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Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egylet 

és a Földmives Szövetség megbízottai folyó  hó 
8-án közös értekezletre jöttek össze, a melyen a 
két egyesületnek egybeolvasztását elvben kimon-
dották, 8 megállapították, hogy az uj szervnek 
nevét: „Udvar hely vármegyei Gazdák Szövetsége" 
cimen kérik az összehívandó nagygyűlésekkel, 
(melyek az egyesülést végérvényesen kimondanák) 
megállapittatni. Egyik egyesület sem szivta ma-
gába a másikat, a kiküfdöttek,  mint teljesen 
egyenjogú felek  vettek részt a tárgyaláson, s 
egyhangú határozattal, tisztán a gazdák érdekét 
tartva szem elótt, foglaltak  állást az egyesülés 
mellett. Kicsi megye vagyunk, gazdasági kultu-
ránk fejletlen  és kezdetleges. Bár a bevezetendő 
munka óriási, mégis szükséges, hogy e munka 
egyöntetű, egységen legyen, g ezt csak ugy érhet-
jük el, ha nem két irányban, egymással ellenté-
tesen dolgozunk, hanem mindnyájan összefogva 
erős phalaixként állunk a maradiság, a lemon-
dás, a nemtöródés, a kishitűség elé, — s harsány 
hangon kiáltjuk: ne további A most összefor-
randó egyesületek egyike: a gazdasági egylet 
hosszú múltra tekint vissza, a Földmives Szövet-
ség még csak gyermekkorát "éli. Most összefog  a 
higgadt, élemedett öreg a gyermek fürge  virgocc-
ságával, s hisszük, hogy ez az ősszelétel szeren-
csés és áldásos lesz. 

Most, midőn egy uj állomás határjelzőjénél 
állunk, a mikor a megye minden rangú és rendű 
gazdája egy táborba tömörül, némuljon el a fél-
tékenység és bizalmatlanság. Nincs gyözó és le-
győzött. A két meglevő egyesületből végeredmé-
nyében lett egy harmadik, átvéve mindkét alap-
szabályból ami praktikusabb és könnyebben kivi-
hető, 8 elhagyva azt, a minek a közeljövőben 
való keresztülvitele lehetetlennek látszik. Ma az 
egyesülésnél csak egy vezérelv vezethet mind-
nyájunkat : gazdasági kulturánkat előre vinni. 
Mitden más cél csak mellékes, csak epizódként 
illeszkedhetik bele ezen főmunkába.  Amikor ezen 
kultura munkálására közös erővel összefogunk, 
ne legyen e megyében egy gazda, akár szegény, 
akár gazdag, akár gyámoltalan, vagy világlátott, 
ki e munkából kivonja magát, aki félre  áll, a 
mikor mindnyájunknak a bástya fokán  a helye. 
Ne legyen község, a hol a megalakult gazdakör 
csak névleges gazdakör, a megválasztott elnök 
csak névleges elnök, s a gazdaköri tag csak addig 
tartja magát tagnak, a mig tagsága fejében  anyagi 
elŐByöket vár és remél, de a mikor tagsági dija 
lefizetéséről  van szó, megtagadni igyekszik tag 
voltát. Ne legyen a megyében község, a hol a 
gazdakör meg sem alakul, mert nagy szegénységi 
bizonyítványt állítanak ki magukról a községek 
ama vezetői, kik még annyi tevékenységet sem 
fejtettek  ki, hogy a községi gazdakört megszer-
vezzék. 

Jövőben a nagy nyilvánosság előtt számolunk 
be, mely község halad, melyik marad, mert értse 
meg mindenki, nekünk haladni kel), s a község 
szellemi vezetőinek gyakran eszükbe fogjuk  jut-
tatni, hogy a szellemi fölény  kötelességeket ró 
egyesekre, s ezeket a kötelességeket nem telje-

síteni szégyen és gyalázat. Nekünk a megyében 
130 gazdakörre van szükségűnk, mely gazdakö-
röknek óramű-pontossággal kell a köz javát szol-
gálni ok. Csak előre', a csapat élére, ennek a 130 
köziégnek papja,, tanítója, értelmesebb birtokosa, 
jegyzője, s én hiszem és vallom, hogy a gazdakör 
s igy a szövetség intenzív munkát fog  kifejteni. 
Csak lelket vigyenek bele ezek az emberek, csak 
krisztusi türelemmel, s a vértanú fanatizmussá-
val munkáljanak, hol süketek az emberek, ott 
nagyokat kiáltsanak, a hol vakok, ott vezető ke-
zeiket nyújtsák, a hol tamáskodók, ott példaadá-
sarkkal igyekezzenek győzedelmeskedni, s szebb 
jövőnk meg van alapozva. 

A Földmives Szövetséget nevében ma holnap 
eltemetjük, de az elébe tűzött céloknak erős mun-
kásai akarunk lenni mindaddig, mig azok diadalra 
jutnak. 

