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A génuai 
konferencia  legutóbbi fordulatai  egyelőre csak-
ugyan azok vélekedésének helyességét lát-
szanak igazolni, akik nem valami vérmes 
reményekkel tekintettek a hatalmak képvise-
lőinek ottani egybesereglése elé. Mindjárt az 
első napokban az orosz-francia  ellentét kipat-
tanása, majd ugyancsak az orosz állásponttal 
özemben Bratianu miniszterelnök kemény til-
takozása tették izgatottá a hangulatot. 

Nemsokára ezekután a németek és oro-
szok meglepő megegyezésének eseménye csa-
pott le tüzes bombaképpen a társaság közé. 
Az elámult hatalmak, élükön a franciákkal 
siettek tiltakozásukat kijelenteni. Sajátságos, 
hogy ez éppen béke-gyülésen történik, ugyan -
akkor, mikor két hatalom éppen a saját békés 
megegyezését közli a többiekkel. Persze, ezek 
(a ki nincs velem, ellenem van jeligével) ezt 
a szövetkezést maguk ellen irányulónak lát-
ják. Ezért a nagy ijedelem. Ez akárhogy is 
van, az eseménynek nagy jelentősége van s 
a világ ujabb krízis állapotába került. 

Sikerül-e ezt megnyugtatóan eloszlatni, 
vagy sem, erre a legközelebbi napok adnak 
feleletet. 
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„Földmives szövetség." 
Atuikor még naivul készülődtünk a képvÍFelő 

választásokra, nem gondolva az azóta megismert 
ügyes fogásokra,  azt mondja egyik gondolkodó 
munkatársam : „Hogy nem lehet a székely népet 
olyan fegyelmezettségre  szoktatni, mint a szoci-
álistákat kik a vezetőség szava előtt meghajolnak 
s engedelmeskednek." Erre én igy szóltam a ba-
rátomuak : Egysíer arra kellene, hogy rávezessük, 
ráneveljük a székelyt, hogy a saját gazdasági 
szervezete érdekében — mely igazán elsősorban 
az 6 érdeke — tudna összetartani, tömörülni, ki-
tartani. De nézd meg a nagy lelkesedéssel meg-
alakított födmives  szövetséget, mennyire lelan-
kadt a buzgóság igen sok tagjának szivében. 
Mikor igazán gazdasági öntudatra ébred a székely 
nép, csak akkor lehet fegyelmezettségről  beszélni. 
Addig ugy kell bánnunk vele, mint a szilaj esi 
kóval, hol szelíden (abrakkal), hol komolyan fi 
gyelmeztetve, saját érdekében, kötelességére. 

Barátom igazat adott nekem, de felvetette 
a kérdést: Mi lehet az oka a népünk ilyen ma-
gatartásának ? Én véleményemet a kővetkezőkben 
mondtam el. Itt részben a vezetők, részben a 
nép hibás. A kivételeknek teljes tisztelet mind-
két részen. A vezetőknek a mai időben apostoli 
elszántsággal, kitartással kell a szociális alakula 
tok barázdájába állani. Nem szabad érzékeny-
kedni, elcsüggedni, félra  állani. A pap, tanité, 
jegyző nem tetszik mindenkinek községében, ez 
lehetetlen és elérhetetlen. Ha tehát a hangadók 
nem őket valamelyiket választják vezetőnek, ha-
nem egyet a népből, ezért nem kellene az ügyet 

eltemetni, semmibe venni, hanem a pap, tanító a 
maguk bizalmas embereivel munkáljanak azok, hogy 
az a szociális intézmény erősödjék, haladjon. E 
tekintetben még a szószéket is ez eszme szolgá' 
latába állítanám, mert annak az életet kell hir-
detni. Sajnos, ezt az erősen állást, kitartást nél-
külözzük igen sok helyen. K miatt a megalakult 
intézmény, vagy mint fdő  előtt született, kimúlik, 
vagy székely szőjárás szerint: teng-leng. Pedig 
hát ide most ugyan-valóst élet kellene, pezsgő 
élet, mert gazdaságilag vagyunk a mik vagyunk 
és leszünk a mik leszünk. Ebbe kapcsolódik bele 
sok minden, csaknem minden. 

A másik oldalon van a nép. Arról az isten-
áldotta sok kiválóságról, mellyel a székely nép 
rendelkezik, most nem szólok, hanem inkább az 
árnyoldalakról. Népünk bizonyos részben parolázó 
kezek által, népszerűség hajhászása által a múlt-
ban al volt kényeztetve, egyesek elkapatva. Bi-
zonyos részben hozzászokott az „ingyen"• hez. 
Vagy legalább a kedvezményhez; ezért ha uj in-
tézmény alakul s annak tagja lesz, az az első 
kérdés : Mit kapok ? Lesz-e ingyen rosta, trier, 
eke, mint a Dornar idejében ? Jön-e pénz a ce-
ment vállukra, legelőjavitásra ? Mintha bizony az 
állam pénze most is ott volna a székelyföldi  min. 
kirendeltség aBztala fiókjában  t ? Szinte hihetetlen 
s előttem teljesen érthetetlen iâ  hogy mennyire 
fél  éa sajnálja a székely embelr azt a 9 / i liter 
pálinka árát (9 lei) egy évi tagbági díjba befizetni 
a földmives  szövetségbe. Sajnálja, mert valószínű-
leg nem gondolja meg, hogy saját és utóda sor-
sának VQti meg szilárd fundamentumát  az egye-
sülésben. Sajnálja éa arra az ő befizetett  kis 
összegére igen sok ember — mint a vásári bódé 
olcsó Jánosától — kaszát, kaszafsnöt,  üvegvágó-
bicskát, waptárt szeretne kapai. Kicsi befektetés, 
nagy jövedelem, ez a jelszó sok embernél. 

I 
Igy és gézért nem alakulhat k< közöttünk 

életerős, egészséges intézmény. Komám és sógo-
rom a másfél  liter pálinka mellett (2 személy 
tgs. dija) letárgyalják, hogy ez az uj intézmény 
sem jó, mert nem ad semmit. 

E fejtegetésemre  barátom lemocdólag mo-
solygott a azt kérdi: Van-e kiút ebből a hely-
zetből s hol és miben ? 

