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A tisztviselők 
Ez a most letelt hét nevezetes hete volt az 

áícsatolt területen állás nélkül levő magyar tiszt-
viselőknek. 

Tudvalevőleg, az Averescu-kormány felhívta 
volt az összes tisztviselőket, hogy akik szolgálni 
akarnak, azok megállapított határidőig jelentkez-
zenek az eskületételre A tisztviselők minden 
szolgálati nemből tömegesen jelentkeztek is és 
várták behívásukat, de egy-kettőt kivéve, hiában 
várják már egy év óta, mert ügyük feledésbe 
látszott menni. A tisztviselők lőréből alkalmi 
bizottság alakult, amely az összes igényjogosul-
takat — tisztviselőket és alkalmazottakat össze-
írta, a rájok vonatkezó iratokat táblázatos kimu-
tatásba foglalta,  az egész ügyről emlékiratot 
szerkesztett mindenik miniszterhez a reszortjára 
vonatkozólag, külfn  ő Felségéhez, a királyhoz, a 
törvényhozás mind a két házához és a kormány 
fejéhez. 

Ezeket az iratokat egy külön bizottság 
vitte f.  hó 15-én Bukarestbe, hogy mindeniket 
személyesen juttassa az illetékes helyre. A bizott-
ságot Ugrón  István volt nagykővet vezette s 
csatlakozásra felhívatott  Pál István szenátor is. 

A bizottság megérkezve, szomorúan érte-
Eült, hogy Ő Felsége nincs otthon, mert sietősen 
Athenébe kellett utaznia a beteg Erzsébet her-
cegnőhöz. ő Felségének a bizottság érkezéséről 
tudomása lévén, ancak az elfogadásával  Misu 
minisztert bizta meg, aki a bizottságot, amelyhez 
gróf  Széchenyi Miklós nagyváradi püspök is 
csatlakozott, 16-án d. u. 5 órakor fogsdta  min-
denkit meglepő szívességgel, megígérve, hogy az 
iratokat Ő Felsége elé terjeszti s biztosithatja a 
bizottságot, hegy ő F«lsége azt a lehető legjobb 
akarattal fogja  fogadni.  A fogadás  után oly szí-
vélyessé vált a társalgás, hogy az egész királyi 
palotának minden egyes helyiségét ő maga mu-
tatta be a bizottságnak, melyhez közben magya-
rul is szólott a miniszter. Még azon a napon dr. 
Zigréhez  mentek a meghívottak, hogy ügyünket 
a belügyminiszternél támogassa. 

17-én d. e. 9 órakor a közlekedési minisz-
tériumba ment a bizottság, ahol a miniszter nem 
lévén otthor, Pcpescu államtitkár fogadta.  Itt 
csakis a postások ügyéről volt szó. Az ügyet 
megértve minden nehézség nélkül kimondotta s 
Írásban is azonnal kiadta, hogy junius 6-ra Ko 
lozsvárra egy 3 tagu bizottságot küld ki, amely 
előtt az öfgzes  érdet eltek okmányaikkal jelenje-
nek meg és a bizottság azok alapján ügyükben 
azonnal határoz. A kedvező eredmény a bizott-
ságban mindenkit a legkellemesebben lepett meg. 

Innen a bizottság Angelescu  közoktatásügyi 
miniszterhez ment, de aki nem volt előkészítve 
az ögyre és nehezen lehetett megértetni vele, hogy 
miről van szó, sőt még a mellette levő ministe-
rialis (Mateu államtitkár) urakkal is vitába kel-
lett bocsátkozni s igy sikerült aztán elérni azt, 
kogy a miniszter kijelentette, hogy előforduló  ese-
tekben az álláson kívül maradott tanügyiekét al-
kalmazza, ha azok pályáznak. A miniszter felvi-
lágosításában élénk részt vett gr. Széchényi püs-
pök. A miniszternek alkalma volt rájőni arra, 
hogy a szolgálatában állók elfogultsággal  kezelik 
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Következett a belügyminisztériumban való 
jelentkezés, ahol a bizottságot Vaitoianu  tábor-
nok miniszter fogadta  államtitkárával, a bizottság 
tagjait üléssel kinálva meg. Ugrón István az 
ügyet előadva, a miniszter komoly figyelemmel 
hallgatta s arra azonnal is válaszolt. Válasza 
hosszas fejtegetés  volt, de tartalma áz, hogy az 
ügynek jogi alapja, ami Romániát kötelezné, 
niccs; aki azonban alkalmas a szolgálatra, adandó 
alkalommal alkalmazza 8 aki nem képes szolgálni, 
azt nyugdíjazza, de csakis a humanizmus szem-
pontjából és nem jogi alapnál fogva,  amit el nem 
ismer. A bizottságot az adott válasz nagyon szo-
morúan érintette, mert a miniszter akkor a ki-
rály távollétében a királynak helyettesse s a mi-
niszterelnök távollétében kormányelnök is volt. A 
hivatalos fogadás  után élénk s hosszas ideig tartó 
társalgás indult meg, ami közben különösen dr. 
Gyárfás  Elemér képviselőjelöltsége felől  érdeklő-
dött a miniszter. 

18-án az első látogatást az ipar és keres-
kedelmi miuiszteriumban tette a bizottság teljes 
eredménnyel, irásbaü is kiadatván a határozat 
Az ide tartozó összes alkalmazhatók alkalmaz-
tatni fognak. 

A pénzügyminisztériumban Bratianu Vintila 
miniszter fogadta  a bizottságot a hallgatta meg 
Ugrón előadását, de ő sem ismerte el az ügynek 
jogi alapját, hogy ne kelljen ebből a pénzügyi 
következtetést levonni. Innen is kedvetlenül tá-
vozott a bizottság. 

Teljesen meglepte a bizottságot az igazság-
ügyi minisztériumban tapasztalt fogadás.  Az ál 
lamtitkár maga érvelt amellett, hogy az igazság-
szolgáltatás érdekében köteles visszavenni a bírá-
kat az állam és azonnal ki is állította őmaga 
írásban a választ. Florescu  miniszter szívélyesen 
fogadta  a bizottságot s annak tanusitááául, hogy 
nemcsak igér, nyomban ki is nevezte táblabíró-
nak dr. Tóth Györgyöt, aki az egész ügynek íd-
mozgatója 8 intézője volt. Pál István szenátorral 
is felújította  az udvarhelyi ismeretséget és üd-
vözletét küldötte az udvarhelyieknek. 

Constantínescu  földmivelésügyi  miniszter a 
lakásán fogadta  a bizottságot és amikor az agrár-
reform  ügye az egyházi és iskolai vagyonra szóba 
került, őmaga személyesen irta rá a beadott elő-
terjesztésre válaszát, amely szerint az eljárásnál 
a kultúrintézményekre való tekintetből lehető kí-
méletes eljárást kíván, amire a kolozsvári főbi-
zottság utján az utasitás kiadását megrendelte. 

Ezek szerint, ha nem is volt a fogadás  min-
denekben a várakozásnak megfelelő,  de a bizott-
ság eljárását eredménytelennek nem lehet mon-
dani. Az ügyeket igy is reszort szerint a minisz-
tereknek közvetlenül elő lehetett adni s azokkal 
a minisztertanács együttesen fog  foglalkozni. 

