüt adományozott. 

Az ipari szakiskola kitüntetése. A 
helybeli áll. kő és agyagipari szakiskola a bu-
karesti kiállításon bemutatott készítményeivel a 
„Diploma de onoare se decerne cu medalie de 
aur"-t (elismerő oklevelet aranyéremmel) nyerte el, 

Bíeghivő. Az irgalmas nővérek (apáca-
zárda) vezetése alatt álló polgári és elemi leány-
iskola növendékei folyó  hé 16 án este 7 órakor 
és 19 én d. u. 4 órakor a róm. kath. fiuinterná-
tus nagytermében farsangi  színielőadást rendeznek, 
a melyre az érdeklődő közönséget tisztelettel 
meghívja az intézet elöljárósága. Színre kerül: 
1. Die B'uaaenfreuadin  (Szind. 1 felvonásban.) 
2 Fleissige Mádchen (Daljáték). 3. Die Feuer-
wehr (Tiizoltójáték). — 1. Tordai Grail E. ós 
Gál A.: A tél tüudére (Játék, versben, élőképek-
kel) 2. N. N. Egy csésze kávé (Vígjáték 1 felv.-
ban). 3. Tordai G E.: Dr. Gyógykuthy Elvira 
med. univ. (Vígjáték 1 felvonásban). 

Autó-sofföri  vizsgát letenni szándéko-
zók a vizsgát a legközelebbi (idevalók tehát a 
brassói) ker. reodőrprefecturán  tehetik le. Az 
autók felülvizsgálata  és nyílváutartása azonbaa 
a vármegyei prefectura  feladata. 

Köszönet-nyilvánítás. Mátéfi  András 
VI. o. gimnáziumi tanuló és Banedekfi  Ferencz, 
egy műsoros estély jövedelméből 50 leu értékű 
füzetet,  tintát, krétát, tollhegyet és papirt vásá-
roltak és adlak át a nagykedei ref.  felekezeti 
iskolának. Ezen adományukért ezúton mondok 
köszönetet a nemes gondolkozású ajándékozók-
nak. Lázár Katalin  ref.  felekezeti  tanítónő.-

A református  egyház estálye. A ren-
dezőbizottság igen szép és változatos műsort ál-
lított össze a jövő szombaton, febr.  18 án meg-
tartandó estélyre. Megnyitóul az újonnan alakult 
fiiharmonikus  társaság négy tagja egy vonós né-
gyest ad elő. Lese egy pompás kabaré-darab, 
mely sokáig mulattatta a fővárosi  közönséget; 
továbbá egy melodráma és egy kedves, pároi, 
énekes jelenet. Ezen kivül találkozunk egy ere-
deti székely típussal, kinek beszédébői megis-
merhetjük a székeiy ember tekervényes észjárá-
sát, persze, sok nevetés mellett. Megelevenedik a 
a régi „kötőké", mikor az asszonyok, leányok 
harisnyakötés mellett, megtárgyalták a város 
ügyes-bajos dolgait. Ez a tárgyalás most egy 
fülbemászó  kupié keretében történik. Aki soh'ee 
látott eredeti székely fonót:  az, most meglát-
hatja: valóságban. Székely nemzeti vieeletbo* 
leányok jelennek meg és fonnak,  vidám székely 
dalokat énekelve. Mindenik leány mellett ott lesz 
a székely legény is. Az estély a Bukarest-szálló 
nagy termében lesz, tiszta jövedelmét az iskola 
javára fordítják.  A plakátok holnap fognak  meg-
jelenni. 

Intézkedés a be nem váltott koro-
nákról. Nagy napilapjaink közlése szerint, a 
pénzügyminiszter elrendelte, hogy azok a bélyeg-
zetten és bélyegzett koronák, a melyeket annak 
idején nem váltottak be, a pénzügyminisztérium-
nál letétbe helyezendók, mely az Osztrák Magyar 
Bank liquid&ló bizottságánál beváltásuk iránt 
lépéseket fog  tenni. E hir olvasása után kérde-
zősködtünk az itteni pénzügyigazgatóság vezető-
jénél az eljárás módozatairól, de azt a választ 
kaptuk, hogy ez ügyben ide még a rendelet nem 
érkezett meg. A közösséget később erről még 
tájékoztatni fogjuk. 

Az Unitárius nők szövetsége. Székely-
udvgrhelyt a tél folyamán  az unitárius templom 
javára műsoros estélyt rendez. Eddigi megállapo-
dások szerint: előadásra kerül Csiki Gergely: 
Czifra  nyomorúság c. nagysikerű darabja. A darab 
rendezésére felkérték:  Forró Gézáué úrnőt, ki-
nek nagy művészi tudása és elismerésre méltó 
buzgalma minden körülmények közt kivívja a 
biztos sikert. 

A vármegyei nyugdíjasok, akiknek 
nehéz helyzete kozismeretes és sok jogos panaszra 
adott okot, a tél legszűkösebb szakában ismét 
válságos napokat kényteleoek átélni. Nyugdija-
ikat, köztudomás szerint, még a legrégebbi időben 
is a vármegye maga fizetni  nem bírván, a hiányt 
az állam pótolta és fizette  ki. E fizetést  a kor-
mány legutóbb megtagadta azzal, hogy a nyug-
dijak a vármegyét kell, hogy terheljék. Se egyik-
től, se másiktól most már ellátásuk csekély ösz-
szegéhez hozzájutni nem tudván, ismét válságos 



helyzetbe kerültek. Kívánatos lenne, hogy végre 
illetékes tényezők szivvellélekkel kezükbe vegyék 
ez ügyet, hogy a nyugdijasok állaodó bizonyta-
lansága megszűnjék és bár szűkös megélhetésüket 
biztosítottnak lássák. 