Van. Minden községben van 10—20 ifjabb  nem-
zedékből való világot látott gazdaember, ki be kell 
hogy lássa éa megértse, hogy ez a helyzet, melyben 
a fö'dmives  nép szervezet nélkül ide-oda rángatta-
tok, igy nem jó. Álljon össze, fogjon  kezet minden 
községben ez a 10—20 ember erős elhatározással, 
hagyja a maradiakat, a huzalkodókat, jöjjenek 
ők jó lélekkal a földm.  szövetség segítségére, mert 
egy jól szervezett kevesebb számú tábor több és 
eredményesebb munkát tud végezni, mint egy 
nagy számból álló, de közönyös és szétfolyó  tábor. 
Majd ide sorakoznak a vonakodók is. 

Ha ezt megértenék 8 szívökre vennék szé-
kely testvéreim, ugy remélném, hogy a földmives 
szövetség életképes lesz. Ü. i. 
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Uj egyházközségi gondnok. A székely-
udvarhelyi unitárius egyházKözség f.  hó 18 án 
tartott rendkívüli közgyűlésén néhai Egyed Balázs 
dr. helyébe Németh Albert min. tanácsost, a ki 
az egyházközség ügyeiért eddig is tevékenyen 
buzgólkodott, egyhangúlag egyházközségi gond-
nokká választotta. 

Helyesen gazdálkodunk-e ? 
VI. 

Mikor én azt vizsgálom, miért nem tud né-
pünk gazdálkodásában előhaladni, miért nem adja 
meg földünk  legalább a 7—8-Bzoros magot, meg 
kell állapitanom, hoey a régi ósdi gondolkodásunk, 
minden ujitástól irtózó természetünk az oka annak, 
hogy mi fárasztó,  keserves munkánk után föld-
anyánktól csak sovány alamizsnát kapunk, a 
helyett, hogy a „kamra-pince" tele lenne, mi 
megelégszünk, ha földünk  a 4—5-szörös magot 
megadja. Németország földje  nem igen külömb a 
miénknél; a mit csinálna a német gazda, ha öt-
szörös magot kapna. Közelebb jövök, szász gaz-
dáink birtoka nem jobb a miénknél; példa rá 
Erked, Bece, Darócz, Szászkézd, Szászkeresztur 
stb. stb. földje,  vájjon szász gazda társaink annyit 
produkálnak-e, mint mi ? Nem, mert a szász 
gazda kiaknázza mindazon gazdasági előnyöket, 
melyekkel földjei  jövedelmezőségét fokokhatja. 

Boncoljuk csak gazdálkodási rendszerünket, 
mutassunk rá azokra a mulasztásokra, melyek 
kerékkötői gazdasági elóhaiadásunknak. 

Szeretném különben, ha fejtegetéseim  ellen-
érveket váltanának ki gazdáink köréből, mert a 
logikus vitatkozás csak ügyünk hasznára szol-
gálna, a mindnyájan tanulnánk belőle. Menjünk 
azonban, mielőtt jönnének azok az ellenérvek — 
tovább. 

Minden negyedik, hatodik évben trágyázunk. 
Nem mondhatjuk, hogy gazdáink földjeik  trágyá-
zását elhanyagolnák, mert a termelt trágya ki-
kerül a földre,  sajnos, azonban legtöbb gazda 
nem rendelkezik nnii'yi trágya fölött,  ami földjei 
kellő erőban tartására elégséges lenne. Van egy 
nagy hiba, ami esaknem általános. A trágyalevet 
nem igeu használjuk föl,  a mezőre kihordott trá-
gyát sokáig tartjuk apró kupacokban (honcaok) 
a minek aztán meg vau az a következménye, 
bogy a rakások helyén a terményünk tulbuja, 
de á szétszórt trágya hatása más helyeken nem 
látszik meg, mert a sokáig apró rakásokban tar-
tott trágya kilugzódik, a levegő, napfény  beha-
tása folytán  értékéből sokat, avagy mindent el-
veszít. 

Nem elég a trágyánk, de nem gondoskodunk 
pótlásáról, nem használunk műtrágyát. Nyugat 
müveit gazdái el sem tudják képzelni, miképpen 
lehet műtrágya nélkül gazdálkodni. Ott a föld 
természetének megfelelőieg  alkalmazzák, a mű-
trágyát, s az eredmény nem is marad el. Német-
ország ipari állam, ott a mezőgazdaság csak alá-
rendelt jelentőségű, termőföldje  aránylag kevés ; 
de sokkal többet termel átlagban, mint mi. Miért? 
Mert a német gazda, ujit, kísérletezik, s nem 
elégszik meg azzal, hogy „emberé a munka — 
Istené az áldás," — mert azt az emberi munkát 
olyképp végzi el, hogy utána az áldás bővebb 
osztogatása, s így a termelő munkája meg van 
könnyítve ; mi lenne a német mezőgazdaságból, ha 
a német gazda, a négy ötszörös termést kapná VÍBZ-

sza. Nekünk is rá kell lépnünk a modern gaz-
dálkodás terére, nekünk is ezután már nagy 
részben a föld  után kell megélnünk, s ha föld-
jeink jókarban tartására nem fordítunk  kellő 
gondot, kellő eredményt sem várhatunk. Az Ud-



rarhelymegyei Földmives Szövetség vezetősége 
kötelességének tartotta, felhívni  a gazdák figyel-
mét, a műtrágya használatára. Telelet az volt: 
hát biz' az jó lenne, de nagyon drága. Igaz, a 
régi árral szemben nagyon drága ; de valljuk be, 
ma mindennek az ára sokszorosan több, mint 
ezelőtt. Azonban, ha egy hold földre  200 leu 
értékű műtrágyát elszórunk, s csak egy méter-
mázsa gabonával, avagy egy szekér szénával le-
gyen több, mint a műtrágya nélküli földön,  már 
nem caak az a büszkeségünk lesz meg, hogy 
földünk  virulóbb, terménye dúsabb, mint a szom-
szédé, hanem a műtrágya értéke is bőven meg-
térül. Gazdáinknak rá keli jönniük arra, hogy 
mikor a változott viszonyoknál fogva,  többterme-
lés elérése főcél,  a műtrágya rendszeres alkalma-
zását nem hagyhatjuk ki számításunkból. 