A fejleményeket  mindenesetre nagy érdek-
lődéssel várjuk. Reméljük, hogy a most tapasztalt 
formai  ridegségek és elzárkózó tendenciák is — 
kellő megfontolás  után — még a kormány döntő 
határozatának kiadásáig meg fognak  változni. To-
vábbi merev elzárkózások és méltánytalanságok 
ugyanis csak a kormány helyzetét nehezítenék meg 
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s később is Csak be kellene látnia, hogy a magyar-
sághoz hasonló tekintélyes és kulturált kisebbsé-
gek elkeaeritésével ma már kormányozni, békés 
állapotokat teremteni sehol sem lehet. 
! 

A legszebb gyűlés... 
Az emberi jóság, szépség és lelkesültség 

gyönyörű megnyilatkozása, a kultura ünnepe volt 
az a gyűlés, amelyet a r. kath. egyházközség má-
jus 14-én a gimnázium tanári termében tartott 
— az iskolák ügyében. A gyűlés tulajdonképpen 
értekezletnek indult, de a közönség egyrésze ér-
tesülvén, hogy az iskolák ügyéről lesz fontos 
megbeszélés, oly sokan jöttek össze, hogy az ér-
tekezletből nagyszabású gyűlés lett. Sokan hozzá-
szóltak az iskolaügyhöz és mindnyájan oly szé-
pen, bölcsen és lelkesen, hogy méltatásukhoz alig 
lehet szavakat találni. A magva minden beszédűek 
az volt, hogy iskoláinkat megmentjük, bármi áron. 
Az egyházközség most már a harmadik gyűlésen 
jelentette ki, hogy iskoláihoz törhetetlen hűséggel, 
rajongó szeretettel ragaszkodik 8 azok fentartá-
sáért áldozatra kész. A gyűlés bizottságot küldött 
ki s utasította, hogy iskoláink érdekében tegyen 
meg minden lehetőt s felhatalmazta,  hogy a 
munkához mérten kiegészíthesse magát. 

Azonkívül a gyűlés egyes tagjai az egyház- . 
községi iskolák javára teljesen önként tekintélyes 
összeget adtak össze. Azok a lelkes férfiak,  akik 
ebben az adakozásban részt vettek s igy a nagy 
társadalom elismerésére és nyilvános hálás köszö-
netére méltóvá tették magukat, a következők: 
Rés János 500, dr. Vasa Lajos 1000, Papp Z. 
Eüdre 1000, Pál János 100, Szebeny Antal 1000, 
Drágomáu Domokos 1000, Ziigmondovica Vilmos 
1000, Hánn József  1000 leu. Összesen: 6600 leu. 

A mennyiben a lelkes példa követőkre talál, 
az egyházközség kéri a Bemos szivü önkéntes ada-
kozókat, hogy adományukat a r. kath. plébániára 
szíveskedjenek eljuttatni, hol a beküldött összeg 
a szent ügy nevében hálás köszönettel fogadtatik, 
s esetenkint a „Székely Közélet"-ben nyugtáz-
tatni fog. 

A székelyudvarhely-szombatfalvi  r. kath. 
egyházközség négy elsőrangú, népes iskolával 
szolgálja kulíuránk nagy ügyét. (Ezenkívül vaa 
a Státustól fenntartott  főgimnázium.)  Valóban 
méltó és igazságos, hogy az egyházközséget rend-
kívül fontos  munkájában mindenki támogassa. 

Nem vagyunk hivei annak, hogy a társada-
lom áldozatkészségét mindenki, minden jelenték-
telenebb ügybon igéDybe vegye, de iskoláink ügye 
oly roppantul fontos  és nagy ügy, hegy ha egy 
karaj kenyerünk van, annak is felét  oda kell ad-
nunk iskoláink támogatására. Hideget, éhséget 
egyaránt el kell viselnünk iskoláink megmentésőrt. 

A város társadalma szomorúan hallja, hogy 
egyik-másik községben, ahol néhány ezer leüt 
nem tudnak összehozni iskolai célra, tiz—húsz-
ezer leüt is összehoznak uj harangok beszerzésére. 
Szép dolog a harang. Azonban nagyon kérjük a 
községek vezetőit: világosítsák fel  a népet, hogy 
az iskola mégis csak sokkal fontosabb,  mint a. 
harang s biztosítsa minden község mindenekelőtt 
iskoláját. Legyünk okosak ! Az ész irányitsa cse-
lekedeteinket ! 

Pol i t ikai , közgazdasági és társadalmi újság 



A Polgári Önképzo-Egylet 
junius 1-én, mint értesülünk, uj otthonába, az 
Árpád-utca 16. szám alatti újonnan megvásárolt, 
tehát végleges székházába kerül. Tetemes anyagi 
áldozatokkal, meglévő pénzkészlete befektetésével, 
a tagdijak mérsékelt, évi 48 leura történt feleme-
lésével, valamint a jövőben rendezendő előadások, 
mulatságok várható jövedelmével a 65000 leu vé-
telár legnagyobb része biztosítva van, ehez járul 
a tagok igen jelentékeny részének az az igazán 
dicsérendő áldozatkészsége, hogy mint az aláirt 
ivek tanusitják, tagdijaikat több évre előre lefi-
zetik. 

Sajnos, a nagy vételárat ezek teljesen nem 
fedezik,  kénytelen az egylet a nagy közönség ál-
dozatkészségéhez is folyamodni  éB pedig két irány-
ban : önkéntes adományok és tagok gyűjtése 
által/ 

Ha a mai szomorú közéleti viszonyok között 
valami fölemelő,  valami vigasztal* lehet, az ennek 
az életerős, szivünkhöz nőtt fiatal  kulturális Egy-
letnek a valóban virágzó fejlődése,  megerősödése. 
Tagjaink száma elhagyta már az ötszázat, a je-
lenlegi levegőtlen é3 szűk helyiségekben is nap-
ról-napra pezsdtllö egyleti élet uralkodik. A bő-
ségei mennyiségben megrendelt lapokat olvasó, 
játszó é8 társalgó egyleti közönség olyan számban 
keresi föl  az Egyletet, hogy már csakugyan a 
ietgfőbb  ideje volt uj, tágasabb, kényelmesebb 
székhelyről gondoskodni. Ilyen lesz az öt szobát 
magában foglaló  uj ház, ahová az Egylet tekeasz-
talát is be fogja  állitani, s ahol a tagoknak tágas, 
kényelmes, elkülttnitett halyiségek fognak  rendel-
kezésére állani. 

Ha tekintjük a valóban szociália és kulturális 
taivatást, amit az Egyesület tagjainak képzésével, 
a korcsmától való elvonásával és a téli szezonokon 
keresztül a kedd esti szórakoztató és tanulságos 
fillérestélyek  rendezésével városunkban betölt, 
jó lélekkel ajánlhatjuk mindenkinek a törekvő 
Egylet támogatását, aki teheti: pénzbeli adomány-
nyal, vagy az Egyesület tagjai közé való belépés-

, sel. Aki 400 leu alapitó tagsági dijat fizet,  az 
örökös tagja lesz, minden további fizetési  kötele-
zettség nélkül az Egyletnek, de az évi rendes 
tagsági dij, 48 leu is oly csekély, hogy ezt az 
áldozatot minden e város kultúrájával egy keve-
set törődő egyén meghozhatja. 