Athléta bál. A „Keresztúri Athlétikai 
Cính" február  18 ára hirdetett báljára a meghívók 
már ssétkűldettek. A műsor fóbb  érdekessége a 
Cíub minlacsapatának — Nagy Lajos tanár veze-
tése alatt bemutatandó — korlát- és «yujtó mu-
tatványai lesznek. E mutatványos számokban 
Gyarmatby Dezső dr., Elekes Domokos dr., Tol-
valy Tibor, Kozma Béla, ifj.  Gyamathy Lajos, 
Haricska István, Muszták Árpád, 8chuller Dani, 
Walter Béla éa Paelt Fridolin vesznek részt. — 
Iskolavivást Orosz Károly, Bakó Árpid, Gyar-
mathy Lajos rendeznek. A 20 tag által bemuta-
tandó bot szabadgyakorlatok is érdekesek lesz-
nek. — Az estély iránt a városban és vidékén az 
érdeklődé* igen nagy. A rendezőség lapunk utján 
tudatja, hogy azok, kik tévedésből meghívót nem 
kaptak, de arra igényt tarthatnak, szíveskedjenek 
ezt Ajvász Kálnán egyl. titkárnál bejelenteni. 

Be kall jelenteni a magyar állam-
adósaági oimleteket. A bukaresti magyar kö-
vetség kolozsvári kirendeltsége közli : A trianoni 
békeszerződés 186. cikke értelmében a Magyaror 
szág rovására területileg gyarapodott államok kö-
telesek a területükön őrzött, háború előtt kibocsá-
tott magyar államadóssági címleteket e célra szol 
gáló megjelöléssel ellátni, de a magyar cimlettu-
Iajdonosoknak jogukban áll a megjelölés ellen 
évást emelni. A magyar állampolgárok ily címle-
teiben kifejezett  követelések érvényesítésének le-
hetőségét a magyar királyi pénzügyminiszter biz-
tosítani kivánja. Felhivatnak a bukaresti m. kir. 
követség müködéai területén lakó magyar állam-
polgárok, hogy a tulajdonukat képező és a követ-
ség működési területén őrzött, háború előtt kibo-
csátott magyar államadóssági címletekre vonatkozó 
adatokat legkésőbb folyó  évi február  hó 15-ig a 
bukareati m. kir. követségnek jelentsék be. A tu-
lajdonosok által két példányban kiállítandó jegy-
zékeknek tartalmazniok keli a kölcsön nemét, név-
értékét, a címletek számait, a tulajdonos nevét és 
pontot lakhelyét. Ezenfölül  a bejelentésben a tu 
lajdonoa eskü helyetti nyilatkozatot tartozik adni 
arról, hogy a bejelentésben foglalt  címletek a 
trianoni bekesaerződés életbelépésének időpontjá-
ban (1921 évi julius 26 án) tulajdonában voltak 
éa meg kell jelölni azt az államot, ahol a címle-
tek ugyanezen időpontban őriztettek. Végül a tu-
lajdonosoknak nyilatkozatot kell adniok arról, hogy 
az illető utódállam felülbélyegzésével  el vannak 
látva vagy sem. A cimlettulajdonosoknak készen 
kell Ienníök arra, hogy címleteiket később megál 
lapítandó időpontban és helyen a Jóvátételi Bizott-
sághoz való eljuttatás céljából haladéktalanul ren-
delkezésre keli bocsátaniok. A bukaresti magyar 
királyi követség útlevél kirendeltsége. 

AB uj adókivetéssel kapcsolatos becs-
lések elleni felebbezések  ügyében a pénzügymi-
nisztérium azt a rendelkezést adta ki, hogy ha a 
felebbezések  tárgyalási határnapjai a felebbezési 
bíróságok által február  13-a utáni időn túlra tű-
zettek ki, a kitűzött tárgyalásra a felek  ne jelent-
kezzenek, felebbezésük  az újból kitűzendő határ 
?<iőig érvényben marad, s uj határidő kitűzéséről 
értesítést kap a felebbező.  A felebbezések  tovább 
is benyújthatók. 

A róm. kath. főgimnázium  f.  hó 5-én, 
vasárnap, megtartott eatelye alkalmival a főgim-
názium tornatermét a közönség délután is, de 
este különösen, zsúfolásig  megtöltötte. Örömmel 
üdvözölte ez alkalommal a közöntég a Székely-
udvarhelyen előazör szereplő, nemrég megalakult 
filharmonikus  társaság első szereplését. A társa 
aág először bevezetésnek a Bűvös vadász nyitányát 
nagy tetezés mellett játszotta el. Utolsó pont-
ként megint a társaság szerepelt, lelkes és agilis 
karnagyának, Peltzer Vilmos drnak egy saját 
szerzeményű, bájos éa finom  valcerjét adván elő. 
Peltzer dr. mint karnagy ÍB külön dicséretet és 
elismerést érdemel, azért az ideális buzgóságért, 
mellyel a társaságot szegényes éa szerény viszo-
nyaink között is összehozta, a ugyanezért a lel-
kes törekvésért dicséret illesse a társaság minden 
•gyes tagját. Kívánjuk, hogy működésük a közön-
ség mindinkább fokozódó  méltánylásával és meg-
értésével találkozzék. Az estélyen a főgimn.  ifjú-
sága — a már közölt azereposstásban — Kisfaludy 
Károly egytelvonáaoa vígjátékát (Hűség próbája) 
ügyesen adta elő. A Szász József  tanár (mint 
újságkiadó) vezetése alatt, szintén az intézeti 
ifjúság  által bemutatott Eleven üjiág, farsangi 

