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Megjelenik minden v a s á r n a p . 

Feltűnt 
a magyar tisztviselők ügyének rendezése ér-
dekében nem rég Bakarestben járt küldött-
ség tagjainak az a rendkívül nagy forgalom 
— néhol valóságos: tolongás — mellyel dal-
iáik végzése közben szinte minden magasabb 
hivatalban, minisztériumban állandóan talál-
koztak. Egyesek és küldöttségek jöttek-men-
tek, várakoztak mindenfelé. 

Ezek fogadása  némelyik helyen egész 
délelőtt és délután is tartott, ugy, hogy a 
fogadások  ilyen sűrűsége mellett a miniszté-
riumokban az ügyek ellátásához szükséges 
munkát végezni teljesen lehetetlen. Csak Er-
délyből is egyszerre több bizottság jeleut 
meg. Ezek is mind szükségesnek tartották 
ügyeiket közvetlenül a minisztériumokban 
adni elő. 

Ez a helyzet káros és hátrányos ugy 
magukra az ügyek felsőbb  fokon  való inté-
zőire, mint a nagyközönségre. A kijárások 
rendszerének szigorú megszüntetésével, igaz-
ságos és megnyugtató gyors ügyintézéssel kel-
lene (s csak ezzel is lehetne) véget vetni ez 
állapotoknak 

Elmaradna akkor a felsőbb  hivatalok 
folytonos  zaklatása, s a közönség is sok el-
kelülhető költségtől és fáradságtól  lenne 
megkímélve ! 

Hősök napján. 
— A r. k&th. temetőben tartott 55-iki emlékünnepen el-

mondotta : Pál István. — 

Amikor mi évenkint ezen a napon ide jö-
vünk, nem sirni jövünk, nem gyászolni jövünk 
ide, hanem kegyeletet tanúsítani különbség nél-
kül a hősök, a kötelesség halottai iránt s e ke-
gyelettanusitáscá! elgondolkodunk, elmélkedünk, 
az eszmény világába emelkedünk, hogy onnan 
olyan gondolatokkal, érzésekkel szálljunk vissza 
e való életbe, amik irányítsanak, segítsenek ben-
nünket itt e földön  élni, könnyitsék e földön  az 
egymás mellett, áz egymással való élést, ami 
reánk nézve jelenleg a legnagyobb életszükséglet. 
Ez az égnek és a földnek  egymással való kontak-
tusa, egymással való érintkezése. S ezt ma kell 
különösen kiemelnünk, amikor az istenembernek 
a mennybemenetelét ünnepeli egységesen az egész 
keresztény világ, a földről  az égba emelkedés ün-
nepét, ami hivatásunk, rendeltetésünk mindnyá-
junknak, de amit csak jól betöltött élet után ér-
hetünk el. Nem hosszas élet után, hanem jól be-
töltött élet után, a ránk bízott 1ötelességiknek 
híven, jól elvégzése után. Akik igy élnek, akik 
igy halnak, azok Isten kegyelméből az égbe jut-
nak, ott élnek. 

A mennybemenetel napján sirok között já-
runk. Ki merné azt mondani, hogy itt minden el 
van földelve,  a föld  alá temetve ? Ott csak a por-

részek vannak s azok is, hitünk szerint, csak 
ideiglenesen, az Ítélet nagy napjáig. 

A lélek, a szellem, az él s minket figyel-
meztet, hogy a nagy tetteket, az áldozat-hozata 
lókat a közért megbecsüljük, tiszteletben tartsuk 
s azok emlékénél mi is nagy tettekre hevüljünk, 
a közért áldozathozataira buzduljunk. 

S ezzel az elhatározással, ezzel az erősen 
feltett  szándékkal távozzunk Urunk mennybeme-
netele napján a sirok közül, a hősök sirja mellől. 

Örökös kegyelet mindenünnen a hősök, a 
kötelesség halottainak emléke irást! 

Egy jubileum. 
A helybeli szeatferenczrendi  zárda alapi-

tója születésének most van háromszázados évfor-
dulója. A zárda bálát ad a az egek Urának, hogy 
egy bölcs férfiúnak  Isten annyira megillette lelkét 
8 annyi ideálizmust csöpögtetett szivébe, hogy 
halála előtt minden vagyonát a zárda megépité-
Bére szánta. E tett nagy volt, uri gesztus egy 
küzkCdő epostoli lélek részéről s vájjon a hála a 
tisztelet Táithat-e ki hozzá méltó mély érzelme-
ket ? Mert ez az év, vagy a mostani idő, nemcsak 
a zárdának jubileumi évo, hanem jubilálni kell 
e városnak is; nem azért, mert a zárda ott 
diszeleg piacának közepén, hanem azért, mert 
annak alapitója e városnak szerény szülöttje, ki 
még azt sem kapta meg tőle, hogy emlékei között 
helyet nyerjen, holott ő nevével fényt  szórt annak 
ős falaira. 

E fény  az ő tudományos munkásságából ára-
dott ki. Mert LaJcatos  István  történetiró volt. 
Lakatos Székelyudvarhelyen született. Atyja La-
katos, alics Ţeizmadia János udvarhelyi nemes, 
aDyja pedig Basa Zsuzsánna volt. Születésének 
éve ismeretlen. Hozzávetőleges számítással 1620-25 
közé teszik. Szép öregség után 1706 március 
14-én halt meg Csikkozmáson. Igy tehát most van 
születési évfordu'ója,  ama férfiúnak,  ki rajongá-
sig szerette szülőföldjét  és annak becsületes népét. 
Ki mindent megtett, hogy e földet  az emberekkel 
megismertetve, megkedveltesse s mint a XIX. 
század derekán Orbán Balázs, ő is a XVII. szá-
zadban könyvet irt a Székelyföldről  (Siculia), 
annak teruétzeti kincseiről és bátor népéről. 
Benne a székelyek egész történetét adja és egy 
külön fejezetben  foglalkozik  szülővárosának rész-
letes leírásával. Más irányú történeti följegyzé-
seit is az erdélyi történetírás nagyrabecsüli s aki 
a székelységcek a XVII. ezázad második felében 
fennállott  speciális társadalmi intézményeivel akar 
foglalkozni,  az e könyvet s iráeait nem nélkülöz-
heti. És az utókor hálás is ezért Lakatosnak. 