Az eddig befolyt  adományokat jövő számunk-
ban fogjuk  közölni. 

A malmok rekvirálás alatt 
(St.)  Köztudomás szerint, a rekvirálásokat 

a kormány intézkedése folytán,  még a mult év-
ben megszüntették. 

Azóta ugy a termelő, mint a forgalmat  le-
bonyolító társadalom nyugodtan alhatik, nem 
zavarja rekvirálással senki, kivéve a malomipart. 

A malmok mintha fölötte  állanának a többi 
termelő iparágaknak, vagy manna gyanánt, költ-
ség és fáradság  nélkül, fölülről  hullana az áldás 
a malomtulajdoosok és molnárok ölébe, még foly-
ton sújtatnak a rekvirálásokkal, a csendőrség ré-
szére. 

Érthetetlen ez a dolog. Meg nem magya-
rázta még senki, hogy miért tartatnak a malmok 
ez alatt a teher alatt. 

Adóval a legjobban meg vannak terhelve az 
összes kereseti ágak között. Olyan vízimalom, 
amely a háború előtt 25 korona évi állami adót 
fizetett,  ma 500 leit fizet  állami adó cimén, amihez 
jön a 200, 300, 400 %-os községi pótadó és a 
többi ismert pótadó. Elviszi a gátadat a viz, 
csináltass 20—30 ezer leiért másikat helyette, 
hogy a malmod szárazon ne maradjon, minden 
évben javíttassad a vízcsatornádat s egyéb víz-
müveidet, hogy a vized el ne szaladjon s mal-
mod üzemképes legyen. Végy uj követ 50-szer 
annyiért, mint a háború előtt, malomházadat, 

I molnárlakásodat, istállódat tartsd jókarban, hogy 
a garatodba, a fejedre  s a saját és őrlőid álla-
taira — ha ilyent is látsz néha napján — ne 
csorogjon az eső s a szél ne vigye ki a meleget 
belőle. 

Azután vedd számításba, hogy hányszor ke-
vesebb vámgabonát kapsz most, mint a háború 
előtt; annak értékét is számítsd fel  a mai piaci 
árak szerint s igy a bevételeidet és a kiadásai-
dat egymással szembeállítva, midőn látod, Te, 
malomtulajdones és vámrészes molnár, hogy a jö-
vedelmed a felére,  sőt egyharmadára csökkent a 
réginek; ülj le, gondolkozzál és tűnődjél afelett, 
hogy mi lehet az oka, hogy Téged,  egyedül csak 
Téged  még mindég rekvirálással sújtanak. 

A piacon a szabad forgalom  mellett átlag 
a buza ára 64 leu, a kukorica 55 leu vékánként, 
vagyis egy métermázsa buza 416 leu és egy mé-
termázsa kukorica 357 leu. 

Neked pedig oda kell adnod a csendőrség 
részére kiutalt búzádat a métermázsánként meg-
állapított 180 leuért és a kukoricádat 140 leuért. 
Veszteséged a búzánál 236 leu s a kukoricánál 
217 leu, ha megkapod az elvitt gabonáért annak 
igy lecsökkentett árát. Úgyde azt sem igen ka-
pod meg, mert nem tudnak fizetni.  Hogy miért 
nem, azt most ne részletezzük. Időt szakítunk 
erre máskor. 

Maradjunk csak amellett, hogy a malmosok-
tól, csak éppen a malmósoktél potomságért rek-
virálnak s ez által az állammal szemben való 
terhüket, adózásukat, más kereseti ágakkal szem-
ben, töbszörösre emelik. 

No hát ez égbekiáltó s az ember jogérzeté-
vel össze nem férhető  igazságtalanság. Igazság-
talanság, hogy egy állami intézmény részben való 
fenntartása  egyetlen egy kereseti osztályra hárit-
tassék, holott az az egész társadalom javáért, 
közbiztonságáért rendszeresittetett. 

Adjon az állam olyan fizetést  alkalmazott-
jainak, hogy abból gondtalanul és tisztességesen 
megélhessenek s azt flzesse  ki pontosan. Vagy 
hárítsa át azok fenntartását  az egész társada-
lomra, mert mégis különös, hogy az egész társa-
dalom rendje, csendje és biztonsága feletti  őrkö-
dés költségei egy részét csupán egy társadalmi 
osztály fizesse  meg. 

Az udvarhelymegyei molnárok szövetsége 
kérelmezett már szival is, Írásban is az igazság-
talan rekvirálás megszüntetése végett, de jogos 
panasza mindeddig figyelembe  nem vétetett. 

A malomtulajdonosok és részei molnárok 
ezúttal is kérik az illetékes tényezőket, hogy 
mérjenek egyforma  igazságos mértékkel minden 
kereső osztállyal szemben és mentsék fel  a mal-
mokat is a rekvirálások alul. 

HÍREK. 
Májas 20. 

Uj törvényszéki tanáoselnök. Titus D. 
Panu teleormani vezető ügyészt az itteni törvény-
székhez, az elhalt Geleta Géza helyébe tanácsel-
nökké nevezték ki. Igy törvényszékünknek, múlt-
kor is szóvá tett, teljes átformálása  tovább foly-
tatódik ; maholnap alig lesz biránk, aki a lakos-
ság nyelvét értené, szokásainkat ismerné. 

Tiszteletbeli vármegyei főjegyzővé 
nevezte ki a prefectus  Molnár Samu vármegyei 
árvaszéki elnököt. E kinevezéssel érdemes, mun-
kás tisztviselő nyert kitüntetést. 

Uj segédjegyző. A vármegye prefeGtusa 
Kovács Józsefet  kinevezte Nagygalambfalvára  Be-
gédjegyzőnek. 

Lélekemelő ünnepség keretében történt 
meg f.  hó 14-én délelőtt Zetelakán Sebestyén 
Mózes exhumálása. Zetelaka fáradhatatlan  buz-
galmu, önzetlen lelkű plébánosa: Fuchs Gusztáv 
— kinek Majláth püspöknél való közbenjárása 
tette lehetővé az eljárást — mindent megtett az 
exhumálás ünnepélyességének emelésére is. Udvar-
helyről P. Boros Fortunát, P. Genszky Jucundián, 
P. Sándor Vitális, Keményfalvárói  Gáspár Béla 
plébános vettek részt a szertartáson. Az előző 
három nap ünnepélyes gyászmise volt. A jelzett 

nap délelőtt, kiemelték a koporsót s a hivatalosan 
kiszállott Wdisz Fülöp dr. hiteles tanuk bizonyí-
tékai alapján agnoszkálta a hullát. A koporsót 
még egy koporsóba helyezve, a falu  népének tö-
meges részvételével ünnepélyes körmenetben vitték 
a templomba, hol a fényes  gyászmise meg Fuchjs 
plébános könnyekig megható gyászbeszéde után, 
az előre elkészített kriptába helyezték. Virágerdő 
hullott Sebestyén Mózes utolsó izük lakába s 
emlékét egykori nyájának örök hálája őrzi. 

Az esztelneki leégett zárd* javára a 
nagy templomi hangverseny, 21-én vasárnap d. u. 
fél  5 órakor a már közölt programmal, a szent-
ferencrendiek  templomában megtartatik. A kö-
zönség érdeklődését felhívjuk  a hangversenyre. 