tréfa  az újságszerkesztés, kiadás furcsaságait 
figurázta  ki. A külföld,  belföld,  tárca, hirek, ap 
róhirdetés stb. rovatok s különösen az intervjuk 
megszemélyesítői által elmondott ötletek nagyrésze 
találó volt, sok ismert és kevésbé ismert embert 
csipkedtek meg, anélkül, hogy értük bárki meg-
bántódhatott volna. A közönség tapsaira a tréfa 
szerzőjeként Embery Árpád tanár jelentkezett. 
Előadás után a közönséget gazdag büffak  várták, 
s vidám táncmulatság következett. 

A nyikómalomfalvi  ifjúság  f.  hó 4 én 
fényesen  sikerült bilt rendezett. Megelőzőleg elő-
adták a „Székelyföldön"  c. népszínművet, melyet 
reggelig tartó táncmulatság követett. A község 
kiérdemült tanítója és neje, kik nagy fáradsággal, 
rövid idő alatt és igen jó eredménnyel tanították 
be a színdarabot, ezért minden dicséretet meg-
érdemelnek. 

Igazságügyi Beadványok Gyűjte-
ménye elmen szükséges és hézagot pótló könyvre 
hirdet előfizetést  Szabó Alajos dr. volt törvény-
széki elnök és Kósa János dr. kollégiumi tanár. 
A birósági beadványok, keresetek, jogügyletek 
minden esetére utmutatót kívánnak nyújtani az 
állam hivatalos nyelvét nem ismerők számára, 
hogy a polgári perrendtartás, házassági jog, váltó, 
végrehajtási, telekkönyvi, örökösödési, büntető és 
a cégügy körében, nemkülönben az egyes jogügy-
letek (szerződések, kötelezvények) tervezeténél le-
hetőleg minden előforduló  esetben a fél,  ügyvéd, 
közjegyző, községi (kör) jegyző képes legyen az 
állam hivatalos nyelvén a Gyűjtemény felhaszná-
lásával saját céljaira szolgáló tervezetet készíteni. 
A használat megkönnyítése céljából a minták ma-
gyar nyelven is közölve lesznek. A praktikus mü 
ára postaköltséggel együtt 70 leu. Az előfizetések 
és megrendelések Szabó Alajos dr. címére Odor-
beire (Székelyudvarhelyre) folyó  évi február  25 ig 
beküldendők. A könyv a felhívás  szerint !•—35 
nap alatt megjelenik. 

A Polgári Önképzó'-Egylet mult keddi 
fillérestélyén  megint a megszokott nagy közönség 
jelent meg és szórakozott az ügyes szereplők 
produkcióin. Körtvélyfáy  József  városi tanácaoB 
sok találó ötlettel, azellemmel fűszerezett  szabad 
előadását n&gy tetszés, taps jutalmazta. Jól sike-
rült Benkő Józsefné  és Verestói István éneke, 
Papp Margit monológja és Winter Pál szavalata. 
Sokat mulatott a közönség a „Téves kapcsolás" 
című tréfa  ügyes szereplőin is, kik a mult szá-
munkban voltak névszerini megnevezve. 

A Napkelet február  l»i száma érdekes és 
aktuális iraaoük»l jalent meg Jakabffy  Ecdre, a magyar 
országgyűlés volt alelnöke, az uj agrárreform  telepfosztó 
rendelkezéseitől közöl nagy érdekű tanulmányt, Ládái Ist-
ván, a kitűnő jog és társadalmi tudós, jogi életüuk lesűllé-
sének szomorú jelenségét boncolja, Weiss Sándor Néppárt, 
egység és közeli jövendő címen ioglalja össze az aktuális 
politikai eseményeket, Dózsa Endre, az erdélyi irodalmi tár' 
sasag elnöke, az erdélyi magyarság és zsidóság viszonyai-
ról ir, Halmágyi Antal az Ady-emlékek köiüli harcokat 
registralja, Sas László, Bárd Oszkár, Darvas Simon, Barta-
lis János, Balázs Béla, Dienes László, Molter Kárely, Wal 
ter Gyula, Becski Irén és Dócyné Berde Amál versekkel, 
novellákká), kritikákkal és irodalmi tanulmányokkal szere» 
pelnek, mig Szabó Imre az uj zsidó irodalom két európai 
nevű reprezentánsának irodalmi munkásságát ismerteti. A 
Napkelet előfizetési  ára 1U évre 45 ieu, egyes szám ára 8 leu. 