Ki volt Lakatos István? Jobb módú szülők 
gyermeke, ki a föld,  faj  szeretetét s a hit aján-
dékának nagyrabecsülését szívta magába az édes 
anyai tejjel. Gyermek és ifjúkora  ismeretlen, mert 
följegyzéseiben  nagyen keveset beszél önmagáról 
Tanulmányait részben a helyi protestáns iskolá-
ban végezhette, hisz ez időben Udvarhelynek még 
kathoiikus papja sem volt. A katholikusok Beth-
lenfalvára  jártak isteni tiszteletre, mert Bethlen 
Gábor, a nagyon türelmes protestáns fejedelem 
1628 jan. 31-én engedi meg az udvarhelyieknek, 
hogy a kathoiikus papok szabadon mehessenek 

be a városba temetni, keresztelni, de megtiltja, 
hogy olt misézzenek, prédikáljanak, eskessenek, 
gyóntassanak. Sámbár Mátyás jézustársasági atya 
1651—54 között szedi rendbe a mostani parochiát. 
Igy azt kell gondoltunk, hogy az édes családi tűz-
hely egyszerűségében ápolták benne a papságra 
való hivatás tudatát. A gondolat szárnyat bontott 
szép lelkében s a sas céltudatos szárnyalásával 
emelkedett mindig magasabbra és magasabbra. A 
mély ismeretü és sok oldalú tudósról föl  kell té-
teleznünk, hogy tanulmányait Bécsben fejezte  be. 
Azután az egyházi hivatalokban gyorsan emelke-
dik. 1645-ben a püspöki helynök tanácsosa. Do-
mokos Kázmér ferenezrendi  püspök ily minőség-
ben maga mellé veszi, 1674-ben Caik—Gyergyó—• 
Kászon főeeperesévé  nevezi ki s neki adja a csík-
kozmási tekintélyes plébániát. Ily helyzetében 
volt alkalma megismerni a Székelyföldet  s nem-
csak a vallási ihiet lobogó lángja világított leiké-
bőn, mint sötétben meggyújtott fáklya,  égő szö-
vétnek, hanem a sokszor megyötört. leszegényitett, 
rabszolgaságra hurcolt nép lelkéből fakadt  sza-
badságszeretet és jólét utáni sóvárgás is. (E kor-' 
ban a tatárdulások, törökbeütések sürüeu jelent-
keztek a székelyföld  keleti részén.) 

Mikor a székely néppel foglalkozik,  az ol-
vasó minden sorából ezt olvashatja ki. Ezért há-
rom század múlva is tisztelettel hajtjuk meg előtte 
az elismerés zászlaját. 

Ne engedjük, hogy neve, emléke, önzetlen-
sége, munkássága a szürke múlté legyen. Nem 
mindeaaapi ember volt. Az övéhez fogható  mun-
kaszeretettel és ügybuzgósággal ritkán találkozunk. 
Utolsó leheletéig a székely makacsság kitartó 
erejével dolgozott. Azért valahányszor feltűnnek 
a szentfereccrendi  zárda körvonalai, idézzük vissza 
emlékünkbe azon ember alakját, kinek önzetlen-
sége azt megteremtette; emeljük piedesztálra 
ideálizmusát, mellyel a legszebb eszményekért 
lelkesedett. Vallásos meggyőződése után szivében 
az első helyet a hazája és faja  iránti szeretet 
foglalja  el. Büszkeséggel mondja: alig van föld, 
mely a székelyföldet  gazdagságban és szépségben 
felül  múlná. Büszke, fajának  kiválóságaira. Elis-
meri gyöngéjét és nekünk örökségül hagyja : „ami 
jó van bennük, meg kell őrizni, ami pedig hiba, 
meg kell javitani s jóra forditani,  hogy nagyobb 
és nagyobb legyen a nemzet teljessége s folyton 
növekedjék dicső hire." (Siculia 52. 1.) 

E magasztaló szavakat nem alkalmazhat-
nék e rá is ? P. Boros Fortunát 

Iskolaügyi kongresszus. Minthogy a 
tervbevett iskolaügyi kongresszus iránt rendkívül 
nagy az érdeklődés Erdély minden részéből s 
azon részt skarnak venni nemcsak a székely 
megyék, hanem Erdély minden részének kikül-
döttei, protestánsok ugy, mint katholikusok, 
sok oldalról érkezett az a kérés, hogy a kongresz-
szus ne pünkösdkor és ne Csiksomlyón tartassék, 
hanem Erdély valamelyik nagyobb városában, 
ahol vasúti csomópont van. örvendve a roppant 
nagy érdeklődésnek és engedve a sok kérésnek, 
a kezdeményezők ugy határoztak, hogy a kongresz-
szus nem Somijón, hanem valamelyik erdélyi va-
euti csomóponttal biró városban lesz — a pün-
kösd utáni időben. 



Helyesen gazdálkodunk-e ? 
VIII. 

Derűre borura vetjük a tengerit, nem szá 
molva azzal, hogy megyénk éjszak-keleti hidegebb 
részein a törökbuza-terauesztés vajmi ritkán sike-
rül 8 kimondhatjuk azt, hogy ezeken a részekea 
átlagban törökbuza-földünk  katasztrális holdja a 
3 - 4 métermázsánál semmi körülmények közt sem 
terem többet. Felhozzák némelyek, hogy török-
buzát már csak azért is vetni kell, mert hanem bol 
termelné meg a gazda a háztartásához szükséges, 
sőt eladásra is kerülő paszulyt, tököt; sok helyen 
burgonyát répát, kendermagot. Nevetséges. Mintha 
bizony mindezek a köztesben termelt növények 
magukra éppen ugy, vagy sokkal jobban nem te-
remnének meg. A kendermagnak törökbuza közt 
lévő termesztése egyáltalán káros, mert a mag-
kender nagyobb árnyékolása folytáa  a töröbuza 
kárára van, s azonkivül a termelt mag nem első 
minőségű, mert gazdáinknak meg van az a rossz 
szokása, hogy a virágos kecdart, a mikor észre-
veszik, hogy az virágzik, mint hasznavehetetlen 
gyomot kipusztítják, nem gondolva azzal, hogy a 
természet nem oknélkül hozta létre a virágos 
kendert is, s a mag termékenyülésénél arra fel-
tétlenül szükség van. 