Termelünk mi, amit termeltek elődeink száz 
évek óta. igen kevés változtatással. Termelünk 
búzát, törökbuzát, árpát, zabot, burgonyát, s ter-
melünk kevesebb lóhert, bükkönyt, lucernát, 
igen kevés répát, lent, kendert. Gazdáink termei-
vényeiknél soha sem nézik azt. hogy mi a jöve-
delmezőbb , hanem a megszokás hatalmánál fogva, 
a buza, törökbuza és a zab termesztésére fekte-
tik a f/isulyt.  Megyénkben a buza egy pár község 
kivételével mindenhol megterem, s mondhatjuk: 
vannak községek, a hol oly kitűnő, acélos, nagy 
sikér tartalmú buza terem, hogy az minőségileg 
a legjobb és leghíresebb búzával is kiállja a ver-
senyt. Főhiba azonban az, hogy a buza hozama 
a kiadással és a munkadíjjal ninci arányban, s 
annak éppen a fentebb  vázolt okokból kifolyólag 
a gazdák az okai. Ujabb időben gazdáink a ne-
mesitett Székács-féle  bUzát kezdték használni. 
A Székács-féle  buza magkiválasztás utján jött 
létre, tehát fajilag  nem különbözik a rendesen 
termelni szokott búzától. Előnye az, hogy' rit-
kábban dül meg, lévén vastagabb és keményebb 
szára, a ruegrozsdásodás jóval kevesebb, mint a 
közönséges búzánál, s több hozamot hoz. Hátrá-
nyára irják sokan, hogy szalmája durvább s igy 
kevesebb tápértékü, s lisztjének sikér-tartalma 
kevesebb, mint a közönséges búzáé. V—ó. 

A Pásztortűz 
irodalmi hetilap május 6-án, Székelyudvarhelyen, 
rendezendő nagyszabású estéjének körvonalai 
mind határozottabban kezdenek kibontakozni. Az 
előkészités, rendezés munkája állandóan foly,  min-
den jel azt mutatja, hogy a közönség egy rendkívül 
magas nívójú, tartalmas műsorban fog  gyönyör-
ködhetni. E tekintetben az ideérkező kiváló sze-
replők Deve, egyénisége is teljes biztosítékot nyújt. 

Berde Mária és Reményik Sándor az uj er-
délyi irodalom büszkeségei, akiknek írói neve 
Erdély határain tul is fényesen  bizonyítja iro-
dalmi életünk magas színvonalát. Berda Mária 
már a forradalom  előtti időben is nagyrabecsült 
irónő volt, kinek versei, regényei Budapesten a 
legelőkelőbb és legnépszerűbb lapokban és könyv-
sorozatokban jelentek meg s arattak elismerést. Re-
ményik a Pásztortűz szerkesztője, ritka népszerüsé-
gü költő, kinek verseit mindenütt ismerik és szaval-
ják. Walter Gyula nagymüveltségüHró, a Pásztortüz-
ben és az Ellenzékben megjelenő megértő kriti-
kái, fiuom  hangulatu versei egyaránt értékesek. 
Molter Károly, mint marosvásárhelyi lapok szer-
kesztője, s összes jobb folyóirataink  munkatársa, 
rendkívüli ötletességével, eredeti humorával vált 
népszerűvé. Egyúttal szinmüiró és vonzó hatású 
előadó is. Sípos Domokos dicsőszentmártoni lap-
szerkesztő, egyúttal igen finom  tollú novellista, 
ő nyerte meg a Zord Idő tavalyi nagy- és kis-
novella-pályázatának dijait is. Az erdélyi folyó-
iratok szivesen látott munkatársa. Pálos István 
az Ellenzék munkatársa, Maksay Albert tehetsé-
ges lirikus, mind a ketten szép nevet szereztek 
maguknak, előbbi igen kedves novellákat ír. Vé-
gül Farkas Béla, a társaság énekese, a kinek 
ritka szép hangja, énektudása Kolozsvárt legutóbb 
Bartók-dalokban keltett feltűnést.  Sikerrel szerepelt 
Brassóban is. 

A vendégek mellett résztvesz az estélyen 
helyi tollforgatóink  nagyobbrésze: Bakóczi Károly, 
Biró Lajos, Finta Gerő, Halmágyi Samu, Jak-
lovszky Dénes is, valamennyien lapjaink, folyó-
irataink ismert nevü, megbecsült munkatársai. 
Érdekes számokkal fog  közreműködni a jeles Fii-, 
harmonikus Társaság és Révay György vezetése 
alatt az énekkar is. 

II szinház 
utóbbi hete Sümeghy Ödön vendégszereplései 
mellett folyt  le, a kolozsvári vendégművész által 
felkeltett  nagyobb érdeklődés keretében. Erre 
való tekintettel Sümeghy 3 estére tervezett ven-
dégszereplését még három estével meg is hosz-
szabbitották; utolsó fellépte  holnap, vasárnap lesz 
a Mágnás Miska c. operettben. Sümeghy Ödön 
kétségkívül elegáns megjelenésű, diszkrét játéku, 
rutinos szinész, akinek kellemes hangja is van, 
b a közönség «ürü tapsait megérdemelte. Mellette 
fokozott  ámbicióval játszottak a szinház itteni 
tagjai is, mint Kádár Gabi, Parényi Manczi, 
Krasznayné, Krasznay, Pethes, Kubinszky, Schultz 
Margit, Nagy Laczi, Csillag Lóla, Nagy Vilmos-, 
Farkas Béla is, akik az előadott operettek stilusa 
szerint jó kedvvel, fürgén  táncoltak, mókáztak és 
énekeltek. 

Meghívó. 
A székelyudvarhelyi róm. kath. egyházköz-

ség az iskolák, kath. társadalmi és hitbuzgalmi 
egyletek bevonásával, Székhelyi Majláth  Gusztáv 
Károly  gróf  erdélyi püspök úr püspökké szente-
lésénefc  25. évfordulója  emlékére, 1922. április 
hó 30 án, vasárnap délelőtt jubiláris ünnepséget 
rendez. 

Az ünnepély műsora: 
1. Délelőtt 10 órakor Tedeummal egybekö-

tött ünnepélyes szentmise a plébániai templomban. 
A szentmisén Peltzer Vilmos dr. vezetése mellett 
a Filharmonikus Társaság zenekarának kíséreté-
vel egy erre az alkalomra alakult vegyeskar 
Schubert miséjét adja elő, emalyben a szóló-
részeket Bálint József  énekli. 

II. 1. Üdvözlő dal, előadják a gimnáziumi 
és a polgári leányiskolái leány-növendékek. 

2. Megnyitó-beszéd, mondja: Pál István apát, 
főesperes:  plébános. 

3. Ünnepi vers. Irta: Szemlér Ferenc, sza-
valja : Szász József  főgimn.  tanár. 

4. Himnusz Jézus szent szivéhez. Előadja 
Filó Ferenc dr. vezetése mellett a róm. kath. 
iskolák egyesitett énekkara. 

5. Köszöntő ének. (Alkalmi óda). Szavalja: 
Vass Magda VI. o. tanuló. 

6. Ünnepi beszéd. Mondja: Tamás Albert 
főgimn.  igazgató. 