Jelmez-estély. A széke!}udvarhelyi ön 
kémes Tűzoltó Egyesület által f.  hó 28 án a Bu-
karest-szálló színháztermében rendezendő jelmez-
estély az idény legszórakoztatóbb tstélyei egyiké 
nek ígérkezik. A rendezőség áldozatot és fárad 
aágot nem kímélve, mindent megtett a közönség 
szórakoztatása érdekében. Számos kész jelmezről 
gondoskodott, melyek mérsékelt dij ellenében lesz 
nek kibérelhetők. Jelmezes ruháknak szolgáló szö 
vetek, valamint álarcok Hirsch Rudolf  divatáru-
üzletében kaphatók. A legszebb jelmez tulajdo 
nosa megltpő jutalomban részesül. A rendezőség 
buzgó fáradozását  a közönségnek az estélyen való 
részvételével kell honorálnia. 

A 28-iki keresztúri bikadijazásra 
kitűzött dijak ugy az eidéíyi, mint a simmenthali 
fajtákra  a vármegye adományából 350—350, 
200—200, 150—150, 100—100 leu. A községi 
bikák gondozóinak jutalmazására 400 leu fordít 
tátik. Kiosztásra kerül még a Gazdasági Egye 
Bület és a kisgazda szövetség részéről kitűzött 

200—200 leu. Egyrészt a magaa jutalomdijak, 
másrészt az a körülmény, hogy községi bikák-
ban nagy a hiány és igy előreláthatólag nagy 
lesz a kereslet, jogosulttá teszi a reményt, hogy 
tenyésztőink minél több és minél jobb anyaggal 
fognak  a kiállításon megjelenni. 

A Polgári Önképző Egylet folyó  hó 
14 ikére tervezett jelmezes fillér-estélyét  21-ikére 
halasztotta el. 

Fest, tisztit s SCHMITZ 
Odorheiu-Székelyudvarhely. 
Árlejtést hirdet f.  hó 13 ikára a torda— 

nagy8zeben—brassói állami ut vonalán levő 5 
számú fahid  -felépítésére  a brassói államépité-
szeti hivatal, mely ez ügyben a szükséges to-
vábbi felvilágosításokat  is megadja. 
»finiiiii»tmiiiffiMiinii»nmi»iir»mMiiiiimiiiiiit»w«tr«rmiMimiiii«iMi»»riii«i'«fat^ 

KÖZGAZDASÁG. 

A Földmives Szövetség lapunk előző számai-
ban jelezte, hogy kereskedőkkel és iparosokkal 
tárgyalásokat folytat  a célból, hogy ezek az iga-
zolványnyal ellátott gazdaköri tagoknak bevásár-
lásaik, rendeléseik alkalmával bizonyos árkedvez-
ményt nyújtsanak. Alább közöljük a kedvezményt 
nyújtó udvarhelyi kereskedők és iparosok neveit, 
továbbá a kedvezmény nagyságát, a kérjük tag-
jainkat, hogy igazolványaik beszerzésével siesse-
nek, hogy a nyújtott kezvezményeket minél előbb 
igénybe vehessék: 

Bőrgyár részvénytársaság, Sztbeni Antal, 
Lőrinczi és Zikariáa bórkereakedők 5°/t, Söllőai 
Samu szesz- és bornagykereskedő 5°/0, Nóvák 
Dávid cement-cserépgyáros 5%, Márk Testvérek 
üveg- és porcelán kereskedő 5°/0 Jakab Gyula 
röfős  kereskedő 5%, Nóvák István röfőskeres-
kedő 10%, Szentpéteri Károly piaci- és vásári 
röfőskereakedő  10%. Bacsica József  vaskereskedő 
(nagyobb vételnél) 5%, Gáspár és Papp, Zárug 
Antal, Lőrinczi és Zakariás, Bacsics József,  Le-
bovits József  füszerkereskedők  nagyobb vételnél 
a (cukor kivételével) 3°/,, Lebovits Géza szesz 
és szeszes italok vételénél 5%, Székely Jáuos, 
Cseke Lajos, Vízhányó István Asztalosok 5%, 
Rájk József,  Birtalan Domokos, Métz István, id. 
Nagy Dénes, ifj.  Nagy Dénes, Tötök Mózes, Orosz 
József,  Verestói Dániel, Verestói Károly csizma-
dia mesterek 5—5%, Orbán Nagy éa Tamás, 
Benedek Géza, Mertz Károly cipészek 5—5%, 
Kereatéiy Gyula bádogos 5°/0 Kovács Lázár ko-
vács 15%, Kovács Ernő kerekes 15%, Keszler 
Albert kalapos 5%, Tamás Gáspár szabó 5%, 
Szőke István szíjgyártó 5%, Kassai Dénes szűcs 
5%, Forró és Farkas fützerkere&kedő  cég első 
rendű cikkeit a legjutánjosabb áron adja a gaz-
dáknak. 

Igazolványnyal azon gazdaköri tagok lát-
tatnak el, kik 1921 és 1922. évi tagsági dijaik-
kal hátrálékbun nincsenek. Székelykereszturon és 
Baróthon kedvezménynyujtás céljából a tárgya-
lások most vannak folyamatban. 

Felkéretnek azok a gazdakörök, a hol még 
naptárak vannak künn, hogy elszámulásukat sür-
gősen megtenni szíveskedjenek. 

Az állatvásárok élénkülését ujabbi veszély 
fenyegeti. 

„Kivitel céljaira szánt állatok származási 
helyükön 15 napon át állatorvosi felügyelet  alatt 
tartat dók. A felügyelet  alá vett állatok, vissza-
élések elkerülése céljából felismerhető  bélyeggel 
Megjegyzendők." 