Már most, ha nem volna kevésbé gondos 
gazda, a ki nem törődve a virágos kenderrel, azt 
hagyja vigan tenyészni földjében,  kendermag ter-
mesztésünk már megszűnt volna, azonban a rossz 
gazda, a szél a gazdák segítségére Bietnek. Ta-
lán nem tudják sokan, hogy virágos kenderre fel 
tétlenül szükség van, szükséges azért, mert a ken-
der kétlaki növéay, vagyis egyiknak termő, má-

siknak porzós virágja van, már most, ha a por-
zós virágú növényeket általában kipusztítjuk, a 
magtermő növény kevésbé, vagy sehogy sem ter-
mékenyül meg, s igy magja nem lesz kifejlődött 
és csiraképes. 

Többet időztünk a kendernél, mint a meny-
nyit kellett volna ; de meg kell még említeni, 
hogy legjobb a kendermag akkor, ha azt a nyőni 
való kender szélein meghagyott növényekből kap-
tuk, mert itt a termékenyülés biztos; s azt a 
rossz Bzokást, hogy a gazda a törökbuza közt ter-
meljen kendermagot, ki kell küszöbölui, a ken-
dermag é3 a törökbuza érdekében is. Térjünk 
csak vissza a törökbuzatermeeztésre s vizsgál-
gassuk : érdemes e azzal mindenhol foglalkozni, 
vagy sem. 

Kimondom nyíltan, hogy a Kőrispatak — 
Homoródalmás vonaltól északra és keletre török-
buza termesztéssel foglalkozni  nem gazdaságos. 
Ezzel nem az van mondva, hogy ne volnának 
helyek, a hol jól díszlik s jól fizet  a törökbuza, 
s ne volna elvétve év, 8mikor tisztességes termést 
hoz, azonban általánosságban még a reá fordított 
munka ára sem térül meg. Gazdáinknak végre 
be kell látniok, hogy oly termények termelésének 
erőszakolásával, melyek amúgy sem hajtanak 
kellő hasznot, fel  kell hagyniok, vagy ha vetik 
is, védettebb, melegebb fekvésű,  verőfényes  helye-
ken próbálkozzanak, a hol termesztése biztosi-
tottabbnak látszik. Sokan a jobb módú gazdák kö-
zül csupán ezért kultiválják a törökbuza termesz-
tését, mert szégyenlik, mondják, a piacon szerezni 
be törökbuza-szükségletüket, s bár termesztik azt, 
mégis a legtöbb évben a piacról szerzik be, 
„ebben az évben véletlenül nem sikerült* — 
mentegetvén magukat. Próbálja meg csak az ér-
telmesebbje közül községenként 1—2 egyén más 
növényt (burgenya, zab, lóher, zabos-bükköny) 
termeszteni a törökbuza helyett. Kiadásait, mun-
kanapjait, s majd terménye elérhető árát, illetve 
a vételárakat vesse papirra, s számvetése után 
tapasztalni fogja,  hogy bizony a törökbuza-ter-
mesztés megyénk hidegebb részein luxus, a kellő 
hasznot nem hozza meg. A gazda a véletlenre 
bízza egész jövőjét, sorsának ő csak annyira ko-
vácsa,*hogy a véletlen rossz esélyeit gondoskodá-
sával, előrelátásával igyekezik egyengetni. 

Tör#kbttza-termesztésünk gyakori sikertelen-

ségének ma már egyik oka a vetőmag össze-vissza 
kereszteződése is. Tudva levő dolog, hogy a régi 
„Székely törökbuza" vagy még inkább a „ínocs-
kőtár" (muskatály) ha nem is hozott teljesen ki-
elégítő termést; de legalább megérhetett. Azonban 
a mióta az Amerikából importált „lófogu"  stb. tö-
rökbuzákkal a mi fajtáink  kereszteződtek, azok 
tulajdonságaiból átörököltek, törökbuza-termeszté-
sünk évről évre gyengébb és gyengébb lesz, s [e 
gyenge termés mellett fellázadunk  a eors ellen, 
békétlenkedünk, pedig a mi kapzsiságunk, a mi 
könnyelműségünk oka mindennek, mert idegen 
fajta  töröíbuza termesztése után nagyobb hoza-
mot ramélve, kiforgattuk  magunkat jól bevált régi 
vetőmagunkból. V—6. 

HÍRE K« 
Május 27. 

Bízzunk önmagunkban. 
A vármegye egyik tekintélyes községének 

népa 6000 lejjel készíttetett egy uj templomi lo-
bogót. Az áldozatkészség mindig tiszteletreméltó. 
De mennyivel szebb, okosabb és Istennek tetszőbb 
dolog lett volna, ha a község népa a 6000 leüt 
lobogó helyett iskolai célra, tanitói fizetésre  for-
dította volna. Annál is inkább, mert éppen abban 
a községban az iskolaügy elég gyengén áll, ameny-
nyiban a tanítók fizetése  csekély. 

A lobogó-hirrel majdnem egyidőben a legil-
letékesebb forrásból  kapjuk a másik hirt, hogy 
ugyancsak megyénknek egyik kis (800 lakóval 
biró) községe 100.000, mond Bzázezer leüt ajánlott 
meg felekezeti  iskolai célra, a másik község népe 
30000, a harmadik község népe 28000, a negye-
dik község népe 26000 leut. 

Amikor kellett, mindig volt a magyar nép 
ben áldozatkészség. Van ma is. Csak a szunnyadó 
áldozatkészséget lángra kell lobbantani és helyes 
irányba kell terelni. 

Amely községben a nép vezetője megértteti 
a néppel, hogy mi nekünk az egyházi iskola é3 
minő nehéz ma annak a sorsa, kemény székely 
férfiak  szeméből bu'lnak a könnyek és acélke-
ménnyé válik lelkűiben az elhatározás, hogy 
iskolájukat pusztulni nem engedik. 

Nagyon kérjük a községek értelmes gazdáit, 
újságolvasó iparosait, szellemi vezetőit, mondják 
meg a népnek, hogy Isten előtt nem kedves do-
log, ha pénzünket elsősorban lobogókra, haran-
gokra adjuk s emellett iskoláinkat senyvedni, taní-
tóinkat nyomorogni hagyjuk. — Hiába verjük a 
mellünket, hogy mi mennyire szeretjük egyházun-
kat és fajunkat,  ha tanítóinknak nem nyujtunk 
becsületes megélhetést s ezáltal egyházunk,és 
nemzetünk legdrágább kincsét — az iskolát — 
sorvadni, bukni engedjük. Értelmes falusi  gazdák, 
gazdakörök, ifjúsági  és más egyesületek, mint vé-
dőfal  sorakozzatok az iskola körül s az egyház-
községgel összefogva  biztosítsátok annak létét. 
Azt pedig azáltal biztositjátok, ha tauitóitoknak 
becsületes megélhetést nyújtotok. Tegyetek félre 
most minden kicsinyeskedést, perlekedést, egyedül 
az iskolát — ezt a gyémántnál drágább kincset 
— tekintsétek. 