7. Isten akarata. Irta: Tompa Mihály, sza-
valja: Révay Györgyné úrasszony. 

8. Pápai himnusz. Előadja: a róm. kath. 
iskolák egyesitett énekkara. 

Az ünnepélyes szentmise után kezdődd ün-
nepélyt kedvező idő esetén a szabadban, kedve-
zőtlen idő esetén a gimnázium tornacsarnokában 
tartjuk meg. önkéntes adományokat a jubiláló 
főpásztor  nevére és örök emlékére létesítendő 
ösztöndíj vagy teljes nevelési alapitvány céljaira 
köszönettel fogadunk. 

Nyilvános elszámolás. 
(1949—1922 alisp.) Az alsósófalvi  tüzkáro-

sultak felsegéiyezése  céljából, az annak idején 
általam 4838—921. szám alatt kiadott felhivás 
alapján beindított gyűjtés eredményeképp keze-
imhez az alábbi összegek folytak  be: 1. Stupa-
riu Kálmán cristuri j. főszolgabíró  gyűjtése 9095 
Leu 69 bani, 2. Sándor Ernő odorheiui j. főszol-
gabíró gyüjtée 3282 63, 3. Cionca Macedón ok-
lándi j. főszolgabíró  gyűjtése 2112-15, 4. „Székely 
Közélet" szerkesztőségétől (az egyes adakozók 
által hozzájuttatott s általa esetenként nyilváno-
san nyugtázott adományok összege) 840'—, 5. 
Dr. Hinléder Fels Ernő adománya 500-—, 6. Ud-
varhelymegyei takarékpénztár R.-T. adománya 
300—, 7. Klein Zsigmond fatermelő  cég adomá-
nya 200-—, 8. Z. Székely János könyvkereskedő 
adománya 20—. Összesen: 16350 Lsu 47 bani. 

Ezen tizenhatezerháromszázötvea Leu 47 
bánit folyó  hó 5. napján Alsósőfalva  községben a 

helyi kiosztó bizottságnak átadtam s a kiosztás 
mikénti végrehajtására nézve az utasítást meg-
adtam. 

Bartha Gábor parajdi járási főszolgabíró 
elnöklete mellett folyó  hó 10 ik napján ezen ösz-
szeg a károsultak között ki is osztatott. Ugyan-
ezen alkalommal kiosztattak az Alsósőfalva  község 
elöljáróságához közvetlenül eljuttatott alábbi ösz-
szegek: 1. Parajd községben a k. elöljáróság 
gyűjtése 1698 Leu — bani, 2. Bartha Gábor pa-
rajdi j. főszolgabíró  gyűjtése 1300 —, 3. Kicsid 
Béla parajdi róm. kath. plébános gyűjtése 860*31, 
4. Alsósőfalva  községben a k. elöljáróság 580—, 
5. Atyha községben a k. elöljáróság gyűjtése 
207 —, 6. Dr. Borosnyai Pál adománya 200 —, 
7. Küsmőd községben a k. elöljáróság gyűjtése 
88'50. összesen: 4933 Leu 81 bani. 

Ezek szerint begyült és kiosztatott pénzbeli 
segély összesen: 16350" 47 Leu + 4933-81 Leu 
= 21284 Leu 28 bani. 

Ezen pénzbeli segélyeken kivül Alsósőfalva 
község, valamint a szomszédos községek nemesen 
érző és gondolkozó lakosai, átérezve a vész által 
sújtott felebarátaik  nyomorát, élelmiszerek, gabo-
nanemüek és takarmányok adományozásával siet-
tek felsegélyezésükre. 

A károsultak óhaját tolmácsolva, kérem ugy 
a nemesszivü adakozókat, mint a lelkes gyűjtő-
ket, hogy fogadják  a károsultak nevében hálás 
köszönetem őszinte nyilvánítását. 

Odorhei, 1922 április hó 9-én. 
Biró Dénes, várm. főjegyző. 

* 

Ugyanebben az ügyben a parajdi főszolga-
bíró ur felkérésére,  közöljük a parajdi községi 
elöljáróság és a Kicsid Béla parajdi plébános ur 
gyüjtőivén feljegyzett  adakozok névsorát. A pa-
rajdi elöljáróság gvüjtése: Gálffi  Ádám 5 Leu, 
Fürst Sándor 20, Zárug Géza 5, Máté Árpád 20, 
Angol Magyar bank 200, Leveleki Béla 100, Má-
nya Gergely 100, Agrár takarék fiók  200, Ifj. 
Stein Jakab 10, Léb Mendel 20, Polácsek Ármin 
25, Sebestyén Ármin 100, Polácsek és társa fü-
Rzerüzlet 100, Lázár Antal 50, Brósz Alfonz  50, 
Rácz Károly 10 Stein Izsák 20. Raáb kereskedő 
10, Stibor 10, Mánya Dazaó 20, Márton József 
10, Zsombori Albert 20, Máté Gyula 20, Nagy 
Jaukó 30, Webersdorfer  Ferencz 20, Parajdi föld-
míves ifjúság  13, Csódik Mór 20, Kovács Mihály 
10, Gábor vendéglő 20, Márton Vilmos 30, ösma-
rosszéki faipari  részvénytárs. 200, Kicsid Béla 50, 
Schobel 20 Fülöp Bálint 100, Cseresnyés Imre 
20, Cseresnyés János 20, Drimaier 5, Mester 
Lőrinczné 5, Parajdi földmives  ifjúság  10. össze-
sen: 1698 Leu. 

Kicsid plébános ur gyűjtése: Fábián Anna 
10 Leu, Simó Izabella 10, Máthé Géza 10, 
Codreán Aurél 20, Brosz Alfréd  20, Mánya Gerft 
20, Urbán Andor 40, Kovács Károly 20, Kovács 
Mihály 20, Bartha Gábor 60, Kicsid 50, X. X. 
60, Rotberg 60, Ferenezy Pál 20, Di Gaspero 
40, Zárug Géza 20, Fiikerné 10, Zsigmond Sán-
dor 20, Fazekas Mihály 20, Ily és Róza 10, 
Lázár 10, Illyés Miklós 10, Zsigmond Albert 10, 
Illyés János 31 bani, Stein IzBák 40, Czodik 
Mór 30, Pasca Gyula 20, Foica Nicu 20, Gáspáraé 
20, Leitschaft  Dániel 20, Benedek 20, Márton 
Vilmos 20, Kampó István 20, Preferánsz  10, 
Lázár 40, Illyés Károly 20, Ifj.  Szabady József 
10. összesen: 860 31 bani. 