„Vásáron vagy különböző helyiBégekben 
összeszedett állatok 30 napig tartandók orvosi 
megfigyelés  alatt." 

Igy azól egy most kiadott rendelet, mely 
állatvásárainkat állatáraink emelkedését, előre 
láthatólag, ismét lefogja  nyomni. Beméijak, hogy 
e drákói szigorúságú intézkedéseken enyhítés fog 
történni. 

A mult keddi piacon buss — 54—58, tö-



r*kbuM — 45-48, r e » 43, árpa — 40, 
jwb = 25—28, burgonya •=• 10—12 leuban beit 
el vékánként. V—. 

J S T y i l t t é i v 
fi rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal felelősséget 

Reflexió  a „Székely Hirek" némely 
kitámadásaihoz. 

Még a Székely Híreket is olvasó barátaim 
figyelmeztettek,  bogy a nevezett lap a f.  évi 5. 
számában Szemtpált iámét durván támadja. Állok 
elébe a mert fiaom  támadást f.  szerkesztőjétől és 
dt innen augalmazó rosszmájú jóakarómtól ugy 
sem várhatok, a félrevezetett  közönséget a 
szentpáli szövetkezet érdekében, e már másod-
ízben történő kitámadás után, tájékoztatnom kö 
teleeségem. 

A közerkölcsi felfogásnak  napjainkban való 
jmeglazulása, fogyasztási  szövetkezeteinket nem 
fertőzte  ugy meg, hogy azokbSl csak ugy köoy-
nyedén, büntetlenül, megtorlás nélkül lopjanak. 
Itt az ellenőrzés ma is szigorú és pontos. A h.-
szectpáli szövetkezetűél — újból való megindu-
lása (1917) óta — semminemű lopás, sikkasztás 
sem történt. 

Volt — mint minden szöv.-né! — 1916-ban, 
a meneküléskor. E^kor kirabolták az átmeaekü-
lők és a helybeliek az egész szövetkezet készle-
tét. Némely asszony öllel vitte a szép uj bak-
kancsot, ugy húzták ki a kezéből, hogy juttasson 
másnak is. Volt is csendőrségi nyomozás s fel-
jelentés bőven. 

Rosszmájú szurkálom, ki itthon volt mene-
külve, mint akkori ig. tag, semmit nem tett a 
szövetkezet megmentésére, de rosszindulatú ter-
mészetéből kifolyólag,  azt képes volt megtenni, 
hogy engem és ig. társaimat, kik el voltunk 
menekülve, visszatérésünk után, feljelentett  a kir. 

ügyészségnek, hogy a mi gondatlanságunk okozta 
a szövetkezet kárát. A kiszállott vizsgálób'ró és 
ügyész, a kezünkben levő 3206/1. kü. 1917. sz. 
végzés szerint, megállapította, hogy minket mu-
lasztás éa felelősség  nem terhel. Az itthonmara-
dottak inkább tehettek volna az áruk megmen-
téséért . . . 

E végzés kézhezvétele utáni közgyűlésen 
kijelentettem, hogy én ezzel a rosszindulatú úrral 

•egy testületben tovább dolgozni nem vagyok haj-
landó. Válasszanak: vagy én, vagy ő. A közgyű-
lés egyhangúlag mellém állott s igy az igazga-
tóságból kimaradt. Ezért olyan dühbe gurult, 
-hogy az unitárius vallásról is kitárt s azóta nyug-
hatatlan epés természetével áskálódik ellenem. 

Ennyi az ő jellemzésére! 
Éa és igazgató társaim fáradságos  kitartás-

sal, áldozatkész ügyszeretettel és a „Hangya" 
központ támogatásával, ellenőrzésével szövetke-
zetünket ismét a megye egyik jő forgalmú,  anya-
gilag szilárdan álló szövetkezetévé tettük! Ez fáj 
-a rosazmájuaknak! 

Az az aljas gyanúsítása az izenetnek v. a 
cikknek, hogy „é* a szabadabb  két  biztosítására 
ügyvezetői igazgatói állást akarok szervezni", 
magától megdől azok előtt, kik a szövetkezet 
alapszabályaiból tudják, hogy az ig. tagok ma 
guk közül ügyvezetőt választanak, ki a levelezést 
és az ügyek menetét vezeti, tehát ezt az állást 
zervezni nem kell! 

A szabadabb kéz politikája nálunk még 
nem divatos . . . I ? 

A Sz, H. szerkesztője legyen megnyugodva, 
hogy áskálódó munkatársa felhasznál  mind n 
nyilvános alkalmat, összejövetelt, hol ott sem 
vagyok, arra, hogy ellenem ordítson, kiabáljon, 
<le ezt már ugy megszoktuk, mint a bakter vagy 
disznópásztor kürtölését. 

Még egyről kötelességem a nagyközönséget 
tájékoztatnom. A Sz. H. szerkesztői üzenetében 
ez van: „Utóbbi időben hamis tanukkal egyik 
kollégáját tétette ki az utcára." Ha ezt a f.  szer-
kesztő magára és reám vonatkoztatja — a mi 

valószínű — akkor az ő erkölcsi igazmondásának 
fajsúlya  0 fok  körül állhat. Mert egy olyan ité 
letet, melyet az egyház két — erkölcsileg felleőa 
— fegyelmi  bírósága hozott és bűnösnek mondta 
ki as illetőt, mondom, egy ilyen ítéletet nulli 
fikálni  éi a tájékozatlan közönség előtt ugy állí-
tani he, hogy én, az I-»ő fokú  fegyelmi  bíróság 
jegyzője, ki szavazati joggal aem bírtam, én 
tétettem ki marlir kollégámat az utcára . . . ? 