Tudjuk, van érzés, lelkesedés, áldozatkész-
ség a mi népünkben 1 Eljön az idő, amikor a ma-
gyarság, mint az erdő ugy áll iskolái mellett 1 

A helybeli kath. egyházközség iskola-
ügyi mozgalma mélyen szántólag hatott a szivekre. 
Az áldozatos lelkek száma napról-napra szaporodik. 
E hét folyamán  Bálinth György és Betegh Pál 
áldozott a kultura oltárára, előbbi 3000, utóbbi 
500 leut juttatván Pál István apát kezéhez iskola-
ügyi célra. Bálinth György gyönyörű, tekintélyes 
adományát külön a róm. kath. polgári leányiskola 
javára adta és kijelentette, hogy e célra a jövőben 
is készséggel, lelkesedéssel áll a kath. egyházköz-
ség rendelkezésére. A szép cselekedetek önmagu-
kat dicsérik. Szolgáljanak egyszersmind követendő 
például mások számára is. 

Doktoravatás. Dr. Böhmné Mtndel  Ellát 
f.  hó 20 án a kolozsvári egyetemen az összes 
gyógytudományok doktorává avatták. 

Eltávozás és búcsúzás. Ismét keveseb-
ben leszünk néhánnyal, erdélyi magyarok. Jakab 
Zoltán dr., a helybeli ügyvédi kar egyik tevékeny, 
markáns egyénisége, ki az unitárius egyház belső 
ügyeinek intézésében is — mint egyházköri falü-
gyelő gondnok — buzgósággal vett részt, eltávo-
zik, vagy mire e sorok napvilágot látnak, talán 
már el is távozott. Családjával együtt kitelepül 
Magyarországra, hol Szigetváron lesz közjegyző-
helyettes. Eltávozása alkalmával ezúton mond 
szives bucsut mindazoknak az ismerőseinek, bará-
tainak, kiktől az idő rövidsége miatt személyesen 
el nem bucsu'hatott. 

Halálozás. Stékely  Mózes földbirtokos,  unit. 
egyházi tanácsos f.  hó 23-án, Felsőrákosa, 61 
éves korában hosszas szenvedés után elhalt. Az 
elhunyt községének minden közérdekű ügyében 
tevékenyen részt vett, egyházi ügyekben is kész-
séggel buzgólkodott. R5gebben, mint törvényhaté-
sági bizottsági tag, a vármegyei közgyűlések 
iránt is érdeklődést tanúsított. Nagy részvét mai-
lett temették. 

Iskolalátogatás. Traján Germán balázs-' 
falvi  leánygimnáziumi igazgató f,  hó 26 és 27.-
én tartotta hivatalos látogatását a helybeli r. 
kath. főgimnáziumban.  Meghallgatta a feleleteket, 
megtekintette a szertárakat, átnézte az írásbeli 
dolgozatokat és észleleteit a tanári testülettel 
tartott értekezleten közölte. 

Érettségi találkozó. Felkértek az alábbi 
sorok közlésére : Kérem a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó-kollegium volt tanulóit, akik ott 1905. 
évtől kezdődóleg 1912. évig érettségi vizsgálatot 
tettek, 1922 junius 24 én tartandó baráti össze-
jövetelünkre lehetőleg családjukkal együtt jöjjenek 
el. Megjelenésükről, vagy esetleges távolmaradá-
suk okáról értesítsék mielőbb dr. Kovásznai  Gá-
bor h. polgármestert. S.-psiszentgyörgy (Hároa-
szókvármegye.) 

Tornavizsga és majális. A székelyud-
varhelyi ref.  kollégium f.  hó 28 án vasárnap d. 
u. 3 órakor tartja a szokásos tornavizsgáját 
majálissal egybekötve a kollégium kertben. Sor-
rend: Felvonulás. Síkfutás.  Magasugrás. Sulydobás. 
Kitartó futáB.  Gerelv dobás. Lányok szabadgya-
korlata. Távugrás. Főversenv: Nyújtó I—IV. o. 
Staféta  futás.  Korlát. Ablak ugrás. V—VIII. o. 
Staféta  futás.  Általános szabadgyakorlat. Kötélhú-
zás. Eudugrás. Football-verseny/Elvonulás. Torna-
vizsga után tánc. Balépó jegy 5 leu. Felülfizeté-
seket a nyertes tornászok jutalmazására és a 
szertár gyarapítására köszönettel fogadnak. 

Kérelem mindazokhoz az iparostársaimhoz, 
akik a pénteki csíkszeredai vásiroa jártak és 
visszajövet a Boros Dsmoko3 vendéglőjében szál-
lottak meg; nem vittek-e el egy zsinorozott utazó 
bundát? Ha tévedésből megtörtént volna, kérem 
az illetőt, szíveskedjék azt vissza adni. Nagy 
János. 

A háború elesett hőseinek szentelt 
25-iki emlékünnepet az iskolák növendékei reg-
gel 8 órakor kezdetlék meg a ref.  temetőben a 
sirok megkoszorúzásával. Ez alkalommal Gyerkes 
Mihály tartott a nap jelentőségét méltató beszé-
det. Később a róm. kath. temetőben folytatódott 
az ünnep, hol édes buza megszöntelésével, Popa 
gör. kath. lelkész végezte az egyházi szertartást. 
A halott hősökről magyar nyelven Pál István apái, 
román nyelven Popescu kapitány emlékeztek 
meg kegyeletes szavakban. Pál István rövid, hu-* 
mánus érzésektől sugalt beszédét külön közöljük. 