Megkezdődik az agrárreform  végre-
hajtása. A vármegye alispánja 2328—1922. sz. 
alatt,közlés céljából, arról értesített minket, hogy 
a földmivalésügyi  miniszter intézkedett az állami 
birtokok kisajátításának megkezdése iránt. KéBŐbb 
sor fog  kerülni a törvény értelmében kisajátítás 
alá eső más birtokokra is. 

A nyugdíjazásukat várök figyelmébe. 
Hetekkel ezelőtt azt a hirt hozták az erdélyi ma-
gyar újságok, hogy a kolozsvári pénzügyi vezér-
igazgatóság nyugdíjügyi hivatalát (Direcţiunea 
Generală a Ministerului de Finanţă, Direct a Pen-
suinilor) feloszlatták  s a nyugdijasok ügyét ezután 
a bakaresti pénzügyminisztérium fogja  intézni. A 
hir ebben a formájában  nem felal  meg a valóság-
nak. Igaz ugyan, hogy a nyugdíjügyi hivatal mű-
ködését további intézkedésig beszüntette a pénz-
ügyminisztérium, de a hivatal vezetőségének vé-
leménye Bzerint, ez még nem jelenti a hivatal 
feloszlatását,  illetve a központba való áthelyezését. 
Remélhető, hogy Bukarestben elállnak a közpon-
tosítás tervétől 8 a hivatal nemsokára ismét meg-
kezdi működését, ami tekintve a nyugdíjügy szoci-
ális fontosságát  a legnagyobb mértékben kívánatos. 

A Pásztortűz f.  hó 6 iki estélyére vonat-
kozó közleményünkben — távolabbi, éfdektelen 
helyről származó véleményről akarván Olvasóin-
kat tájékoztatni — a szereplők méltatásáról szóló 
részt a kolozsvári Ellenzékbői vettük át. Ebben 
azonban, bizonyára csak tévedés folytán,  két tet-
szést keltett pont emlitetlenül volt hagyva, a mi 
egy 20 és még néhány számra terjedő programm 
mellett nem csodálható. E két pont a Dalegylet 
Bévay György avatott vezetése alatt álló vegyes 
karának 2 sikerült éneke és Poltzer dr. hatásos 
ének-szerzemény®, melyet meleg, erőteljes hangján 
Kiada György adott elő. 

Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági 
Egyesület választmánya f.  hó 23-án d. e. fél 
11 órakor az Udvarhely megyei Takarékpénztár 
helyiségében ülést tart, melyre, a tárgysorozaton 
kitűntetett tárgyak nagy fontosságára  való tokin-
tettel, a tagok minél számosabban való megjele-
nését ez uton is kéri az elnökség. 

Felvétel tanitónőképzőbe és tanárnő-
képzőbe. A sz. Ferencz-rendi nővérek nagysze-
beni tanítónőképző és tanárnő-képző intézetébe 
való felvételért  f.  évi junius hó végéig lehet fo-
lyamodni. A tanárnőképzőbe fölvehetők  okleveles 
tanítónők és középiskolai érettségi vizsgálatot 
tett növendékek. A három évi tanfolyam  bevé-
geztével polgári iskolai tanári oklevelet nyernek. 

Felvétel felsőkereskedelmi  iskolába. 
Ugyanott négy évfolyamú  felsőkereskedelmi  iskola 
is van. Felvételért szintén junius hó végéig kell 
jelentkezni. Az internátusi dij mind a három ta-
gozaton havi 180 leu. Az intézet rendkivüli elő-
nye, hogy a növendékek gyakorlatilag teljesen 
elsajátíthatják a német nyelvet. Prospsktust kész-
séggel küld az igazgatóság. 

A Dante-estély Székelykereszturon. Mint 
már megírtuk, a székelykereszturi róm. , kath. 
egyházközség f.  hó 24-én és folytatólag,  25-én, 
Walter F. nagytermében Dante- estélyt és ennek 
keretében jubiláris ünnepséget rendez. Előadásra 
kerül az Isteni  seinjáték  150 vetített képben, ki-
sérő magyarázattal, 40 szavalattal, 24 éaekbetét-
tel és zenekisérettel. Első nap. 1. Dinte életrajza. 
Felolvassa Újvári Mihály. 2 Pokol éa Purgató-
rium. A kisérő magyarázást olvassák : Jaeger 
Jenő, dr. Fodor Boldizsár. Második nap. 1. Dante 
irodalmi szempontból. Ismerteti dr. Ciillag R. 2. 
Mennyország. A kisérő magyarázást olvassa dr. 
Fazakas Miklós. 3. Majláth püspök ur 25 éves ju-
bileuma alkalmából beszédet mond dr. Viola Sán-
dor. Az énekkarokat vezetik: László Ferenc, Paál 
Elek. Hármonium, hárfa  és vonós kíséretet nyújt-
ják : Wegler Gyula. Bancze Sándor, Haricska Já-
nos, Kovács Lajos, László Ferencz, Sindor Mihály. 
Az. est technikai részét irányitja: Horváth Lajos. 



A képaket vetíti: Káznovszky Viktor. A Divina ;£ommedia beillesztett szavalat-részleteit előad-
ják : Ajvász Dezső, ár. Fodor Boldizsár, Erdélyi 
Mariska, Haricska János, Kis3 Lajos, Magyari Er-
zsébet. Mátéffy  Teréz, Nagy Erzsébet, Orbán Ba-
lázs, Paál Elek, Varga István, Zichler Mária, 

^Zichler Vilma. A List, Grisbacher, Szentirmai, 
Wegler énekszerzeményeket 24 taga férfi  ég ve-
gyes karok adják elő. A solókat éneklik: Derzsi 

, Wégler Gy., Sándor M.f  László F., Paál E. 
A nagyszabású kulturális vállalkozás iránt nagy 
az érdeklődés. 

A Magyar Szövetlég központja a szer-
vezeti szabályzat átdolgozását alapos munkával 
elvégezte, s a tervezetet hozzászólás végett a 
vidéki tagozatoknak is megkftldötte.  A helyi ta-

gozat elnöksége észrevételeit, a mint értesülünk, 
•a napokban fogja  felterjeszteni. 

A róm. kath. főgimnázium  önképző-
körének Tompa Mihály ünnepélye — eltekintve 
a közönség által tanusitott érdeklődés nem éppen 
kielégitő voltától — igen szép sikerrel folyt  le 

>i. hó 14-én. Ferenczy János értekezésében Tompa 
költészetének értelmes és világos ismertetését 
adta. Az ügyes szavalók: Winter Pál, Krasznay 
tAndrás, Beke Béla és Nagy László Tompa ver-
seiből adtak elő, hatásos volt Winter Pál éneke 

iis, -és a Szenkovits Erzsike éneke, Vass Magda, 
illetve Soó Kató csinos zongorakiséretével. Az 
Ifjúsági  zenekar Khell István, az énekkar Filó 
Ferenc dr.hozzáértő vezetése alatt szerepelt igen 
sikeresen. Az ünnep rendezéséért Fazakas Gás-
párt, az Oaképzőkör buzgó vezető tanárát illeti 
elismerés, aki maga is igen hatásos és lelkes 
alkalmi beszédet mondott az ünnepélyen. 