ítélje meg a közönség, hogy a ki tudva 
valótlant állit, milyen ember az? 

Kitette őt a saját bűne, mellyel az egyház 
törvényes rendeleteit nem teljesítette, azoknak 
fittyet  hányt, s azokkal szembehelyezkedett. S ha 
e bűne következményeiért engem akarna büaba-
kul állítani, ezt csak annyiban vállalhatom, hogy 
én a kezdet kezdetén, mint akkori barátomat 
figyelmeztettem,  hogy vigyázzon, ne húzzon ujat 
az egyházzal, mely őt olyan szépen fogadta  és 
helyezte el. Nem tetszett. Nos!? Ki mint veti 
ágyát, ugy alussza álmát. 

Ám azért a szövetkezeti közgyűlés idejéről 
a Sz. H. szerkesztőségét értesíteni fogom.  Nsm 
szeretem ugyan, ba szánakoznak rajtam, de ha 
valakinek ez a pervez élvezet-örömet okoz, miért 
ne részesítsem abban az iletőt. 

Homoródszeutpál, 1922 febr.  hé. 
t J r m ö s i J ó z s e f ,  f.  szöv. ig. elnök. 

Kiadó : a Könyvnyomda E. t. Odorheiu (Szébelyudvarhely). 

Meghívó. 
Könyvnyomda Részvénytársaság 

Odorheiu-Székelyudvarhely 
1922 március hó 5>én d. e. 11 órakor 

saját hivatalos helyiségében megtartandó 
i n . evi 

rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket tisztelettel meghívja. 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság jelentése az 1921 évről, a zár-

számadás előterjesztése, a nyereség feloaztására 
vonatkozó javaslat és a felügyelő-bizottság 
jelentése. 

2. Határozathozatal a tiszta nyereség hováfordi-
tása, valamint az igazgatóság és felügyelő-
bizottság részére adandó felmentvény  tárgyában. 

3. A sorsolás utján kilép5 négy igazgatósági tag 
halyének választás utjí,n való betöltése. 

4. Uj felügyelő  bizottság választása. 
6. Esetleges indítványok. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált sárazámadás 
az arra vonatkozó jelentéssel együtt, a r.-t. helyiségében 
közszemlére van kitéve. 

A közgyűlésen résztvenni kívánó részvényes rész-
vényeit legkésőbb 1922 mírcius 4-én déli 12 óráig a r.-t. 
hivatalos helyiségében elismervény ellenében letétbe helyezni 
tartozik. 

Székelyudvarhely, 1922 február  4. 
Az igazgatóság. 

7iZ11:'0  tanulónak 
a Ssilágyi-cukrásda  Odorheiu,  Bul. 

Reg. Ferdinánd  22. 

Értesítés. 
A világhírű nagysnyedi báró Kemény Kál-

mán borgazdasága borelárusitását és lerakatát 
Udvarhely- és Nagyküküllő vármegye részére át-
vettük, a napokban az első küldemény meg fog 
érkezni. Már előre felhívjuk  a figyelmet  ezen 
kitűnő faj-  és gyógyborokra; azokat minden ver-
senyt kizáró legjutányosabb eredeti árakon fogjuk 
a nagyérdemű városi és vidéki vevő közönségnek 
rendelkezésére bocsátani. 

Használt 0 7 literes bosszunyaku butelliás 
üvegeket napi áron veszünk. 

Szíves megbízásait kérjük. 
Kiváló tisztelettel: 

Gál Jânoş utódai 
Farkas és Forró Székelj udvarhely. 

Eladó * 2 rézágy, teljesen uj, 2 
szekrény, 1 mosdó márvány la-
pokkal. Cím a kiadóhivatalban 
— megtudható , -, 

A cristuri kir. járásb róség, mint te'ekk. hatóság. 
1890-1021. cf.  szám. 

Árverési Mrdetmény-kivonat. 
Simó Mibály fia'faivi  lakos végre* 

hajtatónak Szabó Márton és neje Simó Z uzsa 
cristuri lakosok végrehajtást szeavedők ellen iar 
ditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható-
ság a végrehajtási árverést 300 L^i birói letétbe 
helyezendő tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a cristuri kir. járásbíróság területén levő, 
Cristur községben fekvő,  s a székelykereszturí 
1Ő2. sz. tjkvben. A fi  sorsz. 339 hrsz. alatt fog-
lalt s jelenleg Simó Domokos és neje Szabó Juli 
nevén álló ingatlanra 500 lei kikiáltási árban az 
özv. Forgács Bodóné szül. Titi Trézsi javára 
bekebelezett 1/16 részbeni élethossziglani haszon-
élvezeti jog fenntartása  mellett elrendelte. 

Az árverést 1922 évi mf t jns  h é I . napján 
d. e. 9 órakor telekkönyvi hatóság hivatalos he-
lyiségében 10 ajtó fogják  megtartani. Az árverés 
alá kerülő iogatlan a kikiiltáai ár kétharmadá-
nál alacsonyabb áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat»-
pénzül a kikiáltási ár 10% át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX t.-c. 42. §-áöan meghatározott ár* 
folyammal  számított óvadékképsa értékpapirpsbaa 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elft> 
leges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árve-
rési feltételeket  aláírni (1881: LX t. c. 14?., 
150., 170. ; 1908: XL t:-c. 21. §). 