Tilos a leu kivitele. Erre nézve a bi-
harpüspöki vámhivatal főnöke,  Grigore Gorgán, a 
közönség tájékoztatására a következő informá-
ciókat adta egy újságírónak: Legújabban — mondta 
Gorgán vámfőnök  — szigorú rendeletet kaptunk, 
amelynek értelmében Romániából egyetlen leut 
sem szabad kivinni a határon. A kivitelhez a 
bukaresti vámigazgatóságtól kell engedély és ha 
ez meg van, csak ebben az esetben eagedjttk 
meg- a kivitelt. Ebben az esetben persze annyit 
lehet kivinni, amily összegről az engedély szól. 
Az idegen valuták engedélyét is korlátozták. Pél-
dául 'nem szabad kiviBni többet, mint legfeljebb 
100 francia  frankot,  100 dollárt, 20 olasz lirát, 
20 angol fontot  és ezekhez hasonló arányban 
más valutákat. Az utasok csekkeket sem vihetnek 
magukkal. A határvámhivatalban a pénzügymi-



niszteriuin által engedélyezett péuzváltó helyiség 
van, ahol bármily valufát  napi árfolyamon  bevál-
tanak. Élelmiszert legfeljebb  három napra valót 
vihet magával az utas. Aki cagyobb mennyiségű 
élelmiszert, vagy bármit kiván kivínn^a határon, 
köteles erre is a bukaresti kereskedelmi minisz-
tériumtól megfelelő  engedélyt kérői, amely eage-
dély is csak akkor érvényes, ha a pénzügymi-
nisztérium kebelében működő vámigazgatóság lát 
tamozta. A határvámhivatalok semmiféle  más ki-
viteli engedélyt nem vesznek figyelembe.  Igy pél-
dául érvénytelenek azok a szokásos igazolványok 
és engedélyek, amelyeket némoly belyen a pre 
fekturákoo,  alispáni, polgármesteri hivatalokban, 
vagy íőszoígabirák, községi elöljáróságok stb. 
állítanak ki. 

A hitvalláson magyar tanítók lendü-
lettel kezdett és mindnyájunkat érdeklő mozgal-
máról ad hírt a „Kis-Küküllő" legutóbbi szám3. 
A mozgalom azért indult meg, hogy — harmó-
niában az egyházak anyagi teljesítő képességével 
— a felekezeti  tanítóság életérdekait is közmeg-
nyugvásra biztosítsa. F. hó 17 ikén Dicsőszent-
mártonban jött össze a vármegye tanítósága — 
mint a lap irja — abban az elszánt akaratban, 
mely első kötelességévé kell, hogy tegye minden 
itt élő magyar embernek a magyar iskolák íann 
tartásához való hozzájárulást, melynek le kell 
vetkőznie az alamizsnálkodás jellegét és fel  kell 
öltenie a mindenkire nézve egyformán  kötelező és 
aoyagi erejéhez márt iskolaad» formáját.  Ez a 
magyar társadalom kötelessége. Kisküküllővárme-
gve magyar tanítósága belátta, hogy a más cimen 
máshelyt megalakult tömörülés nem szolgálhatja 
eredménnyel a magyar oktatás ügyét. Kétségtelen 
-ugyanis, hogy bár minden magyar tanitó bizo-
nyára egyként át-van hatva a magyar cépkultura 
fejlesztésének  tudatától, az állami magyar tan-
nyelvű és a hitvallásos magyar iskolák és tani 
tóság érdekei nem mindenben azonosak. Ezért a 
gyűlés elhatározta, hogy a nyáron Marosvásárhelyre 
íisszehivja Románia egész magyar tanítóságát az 
országos hitvallásos magyar tanítóegyesület meg 
alakítása végett. Az akciónak a magyar társadal-
mat és közvéleményt fel  kell ráznia, megingat-
hatlan meggyőződéssé szilárditaoi a hitvailásos 
iskolákhoz való ragaszkodást s ennek érdekében 
a magyar társadalmat cselekvésre keli kényszerí-
tenie. Ezekért szükségesnek látják a hitvallás 
magyar tanítók országos szövetségének megalakí-
tását. Amennyiben az együttműködés kérdése kés-
leltetné az ügyek tárgyalásának megkezdését, ugy 
az egyes magyar hittelekezetek külön-külön ala-
kítsák meg az országos szövetséget. A szövetség 
még ez évi augusztus hóban gyűlésezzék Miros-
vásárhelyen. Mindezeket a célokat a tanítóság 
csak az egyházi főhatóságokkal  karöltve s ezek 
támogatásával munkálhatja és valósithatja meg. 
Ezután a tanítóság érdekeit s a magyar tanügyet 
szolgáló szaklap megindításáról indult meg tar 
talmas vita. Az elnök felkérésére  hozzászólt e 
kérdéshez a „Kiskiiküllő"-nek a gyűlésen meghí-
vás folytán  jelanlevő szerkesztője : Sípos Domokos 
is és kijelentette, hogy addig is, tnig az országos 
szaklap megindulhatna, a „Kis-Küküllő" a hit-
vallásos oktatás céljainak és a tanítók ügyeinek 
propagálására rendelkezésre áll. A gyűlés ezt 
köszönettel vette tudomásul s kimondotta, hogy 
a szaklap megindítását a legsürgősebb feladatnak 
tekinti s szükségesnek tartja, hogy az legrövidebb 
időn belül az egész ország magyar tanítóinak 
kezébe kerüljön. 

Az Esperanto világnyelv sikere Bzé-
kelyudvarhelyen. Kedden este zsúfolásig  meg-
töltötte a Bukarest-szálló színháztermét az intel-
ligens publikum, mely eleinte érdeklődéssel, ké-
sőbb lelkesedéssel hallgatta Fanta dr. fejtegeté-
seit az Esperanto világnyelv rémkönnyüségéről éa 
sok, sok praktikus hasznáról. Május 31-én, szer-
dán este 7 kor vizsgázni fognak  az előadás után 
jelentkezett s május 31 re már kitanult tanítványok, 
sőt be fogják  bizonyítani, hogy a közönségből 
-önként jelentkezőket tanítani is tudják. Azonkí-
vül előadüi, szavalni fognak  Esparantoul. Igy 
mindenki meggyőződhetik, mily gyorsan és alapo-
san elsajátítható e nyelv. Ezért is lett világnyelvvé. 

Értesítés. Szabó András, kollégiumi igaz-
..gató, mint Demeter Juliska gyámja a városi 
árvaszéknak utasítása alapján közzéteszi a v. 
árvaszéknek 264—922. árv. számú alábbi határo-
zatát : „Odorheiu város árvaszéke néhai dr. 
Demeter Károly utóda, az 1898 május 23-án szü-
letett Demeter Juliska teljes korúvá váltát ide-
iglenesen a biróság határozatának jogerőre emel-
kedéséig felfüggeszti  i megkeresi a kir. járásbíró-
ságot, hogy a Demeter Juliska tulajdonát képező 
és a szombatfalvi  133 és 388 sz. tjkben Af,  az 
odorheiui 89, 885, 1770, 1760, 1445, 2186, 2188 j 
•és 2190 sz. tjkben Af  alatt foglalt  ingatlanokra > 

a teljes koruság ideiglenea felfüggesztését  je-
gyezze fel." 