H I R E Ka 
Április 22. 

Perzsaszőnyeg-tanfolyam  Székely-
udvarhelyt. 

• világhábjru uj helyzeteket teremtett. Elő-
térbe hozta a produktív munkálkodást, mely addig 
is a legbiztosabb életlehetőségeket nyújtotta. Ma 
már nem elég a szellemi tudomány; gyakorlati 
tudá3 is keli, ha az életváltozások között fel-
színen akarunk maradni. 

Nagyvárad, Kolozsvár és most már Dicső-
szentmárton is példát ad a perzsaszövő-tanfolyam 
rendezésére. Ragadjuk meg a kedvező alkalmat. 
Rendezztnk ilyen tanfolyamot  Székelyudvarhelyt 
is. Ha legalább 15 jelentkező lesz, akkor a tan-
folyam  megkezdődik. Beiratkozásokat elfogad  Bod-
rogi és Hirach Odorheiu Székelyudvarhely, Bulev. 
Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 31. sz üzlethelyi-
ségében. Tandíj 300 leu, szövőszék beszerzési dija 
szintén 300 leu. A szövőszék természetesen a je» 
lentkező tulajdona marad és azzal tovább folytat-
hatja a perzsaszőnyeg szövését otthon. Mindenki 
(nő és férfi)  jelentkezhetik s elsajátíthatja ezt a 
jövedelmező, könnyen megtanulható tudományt. 



Â kése munkák értékesítése nehézséget nem 
•koz. Ha valaki naponta csak 2 órát dolgozik, 
akkor i 8 1 hónap alatt elkészít 3—4000 leüt érő 
összekötő-szőnyeget. A tandíj éa a szövőszék ára 
a jelentkezéskor fizetendő. 

Nem tudjuk eléggé ajánlani közönségünknek, 
hogy ezt a kinálkozó alkalmat használja fel  s 
minél előbb jelentkezzenek, hogy a tanfolyam  tar-
tásában más városokat megelőzzünk. Dicsőszent-
mártonban a tanfolyamot:  Farkas  Béla dr. ügy-
véd készítette elő, aki az ottani kurzus körül 
nyert tapasztalatait volt szives velünk közölni. 

Igaz, hogy a tanulás anyagi áldozattal jár, 
de az már egy hónap alatt busásan visszatérü! és 
örökös, független  megélhetési forrást  szerzünk 
Önmagunknak. Másfelől  pedig saját kedvtelésből 
is érdemes egy ilyen finom,  értékes tudományt 
elsajátítani. (Beküldöttók.) 

El jegyzés . Fitory  Bartuskát, Barótról el-
jegyezte Balási  Ákos Székelyudvarhelyt. 

Halálozás. Mtiz  Berta 35 éves korában, 
f.  hó 18-ikán, Székelyudvarhelyen, hosszas szenve-
dés után elhuoyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

A Magyar Szövetság intézőbizottsága 
<Kolozsváron f.  hó 18-án és 19-én folytatólagos 
ülést tartott. Az ülésen meghallgatták Pál István 
szenátornak és Bernády György dr. képviselőnek, 
mint a magyarság képviselőinek, előterjesztéseit leg-
utóbbi parlamenti beszédeik alkalmából éB a par-
lamentben szerzett benyomásaikról. Ezután rész-
letes tanácskozást folytattak  a szervezeti sza-
bályok módosításáról, melyet a legutóbb fejlemé-
nyek és a kormány köréből hangoztatott, kívánal-
mak tettek szükségessé. Az ülésen Udvarhely-
megyéből t á l Istvánon kívül még Sabesi János dr. 
svett részt. 

A vármegyei rokkantügyi hivatal 
alig kezdte meg működését, már is kénytelen 
volt azt beszüntetni. A hónap elején ugyania 
rendelet érkezett a belügyminisztertől, amely a 
rokantak ügyeinek intézésével április hó 1-étöl 
kezdődöleg a megye prefectusát  bízza meg. A 
hadirokkantak, akikben a jó reménység tartja 
a lelket, kíváncsian várják, hogy a hirtelen bekö-
vetkezett változás javitja-e helyzetüket? 

Nyilt válaszok. Kaptuk az alábbi sorokat: 
Az esküre jeleutkezett tisztviselők a kimutatás 
adatain kivtil oly nagy mennyiségű kéréssel, kér-
déssel, aggodalmat kifejező  gondolattal és egészen 
egyéni jellegű levéllel fordultak  az Alkalmi Bi-
zottsághoz, hogy azokra ma egyenként válaszolni 
fizikai  lehetetlenség. Az Alkalmi Bizottság tagjai 
önkéntes szívességből vállalták az egységes eljárás 
célját szolgáló munka elvégzését, de az egyéni 
kérések elintézésére irodai személyzetük nincs. 
Éppen ezért mindenki nyugodjék meg abban, hogy 
az általános intézkedés kisürgetésévei az egyéni ér-
dekek nagy része is megoldást nyer. Akiknek akkor 
különös egyéni sérelme akad, azoknak megfogjuk 
adni az útbaigazítást. Az alkalmi bizottság tagjai 
nem optimisták és az adott viszonyok között a 
tisztviselők ügyének eliutézésénél nem számit a 
jogosság teljes érvényesülésére. Olyan jeleket sem 
lát, melyek a méltányosság elvét érvényre juttat 
hatnák a igy a legerélyesebb akciótól sem várja 
& túlzott igények kielégítését. De hogy a legmi-
nimálisabb jogaink végre valahára teljesüljenek : 
ehhez ih a legnagyobb erőkifejtésre  van szüksé-
gűnk. Minden vidéki gócponton a tisztviselők 
igyekezzenek teljes mérvű tevékenységet kifejteni 
és a vidéki sajtó erélyes állásfoglalását  biztosítani. 
A várakozás gondolatát váltsa fel  az erélyes cse-
lekvés. ha azt akarjuk, hogy kérésünk teljesüljön. 

A székely eszességre, derékségre mutat 
kiváló példát Kis Samu jelenleg győri tanitó, a 
ki köpeczi származású, s mint volt nagyszebeni 
igazgató-tanitó pár éve kitelepült. Most a Magyar 
Tudományos Akadémia eredményes közéleti mű-
ködéséért jutalommal tüntette ki. A jutalom áta-
dása f.  hó 24-ikén lesz. 