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

Cristur, 1921 december 1. 
Kelemen, s. k., jb. 

A kiadmány hiteléül: 
Kegy s. hív. tisztviselő. 

Kftz hálószoba €5 HonyhabutoroH 
állandóan Kapható*: 8 M G M T G T O mn-
asztalosnil Str. VasiU Alexandri (Tibád-n. 7 sz. 

P á l y á z a t . 
Az odorheiui járási agrár-bizottsághoz ir-

nok-irattárnoki minőségben egy szorgalmas, józan 
életű munkaerő lesz felvéve  havi 800 (uyolcszáz) 
Lei fizetésért  f.  évi február  hó 15-től kezdődőleg. 
0 máoyolt kérelmek az odorheiui vezető járás-
biróhoz adandók be. 

Dele judecatoria de ocol Cristur 
Szám: G. 1871—1921 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. LX. 

t. c. 102. § a értelmftben  ezennel közhírré teszi, 
hogy a cristuri kir. járásbíróságnak C 25/4—1921 
sz. végzése következtében dr. Zimermann Ottó 
sighisoarai ügyvéd által képviselt Scbuszter Joan 
végrehajtató javára 4000 leu s jár. erejéig az 1921 
évi szeptember hó 30 án foganatosított  kielégitési 
végrehajtás u'ján lefoglalt  és 1950 leura becsült 
következő ingóságok, u. m.: 1 ló, 1 gramafon,  1 
kasztén és 1 üveges szekrény nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a cristuri kir. jblróságnak 
1921. évi G. 1871. számú végzése folytán  4000 
leu tőkekövetelés, ennek 1921. évi január hó 
6. napjától járó 5*/0-®8 kamata és eddig összesen 
1259 leu 50 baniban bíróilag megállapított költsé-
gek erejéig adósok házánál Ahóboldogfalva  község-
ben leendő megtartására 1922. évi mftrcins  laó 
18. napjának d. u. 7»3 órája határidőül kittt-
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 1881: t.-c. LX. 107. és 108. § ai érteimé-
bán készpéazbeni fhetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felulfoglalták  s azokra kielégitési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881: LX. 
t.-c. 120. § a értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Cristur, la 3. Februarie anul 1922. 
Lörincy, birói kiküldött. 



N á v t a m a a l LÖBL R. d i v a t ü z l e t é b e n 
I 1 6 4 A 6 I I I 6 S | • Bul . Reg. Ferd inánd (Kossuth-u.) 25. sz. alatt ju tányosán k a p h a t ó k : 

gyönyörű színekben 
kötött teveszőr női 

kabátok, sapkák és 
sálak, csodaszép 

nyakkendők. — 

Relclienbergi kiállí-
táson vásárolt angol 

és cseh női és férfi 
szövetek. Híres sep-

siszentgyörgyi 

gyártmányok, u. m.: 
156 cm. széles tiszta 

len-lepedő, vásznak, 
szőttesek, ágy- és 

asztalnemüek, 
törülközők, tartós 

függönyök,  ágyteritők 
bútorszövetek, stb. 

Feltűnő olcsón szövet- , szöttes- és kar tonmaradékok . 

* * * * * * * 
Alólirottak bérbevettUk a 

Székely Juhtu rogy ár és Hizlalda 
Részv.-Társ. Székelyudvarhely 

ipartelepét és azt a részvénytársaság cimén saját 
felelősségünk  mellett fogjuk  tovább vezetni. 

V e s z ü n k s a j t o t 
bármily mennyiségben KÉSZPÉNZFIZETÉS 
mellett, piaci áron, a régi helyén: a Strada 
Ştefan cal Marén (Halom-utcában) levő 
gyártelepünkön. 

Rátz V i lmos, 
If i . Szakáts Zoltán. 

1933. 
Ki a farsangot  állandóan jó 
kedvben akarja bevégezni, ital-

szükségletét okvetlenül a 

Lapka Henrik 
mintaszerűen berendezett rak-
tárból vásárolja, a hol a kö-
vetkező îtalok állandóan a 
legolcsóbblgyári] árban_sze-

rezhetók be: 
Francia módszer szerint gyártolt 

ValódPAndrínyi  pezsgő 
Valódi Hácürmos 

Valódi édes must 
Valddl HuHttllönenti CcányHa bor 
Valódi KüHüllömenti Hizling bor 
Valódi KüHiiU&nenti Asztali bor 
Credetifangol Jamaica tea-rum 

eredeti * * * Cognac 
Jó hirneVÜ brassói C«U-f«« 

Crém- l ikörök : Benediktiner 
Altvater 

Cointreau 
Cacao 

Curacao 
Chocoládé tojáserém 

Kávé 
Griotte 

Chartreuse 

Amádé Áméré 
Marascino di Zara 

Barack 
Narancs 

Meggyszesz 
Vanillia 

Gyomorrendező 
Császárkörte 

Köményes 
Viszonteladóidat ţedVezmlnyes ár. 