Az egységesités iinneps f.  hó 23 án a 
megállapított programm szerint folyt  la. Templomi 
istenitisztelettel kezdődött, melyet a főtéren  tar-
tott Te D ium követatt. Ezen részt vettek a ka-
tonai és polgári hatóságok. Volt ünnepi beszéd a 
katonaság részéről, a polgárság köréből Siegoiund 
József  és Kovács Lázár beszéltek. Majd tisztelgő 
sek voltak a prefectusnál.  Délután a volt reális-
kola helyiségében az iskolák ünnepe folyt  le, me-
lyet az ipari szakiskola által énekelt himnusz 
nyitott meg, Haimágyi Samu pedig magyar nyel-
ven, Mihai Toma pedig román nyelven méltatták 
az ünnep jelentőségét. Ennek volt szentelve a 
még előadott több szavalat és énekszám is. Este 
a szinházterembeu a hadiárvák javára rendezett 
műsoros estélyen a nap fontosságát  — történelmi 
visszapillantással — Muntean D. vezető kir. ügyész 
méltatta hosszabb beszédben. Ghighinita ur erő-
teljes hangon, tetszést keltve éuekelt. A filharmo-
nikusok és egy énekkar, Paltzer Vilmos dr. ügyes és 
gyakorlott vezetése alatt, több számmal, szintén 
sikeresen vettek részt. A végén színre került egy-
falvonásban  Micuné uraő, Petcu, Cjman, Craciu 
nescu, Gridan, Botco, Ghighinita, Mihaiu és Novrea 
urak ügyesen mozogtak és beszéltek. Sajnálatos 
azonban, hogy a közönség magyar részéből ugy 
ezt, mint a műsor többi szöveges szánait keve-
sen érthették. 

Színielőadást rendezett a helybeli ir-
galmas nővérek által vezetett kis Mária*kongre-
gáció f.  hó 21-én este hétkor, melyet, köz-
kívánatra 25 én d. u. meg is ismételtek. Kedves 
volt a karének kétszeri szereplése s Bálint M. 
szavalata. A két kis tartalmas, gyönyörködtető 
saiujáték keretében ügyes alakítással játszottak: 
Hánn M., Veress M., Péter K., Kabdebó A, Bade 
I , Göllnor M, Pál I. Sok derültséget okozott 
játékával Simó M. 

C * « % M b « S M a legjobb és 
r r a n K - S O r legolcsóbb. 

A szentferenczrendiek  templomában 
az eszteineki leégett zárda javára rendezett hang-
verseny f.  hó 21-én szép sikerrel folyt  le. Bir az 
utóbbi időkben valóbin túlságosan igénybe vett 
közönség nem tanúsította éppen azt az érdeklő-
dést, a melyet a cél éa programm megérdemelt 
volna. A filharmonikusok  zenekara először önál-
lóan Rossini „Taccrend"-jének nyitányát játszott» 
el, Peltzer dr. kipróbált vezetése alatt, igen ha-
tásosan. Az énekkar pompásan énekelte Schubert: 
„Kyrie" és „Gloria" továbbá Siicher „A megváltó 
halála" cimü müveit, zanekar méltóan kisérte min-
deniket. Gyönyörködhettünk Bálint Jézsef  már 
ismert kellemes hangjában; Wagner: Tanhauser 
operájából a „Zarándok-kar" c. részletet adta 
elő hatásosan Méltóan • sorakozott a műsor 
többi számai közé a Schubert: „Es dur" vonós-
négyese, melyet kiváló technikával, gondos össze-
tanultsággal Peltzer dr., Filó dr., Voszka dr. és 
Szabó Ernő adtak elő. A hangversenyen előadott 
kerénekek szép betanításáért Révay György érde-
mel dicséretet. A hangversenyen felülflzettek:  Péter 
Józsefné,  O.bán Domokos dr. 28-28, Soha Aladár 
30, Huber Endre 24, Kórus 36, Fazakas Gáspár 
Tóth Józsefné  20-20, ifj.  Betegh Pál 16, Márti-
novits Szilárd, Barkóczy Albert, Ferenczy László, 
Gönczy Gábor dr. 8—8, N. N. 6, Szeles Lajosné, 
N. N., X. Y. 5—5, László Elekné Malomfalva, 
Izsák Ferencz 4—4, Hermann 0:tó, Sándor Ignác 
3—3, Névtelenek 3 leit. A szíves adományokért 
ezúton is hálás köszönetet mond a rendezőség. 

Ipari élet. A volt Haurik-féle  budvár ut-
cai sörfőzdét,  amely városunknak több mint 40 
éves virágzó ipartelepe, a tél folyamán  egy uj 
érdekeltség vette kezébe, s azt átalakítva, modern 
felszerelésekkel  és elsőrangú szakerővel ellátva 
március folyamán  üzembe hozta Sinkovits G. és 
Társai Első Székely Sörgyára cég alatt. Mint ér-
tesülünk, a napokban megkezdődik a tavaszi sze-
zonban főzött  kiváló minőségű fehér  és dupla 
maláta sörök forgalomba  hozatala a városi és 
vidéki italmérésekben, s a közönség érthető kí-
váncsisággal várja, hogy ha már kicsiny váro-
sunkban két virágzó sörfőzde  van, vájjon olcsóbb 
söritalhoz jut-e ezek révén. Városunk ipari éle-
tére mindenesetre nyereséget jelent egy olyas 
nagyobb ipartelep, amely közreműködik abban, 

j hogy a helyi fogyasztóközönség  pénze e város 
I termelőinek és iparosainak maradjon á zsebében. 

Nyári táncmulatságot rondez a Polgári 
önképző Egylet juoius hó 5-én, pünkösd másod-
napján, a Barkóczy-féle  kerthelyiségben A tiszta 
jövedelem az újonnan vásárolt otthon javára lesz 
fordítva.  Belépődíj: személyjegy 10 leu, családjegy 
3 személyig 20 leu. Kezdete e«te */«9 órakor. 