Tudósítás. „Igazságügyi Beadványok Gyűj-
teménye" czim alatt dr. Szabó Alajos és dr. Kósa 
János szerkesztésében egy hézagpótló könyv hagyja 
el a sajtót. E könyv a bírósági beadványok kő-
iéből román és magyar nyelven 214 mintát tar-
talmaz és abban több minta, az előforduló  esetek 
szerint, különféleképpen  van váriálva, ugy, hogy 
-e műben a jogkeresők, főleg  az ügyvédek az el-
képzelhető minden esetre találhatnak mintát s 
igy beadványaikat román nyelven bármily külön 
segítség nélkül elkészithetik. De e mü nemcsak 
az ügyvédeknek, hanem a bírói pályán levőknek 
is hasznos szolgálatot teljesít, mert a petitumok 

íhelyes felállítása  és a vonatkozó törvényhelyekre 
hivatkozás folytán  a bíráskodás és jogszolgálta-
tás munkáját is felette  megkönnyíti. A műben 
adva vannak az összes minták, melyek szerint a 
bírósági keresetek, kérések és bejelentések a csa-
ládjog, házassági jog, örökösödési jog, a végren-
deleti jog körében, a gondnokság alá helyezés s 
a kiskorúság meghosszabbítása körében, a tulaj-
donjog 'birtokjog, közöBség-megszüntetés terén, a 
íálogjog, szolgalmi jog, váltó-kereskedelmi jog és 
^esődügyszakban, lakásügyek körében, adásvétel, 
ajándékozás, haszonbérlet, munkabér körében, a 
kártérítési ügyszakban, a polgári perrendtartás-
ában kitüntetett czimekben, végrehajtási eljárás, 
telekönyvi rendtartás és tényleges birtoklási el-
járásban román nyelven megszerkeszthetők. Tar-
talmazza továbbá az összes törlési, B tehermen-
tesítési kereseteket és közölve vannak az összes 
jogügyletekre vonatkozó minták s a bűnvádi eljá-
rás során beadandó panaszok, kifogások,  nem 
különben a tárgyalások során előadandó kérelmek 
és ellenkérelmek is. E mü haszálata a román 
nyelv elsajátítását is nagymértékben megkönnyíti. 
A könyv ára 125 leu a postaköltséggel 8 meg-
rendelhető dr. Szabó Alajosnál üdorheien. 

Öngyilkosságot követett el városunkban 
Bokor Mária, 34 éves leány, aki 16-án, kedden a 
szék hidjánál a Küküllőbe vetette magát és bele-
fulladt.  E szomorú eset d. e. 11 óra felé  játszódott 
le A hely közelében sétálgató Bokor Máriát két 
munkásasszony is látta, azonban nem gyanitottak 
semmit, sőt mikor eltűnt, akkor is azt hitték, 
hogy a part lejtőjére leült. A vizén uszo holttes-
tet a hidnál dolgozó munkások is csak akkor vet-
ték észre, mikor már meglehetősen távolodott. 
Ekkor hamar kifogták,  próbálták éleszteni, de 
hasztalan volt minden kísérlet. Az áldozat apja 
Bokor Dezső lakatos, aki a Kossuth-utca 72. sz. 
alatt lakik, azt. vallja, hogy az öngyilkosság oka 
g-tegség volt. Mint hallottuk, a leány anyagi kö-
rülmények miatt is busult, s ez is hozzájárulha-
tott az öngyilkossághoz. 

A nagy idegenforgalom  által is foko-
zott lakásra szériákra való tekintettel a városi 
tanács legutóbb elhatározta, hogy a letelepedési 
dijakat általában 100°/0-»l felemeli..  A 100.000 
leüt meghaladó vagyonnal, illetve 20000 leüt 
meghaladó évi jövedelemmel rendelkezők, vagyo-
nuk illetve jövedelmük nagysága szerinti prog-
resszív kulcs alapján 3000-5000 leu dijat lesz-
nek kötelesek fizetni. 

Lelkes felhivást  bocsátott ki nemrég 
a segesvári Magyar Kaszinó, melyben Petőfi  szü-
letése százados évfordulójának  közeledtével, fel-
hívja a közönséget a nagy költő emlékének hozzá 
méltó megünneplésére. Petőfi  mindig felejthetet-
len és ünneplésre méltó nemcsak előttünk, ha-
nem az egész müveit világban; különösen most, 
mikor születésének százéves évfordulója  közele-
dik, a mikor a magyar kultura és irodalom ne-
künk sokat, szinte miodent jelent. Ugy tudjuk, 
a székelység körében vármegyénkben is indul 
mozgalom s alakul bizottság is a nagy költő mi-
nél impozánzabb megünneplésének előkészítésére. 
Egyelőre lelkesedéssel fogadjuk  a segesvári Ma-
gyar Kaszinó lelket megkapó szózatát a kíván-
juk, hogy az, ahol csak magyar van, visszhangra 
találjon. Legyünk ott az ünneplésen minél töb-
ben, mindnyájan. Legyen az ünnepség olyan gyö-
nyörű, olyan lélekemelő, milyent csak a nagy 
magyar lirikus megérdemel. Legyen olyan, amely 
érdemessé teszi őt hozzánk, minket hozzá. 

Több városi ügy elintézése céljából 
Negruţiu polgármester néhány nap óta Bukarest-
ben időzik. Utazásának egyik legfontosabb  oka, 
hogy a Kossuth- és Bethlen-utcák kövezetének 
megújítására kilátásba helyezett 1.700,000 leu 
államsegély f.  évi részletének kiutalását szemé-
lyesen kieszközölje. A segély különben 3 évi 
részletben lenne kiutalva, s ebbe nem számíttat-
nék bele az a 150.000 leu már megkapott állam-
segély, melyet a tavalyi munkálatokra a város 
által adott előleg visszatérítése fejében  utaltak 
volt ki. A polgármester ezenkívül közbenjár a 
városi tisztviselők fizetésének  pótlására adandó 
államsegély kiutalása érdekében is. Ennek a se-
gélynek nagy része már korábban ki is volt 
utalva, de egyes városokban az államsegélyek 
felhasználásánál  történt visszaélések miatt az 
utalványozást visszavonták. 

Az esperántó világnyelv tanfolyamára 
a napokban Brassóból dr. Fanta nyelvtanár vá-
rosunkba érkezik; beiratkozni még lehet megbí-
zottjánál : László Gyula kárpitosnál, Odorhei, Str. 
Princip. Elisabeta (Bethlen utca) 18 szám. Érdek-
lődéssel várjuk, hogy ez a ma már világszerte 
terjedd mozgalom városunkban milyen eredményt 
fog  elérni? 