Tisztelettet : 
L a p k a Henr ik 
bp, szesz, éde tttit iud n^isHí? 

iStr.R. Elisaveta (Bethlen-u.)i 

K1" egy pedátos cintalnat 
Yajna Antal, Str. Princip. Elis. (Bethlen-u.) 64 

Az odor hei i törvéuyazék. 
C. 1572—1921. Hirdetmény. 

Az odorheii törvényszék közhírré teszi, hogy 
Lázár Károly bétái lakos részérói az 1911. I 
t.c. 748. § a alapján előterjesztett kérelem 
folytán  az uzsoki szorosnál az 1914 évi december 
havában ellenséges golyótól találva állitólag el-
halt, Lázár Károly volt bétái lakos elhalálozása 
tényének megállapítása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az állitólag elhalt részére 
Ogygendnolui dr. Borosnyay Pál ügyvéd, odor-
heii lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Lázár Károlyt é3 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot 
Lázár Káro'y életbeolétérőí értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, ame 
lyekből az ö életbenléte megáll*puható, mert 
k&löoben a bíróság a jelen hirdetménynek a 
„Gazeta Oficiala"  ban történi harmadszori be-
iktatását követő naptól számított 3 hó letelte 
után, a nevezett elhalálozásának tényét, a bizo-
nyítás eredményéhez képest megfogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. évi december 8 án. 
D. Th. Gheorglifu,  s., k., tszéki biró. 

A ki sdmány bitedül: Bnrghardt , s. hív. tisz.tv 

8adó egy 5 benzinmotor 
favágó fűrésszel felszerelve, teljesen nzemKipes. 
Értekezni lehet: Jstántsn} Jánosnál, 5tr. Baron 
5agnna (Bálint-n.) 10. Odorhein»Sz.-udVarhely. 
—U•Ilin—Ili •llllll I I HWl III||I|II1I|I| lilMIMMIll MII 
Kereskedelmi érettségizett, vagy akadémiat vég-
zett egyén (nő, vagy fé-fi),  ak i perfektül 
könyvel és a román nyelvet, uémileg szóban 
és írásban birja, könyvelőnek úgyszintén 
ker. érettségizett egyén, (uő, vsgy férfi)  aki román 
nyelvben és Írásban némileg jártas, gyakor-
n o k n a k felvétetik.  Ajánlatok, fizetési  igény 
megjelölésével, 1922 február  15-ig a Bacca „Ce-
tatea" Fíókintézetéuek Igazgatóságához Odorheiu 

— ínfézendők.  -

legolcsóbb bevásárlási forrás 

Balázs Károly cég 
btttorKeroţrifeţben 

0dorhein-5zél(elydVartiety, Bul. 
Reg. Ferdinánd (Kossnth-n.) 27. iVálasztott Vagy adott terVeK után 
rendeUseKet gyorsan ís pontosan 
teljesiteH. legmodernebb stilu bn-
toroH állandóan ratáron VannaH. 

Kovács  Gergely 
kárpitos  és diszitő:  Str.  Prinţul  Mire  ea 
(.Petőfi-utca)  13. (13  évi fővárosi  praxis). 
Mindennemű  e szakmába vágó munkák 
a legolcsóbb  és legjobb kivitelben  ké-
szíttetnek.  — Szíves  pártfogást  kér. 

(öjgggBSHSfiSSSE  5aSB0E5aSBBS5SSÍ8HSfflS  5353 53330353 j[ 
I Ha jó, tartás férfi-ruhát  akar csináltatni, 
1 ugy tekintse meg a segesvári Ziuimermann-
1 Testvérek posztégyáros lerakatát 

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

hol minden szövet a gyári árban kapható. 
| u » • . . ínég a legjobb régi ini-
I megerKezen n5ségu szovs-gyapott é* 
I czérna-fonál,  jutányos árakban. 

| T e m e t k e z é s i intézetemben 
~ érez, tfilgy-  és fenyőfa-koporsók  nagy vá-

lasztékban. Halott szállításokat, temetéseket 
helyben és * idéken elismert jutányos és 
= = szolid árakon eszközlök. " 

löl̂ craniHEngigmcmiftiamoíBimaciiagigEB̂  

Harangvásárlók figyelmébe! 
Tisztelettel értesítem a hitközségeket, hogy a nagyszebeni Schieb 

Gépgyár Részvénytársaság 

© H a r a n g ö n t ö d e 
teljes képviseletét átvettem. E cég a segesvári, és nagyszebeni ha-
rangöntődék átvételével száz éves gyakorlatra tekint vissza, mellyel 
elérte a hangtisztaságnak és a hanganyag összeállításának azt a töké-
letességét, medyel az országban semmi más cég nem versenyezhet. E 
vármegye területére már 9 harangot szállítottunk a legnagyobb mege-
égedésre. A megrendelők szives megkeresésére, akár szóban, akár 
levél utján azonnal rendelkezésére állok. 

Előre is jelezhetem, hogy a harangok árai, a napi folyó  áraknak megfelelően  a leg 
mérsékeltebbek. Cégünk, mely oly hosszú idő alatt a vármegye tökéletes bizalmát birja, elég 
garancia, hogy szolid és pontos kiszolgálást fogunk  nyújtani, miért is tisztelettel kérjük 
harang-megrendelés ügyében egész bizalommal hozzánk fordulni. 

A R ö s s l e r és G á b o r g f î S S S î !  G á b o r M á r t o n . 
Harangok jóságáért é s hogy meg nem repednek, 10 évig szavatolok. 