Egy örök emlékű nap. Folyó hó 25 én 
végezték első szent áldozásukat a helybeli apáca-
zárda és állami iskolai kis növendékek. Ezt a 
napot tették még boldogabbá és örökre emlékeze-
tessé azok a kedves szülők, kik nem feledkeztek  meg 
a szegény kicsinyekről se, bőséggel adakozva azon 
napra kávét, kalácsot, süteményt, ugy hogy a sze-
gényházi öregek és 5 szegény család is bőven része-
sük a megmaradt jólelkű adományokból. „Aki a sze-
génynek ad, az Ur Jézusnak ad." ö legyen egy-
koron a 100 szoros jutalmazó 1 A nemeslelküen 
adakozó, első áldozó gyermekek szülői: Barabás 
János, Boér Józsefné,  Bokor Györgyné, Csergőfíy 
Jenő, Ciép Endre, Dézsy István, Fenyő Antal, 
Ferenczy Endre, Fülöp Liszlóné, Kolesán Györgyné, 
Horváth János, Hunyadi János, Illyés István, 
Iacze Kálmán, Kertész Hona, Kovács Lázár, Ku-
banek Márton, Lánczky Ernő, Lázár János, Mihály 
János, Mikiós Albert, Molnár Balázs, Orosz Jó-
zsef,  Pataky Eiek, Simó Jánoi, Szabados Dénes, 
Szaiay Károly, Szeles Dénes, Vetési János. 

Felhivás. A vármegye alispánja faikért  az 
alábbiak közlésére: Felhívatnak mindazon volt 
osztrák-magyar alattvalók, kik ma román állam-
polgárok lettek s a kiknek a volt osztrák-ma-
gyar követségnél Bucurestiben vagy pedig a mo-
nárchia volt romániai konzulátusainál letétjeik 
voltak, melyek most a wieni külügyminisztérium-
nál vannak és az Osztrák-Magyar Bxnknál, hogy 
ez irányú igényeiket a külügyminisztériumnál 
(Békeszerződések végrehajtó Igazgatóságánál): 
Ministerul Afacerilor  Străine Direcţia pentru exe-
cutarea Tratatelor Bucureşti, jelentsék Bbe, hogy 
személyazonosságuk megállapittassék és nevezett 
letétjeik visszajuttathatók legyenek tulajdonosa-
iknak. 

A kadácsi gyilkosság ügyében ma, 
szombaton, végre a törvényszéki főtárgyalás  befe-
jezésére és ítélethirdetésre kerülhetett a sor. A 
vádlott anyátlan kis 6 éves fia,  Elekes Miklós, a 
kinek betegeskedése miatt a tárgyalást a múlt-
kor ismételten elnapolták, végre felgyógyulván, 
a biróság elé volt állítható, hogy mint korena-
tanu valljon apjának élete-halála kérdésében. 
Megható volt, amint a főtárgyaláson  a biróság 
illetve tolmács kérdéseire előadta a rettenetes 
éjszakán szerzett éleméoyeit. Anyja és nagyobbik 
tostvérn gyilkosában határozottan felismerte  az 
apját, ő maga az első lövés után ijedtében as 
ágynemüek közé bujt. E ;y lövés azonbin a kezén 
igy is megsebesítette. A vád és védelem beszéde-
inek meghallgatása után a törvényszék tanácako-
kozásra vonult vissza. Ennek befejeztével  d. u. 1 
órakor kihirdették az Ítéletet, mely szerint a bi-
róság Elekes Miklóst 2 rendbeli gyilkosságban 
(neje, Nagy Vilma és márton fii  megölésében) to-
vábbá a kis Miklós megsebesitésében bűnösnek 
találván, őt a büntetőtörvény 278. §-a alapján 
életfogytiglani  fegyházra,  10 évi hivatalvesztésre 
és a költségek fedezésére  Ítélte. Vádlott illetve 
védője: Sucíu dr. fallebbazést  jelentettek be. 

KÖZGAZDASÁG. 
A gyakori esőzések gazdáinkat nagyon hát-

ráltatják a tavasziak elvégzésében. Itt-ott még 
egy-egy elkésatt eke is feltűnik  a mezőkön, a 
tengeri kapáiás is megkezdődött, da a kedvezőtlen 
idő miatt nem halad előre. A fagyos  szenteken 
tul volnánk. Gyakori hűvös időjárás a fejlődést 
nem mindenben befolyásolta  kedvezően. Panasz 
van az ősziekre, hogy azok gyéren keltek s tul 
gyomosok, ugy hogy kitakarításuk elkerülhetetlen. 
A kaszálók jól fejlődnek,  a lucerna első termése 
már jó részben leszakadt, gyümölcsfáink  közepes 
virágzás mellett nem mindenütt mutatnak kielé-
gítő termésre kilátást, mert a gyakori esőzések a 
megtermékenyülést gyengítették. Veteményes ker-
tek, a hol kikelt a mag, szép fejlődésnek  indultak. 
Nagy baj, hogy gazdasszonyaink egyrésze még 
nem a saját termesztette magot használja vetésre, 
mert a vásárolt mag nagy részben megbízhatatlan. 

A csíkszeredai országos állatvásáron megint 
nem volt meg az az élénkség, a mit gazdáink óhaj-
tanak. Mindön közszükségleti cikk ára rohamosan 
emelkedik, az állatárak erős stagnálást mutatnak. 

A helyi gaboaa piacon : buza 60—64, rozs 
50—54, törökbuza 46—48, zab 26—29, ^urgo-
nya 10—12 leuban kelt el vékánként. Lóheremag 
a főldmives  szövetségnél kilónként 25 leuért még 
kapható. V—6. 
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Nagy választékban kaphatók: 
Legfinomabb  női és férfi  tiszta gyapjúszövetek, mindenféle  hozzávalók, u.m.: bélések, glottok stb. stb. 

Ml  és férfi  kabátokra kitűnő minőségű tiszta gyapjn eseh-szövetek. 
Rendkívül dus választékban kaphatók a hires sepsiszentgyörgyi gyártmányok: lenvásznak, csodaszép 

függönyök,  ágy- és asztal teritők, spárga futószőnyegek,  kitűnő zefirek. 

L ö b l R. Bul. R. Ferd. (Kossuth u ) 25. 

S P O R T . 
Vasárnap, 28-án a HáVpita II játszik barát-

ságos mérkőzést a segesvári C. F. R eiső csapa-
tával Segesváron. 

* 

Pünkösd vasárnapján a Hargita T. E. való-
színűleg a Braşoviat fogja  vendégül látni barát-
ságos mérkőzésre; s ha az egyesületek intézői 
megállapodásra juthatnak, ugy városunk sport-
közönségének igen szép és élvezetes mérkőzésben 
lesz része. 