A Filhármonikus Társaság, városunk-
nak ez az uj és már szép lendülettel előre törő, 
népszerűvé vált egyesülete f.  hó 16-án, kedden 
délután tartotta meg élső (egyúttal tisztikar-vá-
lasztó) közgyűlését. A közgyűlést lelkes szavakkal 
Vo8zka István dr. államügyész nyitotta meg, 
körvonalazván a társaság megalakításának körül-
ményeit, czélját és az eddig elért eredményeket. 
Majd a választás lefolytatását  rendelte el. Meg-
választották egyhangúlag, elnöknek : Voszka Ist-
ván drt, alelnöknek : Khell Istvánt, jegyzőnek : 
Kenyeres Lászlót. Választmányi tagok lettek : 
Tamás Albert, Glósz Miksa dr., Bévay György, 
Jodál Gáborné és Tompa Lászléné. Bíró Lajos 
tanár szép szavakkal fejezte  ki a társaságra váró 
kulturmisszió jelentőségét, egyúttal hálásan mél-
tatva a kezdeményező és az uttörést vállaló né-
hány lelkes t8g érdemeit. A Filó Ferenc dr. által 
felolvasott  titkári jelentést, valamint Donszky Lu-
kács pénztárosi jelentését helyesléssel vették 
tudomásul. Mindenik jelentés biztató perspektívát 
nyújt a társaság jövőbeli Bzép fejlődésére  is. 

Meghivó. Felkértek az alábbi sorok köz-
lésére : Az odorheiu-i (székelyudvarhelyi) ál-
lami tanintézetek f.  hó 10/23 án, kedden d. ü. 4 
órakor, a volt reáliskola tornatermében a „Prin-
cipatele Unite" emlékére, műsoros nemzeti ünne-
pélyt rendez, melyre ugy a szülőket, mint az ér-
deklődő közönséget tisztelettel meghívjuk. Az 
igazgatóságok. 

Egy jegyző ünneplése. Szász Dénes 
alsósófalvi  jegyzőt nyugdíjba helyezése alkalmá-
ból, igen impozáns módon búcsúztatta el Felsősó-
falva  község népes és értelmes székely népe. F. 
hó 14 én délelőtt a templomból kijövő nép az 
iskola felé  vette útját, hogy a már ott egybe-
gyűltekkel megkezdődjék az ünnepély. Ekkor már 
ott volt a község többi apraja-nagyja. Az ünne 
pélyt a községi bíró nyitotta meg, majd Veress 
Mózes szép és tartalmas beszédben méltatta a 
nyugdíjazott érdemeit; élénken megvilágitottta azt 
a jó viszonyt, melyet e falu  népa, volt jegyzőjé-
vel tartott fenn.  Vágási Bertalan a maga székely-
egyszerű beezédj ével igen meghatottan emelte ki : 
nehéz munkájában, miként vGlt mindég a nép 
pártfogója  és mindékor tanácsadója. A fiatalság, 
az iskolás növendékek szép alkalmi versekkel bú-
csúztatták ; melyekre meghatottan válaszolt vete-
rán polgártársunk. Az ünnepély lezajlása után az 
iskola egyik termében — a helyi értelmiség által 
rendezett — ebédre gyülekeztek, a hová a sok 
résztvevőt csak nagynehezen sikerült elrendezni. 
Fehér asztalnál, bor mellett nyilatkozott meg iga-
zán a nép fiának  lelke, itt láthatta volna meg a 

közigazgatási gépezet, hogy 42 évi szolgálat után, 
mily hálával búcsúzik a jegyzőjével összeforrt  nép. 
A szép, ünnepélyes hangulatnak az esti órák ve-
tettek véget. Nem volna teljes tudósitásunk, ha 
meg nem emlitenők, hogy a közigazgatási haté-
ság ezen az ünnepélyen — nem tudható: mily 
okból — képviselve nem volt. (Beküldték.) 

A városi adóhivatal a pénzügyigazga-
tóságnak idei 867 számú körrendelete alapján 
tudtára adja a város adózó közösségének, hogy 
az uj adók végleges megállapításáig, az 1921/922 
és 1922/923. költségvetési évekre', mindennemű 
adók az 1920 évi adóalapon lesznek bsfizetendők. 
Miért is most már fel  hivatnak mindazok, akik as 
1922/923. évi második negyedévi adóval a föntiek 
szerint hátrálékban vannak, hogy azt legkésőbb 
8 napon belül a városi adóhivatalhoz fizessék  be, 
mert azontúl a végrehajtás személyválogatás nél-
kül a legszigorúbban fog  eszközöltetni. 

x A N a p k e l e t m á j a s 15 - ik i s z á m a . As 
újjászervezett Napbelet könnyed tartalmival, időszerűségé-
vel érthető feltűnést  keltett az erdélyi piacon. A legújabb 
szám teljesen Az előbbi szám által megjelölt vonalon halad. 
Különösképpen ki kell emelnünk • számból Zsolt Bélának, 
a Napkelet főmunkatársának  szenzációi novelláját, Kaciér 
Illés meséjét és Rtlle Pál lirikus elbeszélését. A politikai 
rovatban Paál Árpád szólal meg vezető helyen. Versekkel 
szerepelnek Aprily Lajos, Bárd Oizkár, Szombathi Szabó 
litván. Érdekes politikai, sainházicikk, számos mtvészeti 
és könyvkritikai jegyzet élénkíti a lapot, közbe-közbe né-
hány eleven megfigyelés,  írói ötlet, tréfás  szin és végül 
örömmel látjuk, hogy az erdélyi művészek is megjelenhet-
tek a Napkeletben. A Napkelettel való együttműködésüket 
számos rajz jelenti ba; mindegyike egymagában véve is ön-
álló művészi alkotás. 

A kadácsi gyilkosság ügyében, mint a 
múltkor megírtuk, az itteni törvényszék f.  hé 
13 án kezdte meg a főtárgyalást  Bilciurescu  tör-
vényszéki elnök vezetése alatt. Szavazó bírák: 
Ohiurghiu és Dumitrescu törvényszéki birák vol-
tak. A vádat Muuteanu  vezető ügyész és dr. 
Voselta  kir. ügyész képviselték, a védelmet dr. 
Suciu  ügyvéd látta el. A kihallgatások tolmács 
utján történtek. Elekes Miklóst az ügyészség 
azzal vádolta, hogy feleségét  Nagy Vilmát és 
fiát  Elekes Mártont több revolverlövéssel, előre 
megfontolt  szándékkal megölte, s kisebbik fiát 
a 6 éves Miklóst ölési szándékkal megsebesítette. 
Vádlott tagadta, hogy ő ölte volna meg felesé-
gét és fiát,  a kérdéses éjjel nem is volt Kadá-
cson, hanem a szomszédos Siménfalván  tartóz-
kodott, s vele lakó 2 gyermekével tudja igazolni, 
hogy egész éjjel otthon aludt. A csendőrség előtt 
csak azért tett beismerő vallomást, mert a csend-
őrök megverték, s félt  a további bántalmazá-
soktól. Ticu  keresztúri járási csendőrérmester 
tanuként kihallgattatván, előadta, hogy a vádlott 
előtte minden kényszer néikül tette a beismerést, 
sőt még 10000 leüt igért neki, ha a dolgot el-
simítja. Mátéfi  Lajos és Bartális  tanuk igazol-
ják a csendőrőrmester vallomását, jelen voltak a 
vádlott minden kényszer nélküli beismerő vallo-
másánál. Tiboldi  Márta, id. Gyöngyösi Dénes a 
bűnjelként őrzött revolverrel kapcsolatban tettek 
a vádlottra terhelő vallomást. Birtálan  Lajos 
tanú egy izben kérdezte a meggyilkolt Nagy 
Vilmát, aki a vádlottéi különváltan élt, hogj 
miért nem megy vissza az urához, mire a meg-
gyilkolt panaszkodott, hogy nem mehet vissza, 
mert az ura többször megverte, kidobta s meg-
fenyegette,  hogy elteszi a láb alól, s a gyerme-
keit pedig elaltatja. A többi tanuk mind igazol-
ják, hogy a meggyilkolt végtelenül szerette gyer-
mekeit, hogy volt miből megélnie, ugy, hogy ön-
gyilkosságra gondolni sem lehet. A tanuk szerint 
a meggyilkolt nem eshetett rablógyilkosságnak 
sem áldozatul, mert a szegényes lakásból egy-
általán semmi sem hiányzik, s az egész falu  sze-
rette a jóerkölcsü 8 csakis gyermekeiért élő asz-
szonyt. Az orvosszakértók: Oomsa dr. és Böhm 
dr. egyértelmüleg odanyilatkoznak, hogy az ön-
gyilkosság kizártnak tekinthető, s hogy az elhunyt 
asszony és fiának  halálát idegen kéz kellett, hogy 
okozza. Minthogy a 6 éves Elekes Miklós, a vád-
lott fia,  aki a gyilkosság szemtanuja volt s egy 
revolverlövés által szintén megsebesült, betegsége 
miatt nem jelent meg, a törvényszék az ügyész-
ség indítványára a tárgyalást május 20-ra napolta 
el. Ma, május 20-ikán a tárgyalást bizonytalan 
időre, ugyanez ok miatt, ismét elnapolták. 