Eső és árviz. A húsvéti szép derűs napok 
után általános felhőszakadás,  zápor támadt a kör-
nyéken, mely, egyesülve a begyekről hirtelen le-
olvadt hóval, feldagasztotta  a vizeket s főképpen 
a Küküllőt, mi az 1913. évi árvízre emiékeztetve, 
több helyt s igy városunkban is kilépett medré-
ből. Mint Jiallottük, szerencsére nem történt kár 
sem emberéletben, sem pedig anyagiakban. A víz 
csupán pár földet,  rétet lepett el, de rövidesen 
visszatért medrébe. A városban a viz által ellepett 
Fürdő-utcában a prefektussal  élén, bizottság szállt 
ki, s megvizsgálva a helyzetet azt találta, hogy 
a kiöntés főoka  a Küküllő hídjának túlságosan 
szűk nyílása, a mi a viz medrét túlságosan ösz-
szeszoritja. Szóba került egyúttal az utca világí-
tás nélküli volta is, a mi az esti vizáradás alkal-

, mával a lakók nehéz helyzetét, aggodalmát még 

fokozta.  Kívánatos lenne, ha mind a híd ki-
bővítése, mind a világítás megjavítása minél előbb 
megtörténnék. 

Tavaszi ünnep. A legnagyobb öröm és 
boldogság lesz a gyermekeknek a május 28-án 
rendezendő „Tavaszi ünnep." Igen érdekes és 
újszerű szórakozásban lesz része a közönségnek. 
A műsor még nem teljes, de szerepel benne a 
divatos jasz — band is. Látványosság is lesz 
a ragyogó tündérország, királynőjével és tündé-
reivel stb. Az ünnepély kezdete délután Vs4 óra-
kor lesz. 

A polgári önképző egylet, minthogy 
as ünnep harmadnapjára összehívott közgyűlésére 
a tagok nem jelentek meg határozatképes szám-
mal, röndes közgyűlését f.  hó 26 án tartja Petőfi-
u. 2 sz. alatti helyiségében. A választmány. 

A Bukarestben megjelenő Aurora napi-
lap április 14. iki számában a következő rövid, 
de Bokát mondó hír olvasható: „Miniszteri rende-
let jelent meg, amely megvonja az erdélyi ren-
dőrségtől azt a jogot, hogy ellenőrzés és felügye-
let cimén illetéket szedjen szinházi előadások, 
mozgófénykép-bemutatások,  koncertek, bankettek 
és más hasonlók után, mivelhogy ilyen illetéke-
ket nem irnak elő sem a rendőrségre, sem a 
szigurancára vonatkozó törvények." 

, tisztit: Schtnitz 
Od«hcl»-Si.-ai<atbcl> gfflSSgr  21 • 
A Dalegylet által húsvét másodnapjára 

hirdetett műsoros estélyre nagyszámú közönség 
gyűlt egybe, mely tetszéssel fogadta  a műsor 
számait s utánuk vigan mulatott. Gondos beta-
nulásra vallott a Dalegylet kétszeri szereplése 
(karének, népdalegyveleg), hatásos volt a Szabó 
Ernő által előadott cselló-szonáta, melyet Szabó 
Ilus zongorán rutinnal kisért. A többi számokat 
a bud ape3ti színházak mult évi „sláger" darabjai 
tették ki, mint: „Gytttt-ment", „A szárúm", „Meny-
nyire tud marha lenni egy férj  1* A közönség az 
olykor túlságosan is könnyed tónusu, élére állított 
tréfákon  nagy derültséget tanúsított. A szereplők 
nagyon ügyesen állották meg helyűket. Rutinosan 
játszottak: Magyari Erzsébet, Szabi Ikke. Vajda 
Margit, Szőcs Tibor, Kerestély Gyula, Embery 
Gábor és Bodrogi Biláza, jók voltak: Sap sí Ju-
cika, C'siki Lidi és Verestói János is. 

Meghivő. A székelyudvarhelyi önkéntes 
Tűzoltó Egyesület f.  évi május hó 7-én d. u. 3 
órakor a szentferenczrendi  szerzetesek iskola ut-
cai iskolahelyiségében tartja az évi rendes köz-
gyűlését, a következő tárgysorozattal: 1. Főpa-
rancsnok! megnyitó beszéd. 2. Pénztárnok jelen-
tése. 3. Titkár jelentése. 4. Szertárnok jelentése. 
6. A közgyűlés előtt vagy a közgyűlésen esetleg 
megürült tisztviselői állások betöltése. 6. Indítvá-
nyok. Az egyesületi tagok ez uton hivatnak fel 
a közgyűlésen való szive» megjelenésre. 

A székelykereszturi műkedvelő tár-
sulat f.  hó 8 iki estélyéről közölt tudósításunkból 
a tudósító véletlenül kifelejtetette  két érdemes 
szereplő nevét. Ezek közül Ádám József  a Szidor 
Akos szerepében, mint uj szereplő igen ügyes 
volt, Fenyédi Mihály pedig, a bakter szerepében, 
mint gyakorlott régi műkedvelő tűnt ki. 

a legjobb és 
legolcsóbb. 

SPORT. 

Frank-sör 
Emberhalá l tortént széaalopás miatt t. 

hő 12 én Vargyas községben. E nap éjjelén 3—4 
óra kőzött id. és ifj.  Farkas Sándor, apa és fia, 
szénatopási szándékkal; zsákkal, villával és kötél-
lel felszerelve  a br. Daniel Lajos kertjébe hatol-
tak. Katona Lajos a Daniel pásztora azonban 
észrevette a szénával foglal  atoskodékat, hozzájuk 
ment s tőlük zálogot akart venni. Ezek ellensze 
gültek b a tőlük elvett villát s a pásztor villá-
ját kezéből kicsavarták, s mind a ketten neki 
mentek Katonának, akinek más fegyvere  nem 
volt. A lelkiismeretes Pásztor a szenvedett verés 
miatt súlyos koponyarepedés következtében pár 
nap múlva meghalt. Kötelességtudásának lett ál-
dozata, két kis gyermekét árván, 19 éves felesé-
gét Özvegyen hagyva. A két Farkas Sándort a 
csendőrség csakhamar elfogta  s jelenleg az itteni 
törvényszék fogházaban  vannak, tettüket beismer-
ték. Az áldozat, boncolását a Voszka dr. ügyész 
és Szabó dr. biró vezetése alatt kiszállt bizottság 
f.  hó 19 én végezte. A bűnösök ellen az ügyész-
ség szándékos emberölésért emelt vádat. A szo-
morú eset «nég egy tanulságot kínál. Hogy a 
hatóságok a fegyvertartási  engedélyek kiadásával 
ne fukarkodjanak  túlságosan. Hasonló esetek 
aligha fordulnának  elő, ha a megbízható őrök, 
pásztorok fegyverrel  volnának ellátva. 