A H. T. E. szer- és svédtorcász csapata 
szorgalmasan készülődik a közelgő sportünnepélyre. 
Az egylet ezúton is felhívja  azon tagok figyelmét, 
kik bármely tornában rész; óhajtanak venni s még 
gyakorló órán nem vol'ak, hogy a svédtorna 
gyakorlatok hétfő  és csütörtök esse, a í-zertorna 
gyakorlatok kedd, csütörtök és stombat este van-
nak a ref.  kollégium tornatermében este 8 tói 
kezdődóleg. 
Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorhaiu (Székelyudvarhely 

Az cdorheiui törvényszék. 
C 315/2—1921 szám. 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék körhirré teszi, 

hogy Barabás Ferenczné Z. Nagy (Sári) Hona 
atyhai lakos részéről az 1911: I. t.-c. 748. §. 
alapján előterjesztett kérelem folytán  az 1914 
évi december hó 7-én az uzsoki szorosnál golyó 
által találva állítólag elesett Bartbáa Frrecez 
volt atyhai lakos elhalálozása tényének megálla-
pítása iránt az eljárást a mai napon megiuditota. 
és az áilitóíag elhalt részére ügygondnokul dr. 
Váró Géza ügyvéd odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Barabás Faronczet 
és mindazokat, akiknek az ő életbeniétéről tudo-
másuk van, bogjt a bíróságot, vagy az ügygord-
nokot Barabás Ferencz életbeniétéről értesítsék, 
egyszersmind közöljék azokat az adatokat, ame 
lyekbői az 6 életbenléte megállapítható, mert 
ellenkező esetben a birőság a jelen hirdetmény-
nek a „Gazeta Oficialau-bsn  történt harmadt 
szőri beiktatását követő naptól számított 3 hó 
letelte után a nevezett elhalálozásának tényét a 
bizonyítás eredményéhez képest meg fogja  álla-
pítani. — Odorheiu, 1921 évi április 8. 

Dr. Glósz Miksa, s. k., tszékí biró. 

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

Testvérek posztógyárosok lerakatát 

H a r c s a y 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 
helybeu és vidéken elismert jutányos és 

szolid árakon eszközlök. 

E l a ^ l Á egy 600 mpn. dobszélességü, 
C l d Q y szeges rendszerű, kettős tiszti 
tóval biró C$É«LÓ«ÉP, mely 1914-ben ujon 
vásároltatott s azóta csak házi cséplésre hasz-
náltatott. — Bikafalván:  Sz. Szakáts Péternél. 

Eladó egy házas telek 
két lakóházzal és melléképületekkel, Str. Cloşca 
(Attil^-u) 10. és 12. számok alatt, továbbá a 
róm. kath. temető közelében egy félholdnyi 
szántóföld.  — Értekezni lehet: a tulajdonossal 

10. szám alatt. 

ERNST GYÖRGY cukrászdájában 
Str. Gheorge Cosbuc (Bem-u.) 15. sz . 

állandóan kapható: jeges kávé, j«gbe hűtött üveges sör,r fagylalt, 
mindenféle cukrászsütemény, hideg ételek, reggeli kávé, l ikorok és 
édes pálinkák. — Megrendeléseket vidékre is jutányosán elvállalok. 

Reggeli vonatérkezéskor meleg tejes kávé!! = 

LEGJOBB 
A LEGÚJABB FORMÁJÚ ^ ^ 

^ Ü L - C Z t f 
Kapható: a 

székelyudvarhelyi fiókraktárban. 

Az ország legna-
gyobb cipőgyára. 

180 saját fióktelep 
a bel- és külföldön. 

S Z E J K E-gy ó g y f iirdő 
ünnepélyes megnyitása junius 
4-én, pünköst első napján lesz. 

Junius l-töl kezdve társas kocsi indul d. e. 
9, d. u. I, V»3 és 4 órakor a piactérről. 

ÍJ 

Odorheiu r. t. város árvaszékatől. 
Sz. ad. 82-922. orf. 

Árverési hirdetmény. 
Odorheiu r. t. város árvaszéke a néhai dr. 

Ferenczy Béia hagyatékát képezíí és a patakfalvi 
854 sz. tjkvben 807 és 808 hrszámok alatt fekvő 
10 hold 305 D-öl területű erdő tölgyfa  állomá-
nyának kk. Ferenczy Évi javára leendő értéke-
sítés végett a Patakfalva  község elöljáróságánál 
1922 évi jnnins lió 17-éiieb d. e. 10 éra-
kor megtartandó nyilvános árverést elrendeli és 
ann&k foganatosítására  dr. Baczó Albert városi 
tiszti főügyészt  kiküldi. 

Az árvaszék a kikiáltási árat 25000 leiben 
állapítja meg. Bánatpénz a kikiáltási ár 10% 8> 
vagyis 2500 lei, mely összeg az árverés megkez-
dése előtt fenti  község elöljáróságánál lefizetendő. 

Részletes árverési feltételek  a városi árva-
széknel, valamint Patakfalva  község házánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Odorheiu, 1922 évi május hó 11-én tartott 
árvaszéki üléséből. 

A városi árvaszék. 

m L A Y JÖZSJEF férfiszabá 
ttűhelyét Str. Ştefan  cel maro (Malom u.) 
14 s;ám alól Str. Aurel Vlalcu (Temető-u.) 
7. szám alá helyezte át. Elvállalja uj 
féifiruhák  készítését, átasakitésát, javí-

tását és tisztítását jutányos áron. 
TIM  IMHnSBKWBWHWBW'SMBWMBHWWffl 

Budapestre megbízásokat 
junius 10-ig elvállalok. Érdeklődni lehet: Sikolya 
•HHBBBi József  fodrászüzletében  •iimiiiii—in iiiiii • 

Eladó ház. 
sz. alatti ház eladó. 

(Kossuth-u.) 108. 
Cim a kiadóhivatalban-

A városi jéggyár 
Kapható jég 7 és 14 k!g-os tábláhban: 

5 0 bániért 

' K r . ' " : 4 0 tadfct 

Férfi-,  női- és gyermekruhákat, vég-
árut, házi szőtt posztót, fonalakat 
és minden e szakmába vágó mun-
kákat, minden szinben, szakszerűen 

és olcsón 

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

SCHMITZ 
Odorheiu-Székelyudvarhely, Stefan 
cel mare (Malom-utca) 21. szám. Postai megbízá-
sokat különös 
gonddal teljesít. 

Vidéki képviseletek 
egész Székelyföldre 

kerestetnek. 

NYÁR/ÚJDONSÁGOKAT 
legolcsóbban  vásárolhat 

Hirsch  Rudolf  divatáru  üzletében, 
hol nagy választékot  talál: 

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