Az n j l a k b é r t ö r v é n y k i m e r í t ő m a g y a * 
ráza ta* Az aj lakbértörvény az összea bérlik, háztulaj-
donosok, kereskedők lakbérviszenyait szabályozza. Ennél-
fogva  ezt a törvényt minden embernek ismernie kell, Csak-
hogy az uj törvény hézagos és zavaros szövegezése nem-
csak laikusoknak, hanem jogászoknak is fölitte  megnehe-
zíti a törvény rendelkezéseinek megértését. Esért valósággal 
hézagot pótló könyv SzeghS Imre dr-nak most megjelent 
magvarázatos kiadása, amely kiterjeszkedik a törvény Ö3z-
szes homályos rendelkezéseire s mindenki számára érthető 
méáon magyarázza meg azokat. Mindenütt rámutat a tör-
vény hiányosságaira és megjelöli azokat a megoldásokat, 
amelyek e hézagok kiegészítésére szolgálnak. A világosan 
megirt, könnyen áttekinthető és csinosan kiállított füzet 
ára 6 leu és a kolozsvári L ípage-könyvkereskedés 'adta ki. 
Kaphtó minden könyvkereskedésben, Utánvéttel is meg-
rendelhető. 



SPORT. 
H. T. V. — Hargita 1:0 (1:0) Nagyszeben. 

A nagyon meghandicapelt Hargita elvesz-
tette utolsó bajnoki mérkőzését a H. T. V.-val 
szemben, mely legerősebb összeállitásában állt ki 
saját, rendkívül rossz talajú pályájára. 

A játékot a H. T. V. nyitotta meg 8 már 
a 2 ik percben goalt ér el egy cornerből. A Har-
gita rögtön támadásba megy át s heves küzdelem 
indul az egyenlítésért, de az indiszpon&ltan mozgó 
esatársor kiaknázatlanul hagy két igen kedvező 
goal-helyzetet. 

A második félidőt  uj felállításban  kezdi a 
Hargita, de hasztalan ostromolja a H. T. V. ka-
puját, ennek SZÍVÓS és lelkeseu dolgozó védelme 
goalmentessé teszi azt. Hasztalan veti küzdelembe 
fizikái  erejét is a Hargita, csatársora nem képes 
egyenlíteni, s igy a mérkőzést a H. T. V. 
nyeri meg. 

A mérkőzésen biró nem volt, hanem Pinke, 
az N. S. E. szimpatikus centerhalfja  vezette le. 
Jól játszott a Binder—Weigel beckpár. A Har-
gita kapusa, Haricska brillírozott és önfeláldozó, 
saép védésével elragadta a közönséget s számta-
lan kritikus helyzétben őrizte meg kapuját goal-tól. 

Pünkösd másodnapján, rossz idő esetén: 
Űrnapján, a Hargita T. E. egy szép. Dagyszabá«u 
spört-ünnepélyt rendez, melynek szép, élvezetes 
és szórakoztató programmjára előzetesen is fel-
hívjuk a sportot és kellemes szórakozásokat ked-
velő közönség figyelmét. 

KÖZGAZDASÁG. 
„Erős időknek" mint a székely nevezi a 

zivataros időjárást, előjelei már mutatkoznak a 
földet  rázó menydörgésekben és sötét felhők  tova-
rohanásában. Már most kellene meggondolnunk, 
hogy terményeinket jégkár ellen biztosítsuk. 
Rá kell szánni a gazdának a biztosítással járó 
áldozatot, nehogy egy elkövetkezendő itélet-idő 
végnyomoruságra döntsön. A Földmives Szövetség 
a Gazdák biztosító intézetével összeköttetésben 
lévén, s nevezett intézet gazdaköri tagoknak 
20%-os kedvezményt ad, a miért is ajánlatos, 
hogy mindazok, kik terményeiket biztosítani óhajt-
ják, nevezett intézettel lépjenek összeköttetésbe. 
Legajánlatosabb lenne, ha a gazdakörök összeírnák 
mindazokat, kik biztosítani akarnak s a névjegy-
zéket sürgősen a szövetségi irodába küldjék be. 

Hiába minden kérelem, felhívás:  akárhány 
gazdakör még a naptárak elszámolását nem tel-
jesítette; kérve kérjük az ilyen gazdaköröket, 
ejtsék meg már végre elszámolásaikat. 

Mélységes hallgatás mindenfelé  a gazdana-
pok tartását illetőleg, mi van velünk ? Éjetet 
veszélyeztető lethargia ejtett hatalmába? Vigyá-
zat a remény még éltet; de aki még reményét 
is veszve látja, annak sötét és vigasztalan a 
jövője. 

A homoródszentmártoni állatvásár a lany-
haság jegyében folyt  le, az egy-két éves tartani 
való borjukat még vették ; de egyéb állatban alig 
volt váBár. 

A tea-vaj kilóját az udvarhelyi üzletekben 
48 leuért árusitják, juhsajt kilója 15—17, orda 
14—16 leu. — A buza 62—64, rozs 52—54, tö 
rökbuza 46—47, árpa 40—42, zab 26—30, burgo-
nya 8—11 leuban kelt el vékánként. v—ó. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely 

Dela pretura plaşei Cristur. 
No. 2482-921. 

Pályázati hirdetmény. 
Az üresedésben levő porumbeni-mari (nagy-

galambfalvai),  avrameşti (szentábrahámi) és eliseni 
(székelyszenterzsébeti) Begédjegyzői állásokra pá-
lyázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, akik ezen állások 
valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I. t. c.-beo, illetve az 1900. évi XX. t.-c.-ben 
megkívánt képességet igazoló okmányokkal fel 
szerelt kérvényüket hozzám legkésőbb folyó  évi 
mftjns  hó SO napján déli 12 óráig annál 
inkább benyújtsák, mert a később érkezőket 
figyelembe  venni nem fogom. 

Cristur, 1922 májas 12. 
Dr. Sebesi, pretor. 