Ideális szép időben; ?nagy közönség előtt 
játszódott le Húsvét első napján a szezon egyik 
legérdekesebb bajnoki mérkőzése a brassói Olym-
pia és a Hargita válogatott csapata közt. A 
mérkőzés szinte várakozáson felülit  nyújtott a 
közönségnek s a két csapatnak mindvégig szép, 
erősiramu, fair  küzdelme volt. A Hargita válasz-
tott kaput s az Olympia nyitotta meg a játékot'; 
erős napsütéssel szemben. Csakhamar kidomboro-
dott a Hargita fölénye;  mely aztán az egész fél-
időt dominálta. Egymásután vezeti támadásait az 
Olympia kapuja ellen; de goalt elérni nem képes, 
míg aztán a 13-ik percben Göllner Totyó gyö-
nyörű éles lövése védhetetlenül be nem süvit a 
a kapuba. A 14-ik percben hasonszerü lefutásból 
még egy goallal terheli Göllner as Olympia ka-
puját s igy kétségtelenné válik a Hargita győ-
zelme. A közönség ovációitól fellelkesült  csatár-
sor tovább ostromolja az Olympia kapuját; de 
félidő  vigeig több goalt nem ér el. 

A második félidőben  az Olympia teljes ere-
jével belefekszik  a játékba s hatalmas tempóval 
küzd az egyenlítésért. Sikerül is két ízben leszo^ 
ritani a Hargita védelmét; de a Hargita csak-
hamar újra a saját mezőnyébe dobja vissza, s a 
játék igy a Hargita fölényével;  az Olympia ka-
puja előtt fejeződik  be. Végeredménye 2 :0 (2:0) 
a Hargita javára. 

Húsvét másodnapján a Hargitának egy com-
binált csapata játszott barátságos mérkőzést a 
K. A. C.-al. Eredmény 2 : 2 ; a Hargita gyönyOrü 
csatárjátékot produkált s mindvégig dominálta a 
mezőnyt. 23-án, vasárnap a Hargita egy combi-
nált csapata játszik barátságos mérkőzést a se-
gesvári C. F. R.-rel. 
Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely.) 

STyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem villái felelősséget. 

Nyilatkozat. 
A „Székely Hírek" f.  évi 16. számában 

„A homoródalmásiak  szomorú húsvétja  " cím alatt 
megjelent s engem és egyházközségem népét ha-
zugul ócsárló áprilisi közlemény miatt a névtelen 
szerzők ellen a bünvád, illetve sajtóper megindí-
tásával ügyvédemet megbíztam. 

Homoróialmás, 1922 április hó 16 án. 
Ajtay János,  unitárius lelkész. 

Nyilatkozat. 
A „Székely Hirek" f.  évi 16. száma „A 

homoródalmásiak szomorú húsvétja", cimen egy 
névtelen közleményt hoz, mely már napokkal 
előbb leírja, hogy milyen husvétunk van nekünk 
ma, és szemenszedett hazugságaival lelkészünket, 
Ajtay Jáno3 egyházi főtanácsos,  fegyelmi  birót, a 
vármegyei leikészkör elnökét. Hangya szövetkeze-
tünk és több intézet felügyelő  bizottsági elnökát 
a közmegvetésnek szeretné átadni. 

Alulírottak a magunk és a nagy többség 
nevében, egész községünk népének megvetését 
fejezzük  ki a lelketlen cikkírókkal szemben ez 
utálatos eljárásukért. Éi amidőn szeretett lelké-
szünket tántorithatlaa bizalmunkról biztosítjuk, 
— arra kérjük, hogy csak folytassa  lankadatlanul 
tovább is önzetlen munkásságát, mely az erkölcsi 
züllöttednek lehet, hogy neua kedves, de köz-
ügyeinkre 32 év óta annyival áldásosabb volt 
mindenkor. 

A virágvasárnap és mai husvétunk lélek-
emelő templomi ünnepsége a szép sikerű konfir-
mációval együtt arról te3z bizoayságot, hogy ne-
vezett lap felült  a rossz-szándékúak buta boszu-
jának, de keressen más áprilisi bolondokat, ne e 
vármegye székely közönségét, amely Ajtay lelkész 
ur korrektségét rág becsüli. 

Homoródalmás, 1922 április hó 16. 
Siménfalvi  Sándor  Sebestyén  Ference 
Szabó Mózes  Orbán Szabó László 

Józsa  Dénes  unitár, egyh. volt kurátorok 
unitár, kebli tanácsosok. 8 jelenleg fegyelmi  birák. 

Péterfy  Áron 
fegyelmi  bitó, nyűg, énekvezér s ig. tanitó. 

Rigó Mihály  Dénes  Mózes 
Szabó Mihály  S ( í n d o r  Mézes 

egyházak u n i t á r ' k u r á t o r , k " 



Tehetséges képviselő, 
síére, Székelyudvarhely és környékére kerestetik. Csakis 
komoly pályázók óvadékkal kéretnek pályazataikat az 
anyagi helyzetük ismertetésével együtt, a ,,Gro3s Kókler 
Bote" kiadóhiv. Segesvár „Képviselő" jeligére beküldeni. 

C. 1448—1921. Hirdetmény. 
Az odorheii törvényszék közhírré teazi, hogy 

Benedek Dénesné szül. Sándor Regina homoród-
jánosfalvi  iakos részérói az 1911. I. t.-c. 748. 
§ a alapján előterjesztett kérelem folytán,  mint 
volt cs. és kir. 82. gy. ezred katonája az orosz 
fronton  Almásmezőnél 1915 január hó 27. napján 
délelőtt 9 óra tájban ellenséges golyótól szivén 
találva állítólag elesett, Benedek Dénes volt 
homoródjánosfalvi  lakos elhalálozása tényének 
megállapítása iránt az eljárást a mai napon 
megindította és az állítólag elhalt részére ügy-
gondnokul dr. Jodál Gábor ügyvéd, odorheii lakost 
rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Benedek Dénest és 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot 
Benedek Dénes életbenlétéröl értesitsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, ame-
lyekből az ö életbenléte megállapítható, mert 
ellenkező esetben a bíróság a jelen hirdetménynek 
az „Ardealul Juridic" han történt harmadszori 
beiktatását követő naptól számított 3 hó letelte 
után, a nevezett elhalálozásának tényét, a bizo-
nyítás eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. évi december 21-én. 
D. Th. G h e o r g h i u , s., k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: Burg l ia rd t , s .h ív . tisztv. 