Naponta friss tea-vai kaphatót 
HIRSCH IGNÁCZ fűszer-  és csemegekereskedésében. 

Köz hálószoba Konyhabútorod 
állandóan Kaphatót;: B U W H W GYKEft  mű-
asztalosnál Str. Vasile Alexandri (Tibád-n.) 7 sí 

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

Testvérek posztógyárosok lerakatát 
B a r c s a j K á r o l y 

női- és férfidivat  üzletében, 
hol minden szövet a gyári árban kapható, 

Temetkezési intézetemben 
érez, tölgy- és fenyőfa-koporsók  nagy vá-
lasztékban. Halottszállitásokat, temetéseket 
helyben és vidéken elismert jutányos és 

' szolid árakon eszközlök. 

Marosvásárhelyi kereskedelmi éa iparkamara. 
Szám : 876—922. 

az és A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara — a kereskedelemügyi minisztérium folyó 
évi április 25 én kelt 093 P. 64. számú leirata 
alapján — tudomására hozza miheztartás végett 
az összes érdekelteknek, miszerint a kereskedelmi 
miniszter f.  é. április 8 án 2817 szám alatt elren-
delte, hogy az erdélyi gyártmányokon még ma is 
használatos magyar és német felirásu  áruvédje-
gyek és címkék a vonatkozó rendeletnek a Moai 
torul Oficialban  való megjelenésétől számitólagos 
3 hónapon belül, annál is inkább cseréltessenek 
ki román felirásuakra,  mert különben az ezen 
rendeletet be nem tartók az Erdélyben érvényben 
levő védjegy-törvény 23, 24, 25. és 26, §§.-ai 
szerint fogcak  elbíráltatni és megbüntettetni (3 
hónapig terjedhető fogház,  500—1000 leu ig ter-
jedhető pénzbüntetés). 

A miniszter ezen rendeletét arravaló tekin-
tettel tartotta szükségesnek kibocsátani, mert a 
belügyi államtitkárság jelentése szerint a legtöbb 
erdélyi gyártmányon ma is magyar és német 
felírású  áruvédjegy és címke használatos, aminek 
folytán  az ország gyártmányai magyar, vagy né-
met gyártmányoknaa tűnnek fel. 

Tâ'gu Mureş, 1922 május 5. 
Bürger s. k., Vancu e. k., Biró s k., 

eluök, delegatul permanent, titkár. 
Odorheiu r. t. város tacácaától. 

Szám: 1790 -922. k. i. 
. Közzétesszük. 

Odorheiu, 1922 május 10. 
N egrutin, polgármester. 

F | o , f i Á  egy 600 mpn. dobszélességü, 
C I q C S O szeges rendszerű, kettős tiszti 
tóval biró CSÉGLŐGÉP, mely 1914-ben ujon 
vásároltatott s azóta csak házi cséplésre hasz-
náltatott. — BikafalvánSz.  Szakáts Péternél. 

A egy hor-, szesz-, vagy ecetsz:ivattyn, 
U tiszta sárga rézből, kocsira szerelve, 

tömlők nélkül; a vevő kívánságára a tömlőt 
beszerzem. Megtekinthető: P â l y I s t v á n 
gépjavitó-mííhetjében Odorheiu, Székelyudvar-
helyt. Strada Horia (Kornis-utca) 25. sz. alatt. 
S Z A I J A Y J Ó Z S J 2 F f é r f i s z a b ó 

m űhelyét Str. Ştefan  cel mare (Malom u.) 
14 szám aló! Str. Aurel Vlaicu (Temető-u ) 
7. szám alá helyezte át. Elvállalja, uj 
fátfiruhák  készítését, átalakítását, javí-

tását és tisztítását jutányos áron. 

Eladó 

Eladó olcsó ház. 
A Str.  Mihai  Viteaeul  (Király  u) 15. se. alatti 
külön  udvaros,  házas, kisiparosnak  kényelmes  ott-
hont nyújtó családi  hág, mely a szfkelyudvarhélyi 
82- sz. telekkönyvben  184. helyrajzi  szám alatt 
foglaltatik,  szabadkézből,  nyilvános árverésen a 
htlyszinén  május hó 28-án cl. e. 11 órakor  a leg-
többet Ígérőnek  el fog  adatni.  Kikiáltási  ár 15000 
lei; vevő a vételár  10°/o át bánatpénzül  élőre  le-
tenni köteles.  További  részletek  megtudhatók:  dr. 

Kassay  F.  István  ügyvéd  irodájában. 

Eladó egy házas telek 
két lakéházzal és melléképületekkel, Str. Cloşca 
(Attila-n) 10. és 12. számok alatt, továbbá a 
róm. kath. temető közelében egy "félholdnyi 
szántóföld.  — Értekezni lehet: a tulajdonossal 

10. szám alatt. 

Eladó cséplőgarnitura. 
Egy 12 lóerős magánjáró benzines motor, egy 
800 »|m cséplőgép — herefejtövei  — teljes fel-
szereléssel ellátva, üzemképes állapotban szabad 
kézből ELADÓ. Értekezni lehet: Odorheiu Bul. 
Reg. Ferdinánd (Kossuth utca) 27. szám alatt, 

a hol a garnitura is megtekinthető. 
Nagyobb vidéki városban, megyei székhelv, jó 
forgalmú  ̂ kereskedelmi 4 _ 5 0 0 . 0 0 0 \dU 
készpénztokévei rendelkező üzlettárs kerestetik. 
Közvetítők nem dijaztatnak. — Ajánlatok „Tő-
keerős komoly vevő" címen e lap kiadóhivata-

lához kéretnek. 

Eladó házak: Kossuth utcza 34, 
alatti emeletes kőház, 

kerttel és melléképületekkel; Temető utcza 11. 
s;:ám alatti kettősház 3—3 szobával é* kerttel; 
Csere-utcza 16 szám alatt nagy gyfimö'eskert  4 
szobás házzal Értekezhetni lehet,: ÖZV. dr. Válent-
sik Ferenczné Kossuth-utcza 34. szám, hol buto-
^ ^ z rok és porcftllánnemüek  is eladók. 

Férfi-,  nöi- és gyermekruhákat, vég-
árut, házi s?őtt posztót, fonalakat 
és minden e szakmába vágó mun-
kákat, minden színben, szakszerűen 

és olcsón 

f e s t , t i s z t i t : 

SCHMITZ 
Stefan 
szám. 

Odorheiu-Székelyudvarhely, 
cel mare (̂ alom-utca) 2i. 
Postai megbízá-
sokat különös 
gonddal teljesít. 

Vidéki képviseletek 
egész Székelyföldre 

kerestetnek. 

NYÁRI  ÚJDONSÁGOKAT 
legolcsóbban  vásárolhat 

Hirsch  Rudolf  divatáru-üzletében, 
hol nagy választékot  talál: 

férfi-  és  női  gyapjúszövetekben,  schweitzi  grenadinokban, 
békebeli  kiváló  minőségű  mosó áruk, yalódi  színtartók, 
mosó kretonok  és  delinekben,  zeffirekben,  vásznakban. Óriási 
választék  férfikalapokban,  harisnyákban,  nyakkendőkben  és 
gallérokban  és  keztyükben,  női  és  férfi  esőernyőkben,  stb. I 