Olcsóbb lett a bor! 
ORBÁN «s MARKOVITS borkereske-
dőknél egy liter Jó minőségű asztali 
bor 7 * 5 0 - 9 leiért, tájborok 10—13 

= = = leiért kaphatók. = = = = = 

C. 431—1921. jtirdettnfny. Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 
ifj.  Bencze Zsigmocdbé sz. Almási Juliánná bágyi 
lakos részéről az 1911. I. t.-cz. 748. § a alapján 
előterjesztett kérelem folytán  az 1915. évi április 
hó 10 én a Kárpátokban Hátszeg község határá-
ban állítólag elhalt ifj.  Bencze Zsigmond volt bágyi 
lakos elhalálozása téuyének megállapítása iránt az 
eljárást a mai napon megindította PB az áiHtólag 
elhalt részére ügygondnokul dr. Jánosi Gyula 
ügyvéd, odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék ifj.  Bencze Zsigmondot 
és mindazokat, akiknek az ő éietbenlétérM tudomá-
suk van, hogy u bíróságot vagy az ügjgoodnokot 
ifj  Bencze Zsigmond életbenlétéröl értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből 
az ő életbenléle megállapítható, mert ellenkező eset-
ben a bíróság a jelen hirdetroenynek az Ardealul 
Juridic-ban történt harmadszori beiktatását kő 
vető naptól számított 3 bó lelelte után a nevezett 
elhalálozásának tényét a bizonyítás eredményéhez 
képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu. 1921. március hó 14. napján. 
D r . GIÖsz Miksa , 8. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: F lór ián , shiv. tíoztv. 

Ha szép és tartós kocsit 
akar vásárolni, akkor forduljon  bizalommal 
Sándor Albert kocsigyártóhoz 

Odorheiu - Székelyudvarhely ^ r __ 
Str. Reg. Carol (Orbán B -u.) 110. SZ. 

hol állandóan kaphatók 
egy és két lovas bőr- és 
vászonfedelii  körisfa  na-
tur-kocsik jutányos árban 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. vevóközöuséget, hogy : 

békebeli  minőségű  chiffonok,  vásznak, tefi-' 
rek, anginok,  továbbá minden más rőfös  és rövid-; 
árukból álló dus készletemet a legolcsóbb árban' 
árusítom. Tisztelettel: . 1 
S C I I W Í C H T E I t J E N Ő , 
Str. Pincipesa Iliena (Eötvös-utca) 1. 

Legújabb divat szerinti 
szalma 
kalapok 

nagy választékban kaphatók 
dr. Lányi Imrénénéi, 

Bulev. Regele Ferdinánd 
(Kossnth-utca) 29. 

AZUCiAI SOR 
a megye és vtfios részére nagy-
ban és kicsinyben kapható: 

Lapka Henrik főraktárában 
, Odorheiu-SzékelyudvarUely, Str. Principesa Elisabeta' 

(Bethien-utca) 34. 

Tudja on, hol lehet finom  Kandia cukorkát kapni ? 
U T D G r O i r i U Á r 7 fűszer-  és csemegekereskedésében a „MEDVEHEZ." Ott állán-nlKdl/£l l U i l A v ü i dóan van mindenféle  „KANDIA" cukorka és csokoládé-bonbon. 

LEGJOBB W 
A LEGÚJABB FORMÁJÚ ( ( 

Kapható: a 
székelyudvarhelyi fiókraktárban. 

180 saját fióktelep 
a bel- és külföldön. 

Uj kovácsműhely! 
KT1><£ kovácsmühelyemet 
Str. Prinţul Nicolae (Árpád u.) 44 sz. alatt 
megnyitottam, hol minden e szaKmába vágó munkát 
elvállalok, u m.: uj kocsi- kcBzitéseket a legmoder-
nebb kivitelben, ócska koc3ik és szekerek teljes ki-
javítását, lóvasalásokat, beteg paták gyógykezelését 
a legjutánjosabb árbau. — Szíves pártfogást  kér: 
A l i B É R T P É T JER,kovácsmester 

í 

Ha olcsón és jó! akar dolgoztatni, úgy 
keresse fel 

BAIiÁSI E M l é 
kárpitos-műhelyét 
Bulev. Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 43. szám alatt.:::::::: I I I I I I I I I I I I I I I I 

Elvállalok angol liőr-, szalongarnitu-
rákat, ebédlő, heverő kis díványokat, 
matracokat, függönyözést,  lakásberen-
dezést, rolettázást, csomagolást, pap-
lan készítést stb. minták és rajz szerint. 

Mielőtt posztót, kamgarn-szövetet vásá-
rolna, tekintse meg a segesvári Zimmermann-

Testvérek posztógyárosok lerakatát 

B a r c s a y K&ro l y 
női- és férfidivat  üzletében» 

hol minden szövet a gyári árban kapható. 
—«••— sí 

Temetkezési intézetemben | 
érez, tölgy- és fenyőfa-koporsók  nagy vá- « 
lasztékban. Haíottszállitásokat, temetéseket I 
helyben és vidéken elismert jutányos és p 
r z z z szolid árakon eszközlök. .... f 

iaa 
g* • — —J JL L». A Str. Princip Maria 
E l C l O V l l c i á b a (Szentimre-u.) 74. sz... 

ház eladó Értekezhetni ugyanott. 
Első b r a s s ó i 

Szappan és Gyertyagyár 
ORENDIJÁNOS 

Alapíttatott 1860. 
Telefon  73. szám 

Sürgönyeim: ORENDI 
szappangyár, Brassó. 

O B E S D I 
OROSZLÁN-szappana 
kizárólag csak a legnemesebb nyersanya-
gokból, legmodernebb gépekkel készül. — 
"Nem tartalmaz ártalmas alkatrészeket, en-

nélfogva  kimóli a fehérneműt. 
Óvakodjunk si lány utánzásoktól . 

Szabó Károly 
kőkereszt-téri vendéglőjében 
elsőrangú poharas szalonsör 2 L 
Kükülló'meiiti borok litere 14 „ 
Nagybani boreiadás literenként 

8-50, 9 - , 1 0 - , 12- leu. 

TAVASZI  UJ  DON  S AGOKAT 
legolcsóbban  vásárolhat 

Hirsch  Rudolf  divatáru  üzletében, 
hol nagy választékot  talál: 

férfi-  és  női  gyapjúszövetekben,  schweitzi  grenadinokban, 
mosó kretonok  és  delinekben,  zeffirekben,  vásznakban. Óriási 
választék  férfikalapokban,  harisnyákban,  nyakkendőkben  és 
gallérokban  és  keztyükben,  női  és  férfi  esőernyőkben,  stb. 