Közös erővel föl  a közös munkára ! 
V-ó. 

Egyakarattal! 
A székely anyaváros kiáltása egyházi isko 

Iáinkért — elhangzott. S e kiáltás — ezrek, nagy 
kiáltása — elhatott. Brassától Szatmárig, Gyi-
mestől le Hátszegig. S e testvéri kiáltásra vissz-
hangot adott az erdélyi magyarság. Lelkes vissz-
hangot adott KiskükŰllő, Brassó, Csík, Háromszék, 
Marostorda, Kolozsvár, Hunyad és Szatmár. Szól-
tak a többi erdélyi részek is. Amit mi akarunk, 
azt akarja minden magyar vidék, az egész romá-
niai magyarság. Sziveink összedobbannak, leikeink 
összeforrnak,  erőink összekapcsolódnak hitvallásos 
iskoláink lobogó szeretetében, elszánt védelmében. 

Mint nemzeti életünk ezeréves templomát, 
kulturánk magasztos oltárát, ugy fonja  körül a 
magyarság áhítata, szent lelkesedése az egyházi 
iskolát. Kegyetlen idők pusztító vihara megrázta 
kulturánk templomait, oltárait, de elpusztítani 
nem fogja  soha, mert a magyarság lelke őrködik 
felettük,  ereje védi azokat. Csak egyetlen iskolán-
kat érje bántalom, mint haragos tenger zug, vi-

harzik az itteni magyarság. Csak egyetlen közép-
iskolánkat érje sérelem, feljajdul  az egész ma-
gyarság s az epénél is keserűbb nemzeti keserű-
ség végig ömlik Aradtól Moldváig, Mármarostól 
Ploestig. Mert szent, mert sérthetetlen nemzetünk 
előtt az egyházi iskola. Ez a legdrágább kincsünk 
s ezért készek vagyunk bármi áldozatra. 

Hasad a hajnal; hajnala annak a lelkes, 
szép időnek, amikor minden valamire való msgyar 
ember büszkeségének, boldogságának, kötelessé-
gének érzi, hogy áldozzon iskoláinkért. Az utá-
latos önzés a szégyen gya'ázatába fullad,  és jönni 
fog  az áldozatosság kora. Születni fognak  nagy-
szerű napok. Iskoláinkért az egész nemzet meg-
adóztatja önmagát. A jótékonyságot első sorban 
iskoláinkért rendezzük. 'S ha szükséges: egyesü-
leteinket, vállalatainkat mind iskoláink segítségére 
hozzuk. Iskolaadót rovunk szórakozásainkra, tár-
sas játékainkra, amint az már egyes vidékeken 
szokásban is van. Semmi nehézségtől vissza nem 
hökkenünk. Millió felé  osztva: könnyű és édes 
lesz a teher, ami egy emberre esik. Közben pe-
dig meg kell jönnie az államsegélynek. Mert ha 
az államnak joga van tőlünk adót szedni, nagy 
áldozatot követelni, akkor kötelessége kulturánkat 

támogatni. Mert az Istea és az élet örök törvénye 
szerint nincsenek jogok kötelességek nélkül. 

Gyönyörűséges e most bontakozó kulturális 
munka 1 Fölemeli, gazdaggá teszi népünket inkább, 
mint akármi. Mert az iskolánkra fordított  töke, 
anyagilag is a legjövedelmezőb befektetés.  Hiszen 
csak kulturált népnek lehet fejlett  ipara, keres-
kedelme, mezőgazdasága. Nagyszerű e munka, e 
lelkes küzdelem, mert ugy az ország határain 
belül, mint azokon kivül tiszteletet, becsületet, 
tekintélyt szerez a magyarságnak. Egyek vagyunk 
e munkában mindnyájan. Még azok is velünk 
vannak, akikről azt hinné az ember, hogy elle-
nünk vannak. A szivük nem engedi meg, hogy 
ellenünk legyenek. 

A bántalmak, melyek iskoláinkat érik, csak 
erősebbé, elszántabbá teszik nemes munkánkat. 
Minden támadás, mely iskoláinkat éri, mint ököl-
csapás az egész magyarság lelkébe vág, s azt 
felrázza  tétlenségéből s hatalmas erővel munkára 
serkenti. S igy egyházi iskoláink ügyét éppen azok 
a sérelmek fogják  első sorban diadalra juttatni, 
amely sérelmekről kishitű és rövidlátó emberek 
azt hitték, hogy megássák iskoláink sírját. A 
dédelgetés, kényelem elpuhítja az embert. De a 
vihar megedzi a lelkeket. Teher alatt növekszik 
a pálma. A Gondviselés utjai kifürkészhetetlenek. 

Csiki Péter. 

Az amnesztia-rendelet. 
A „Monitorul Oficial"  közli az uj amnesz-

tia rendeletet, mely a következő 4 szakaszból áll: 
1. szakasz. A katonai büntetőtörvény 53. 

szakaszának 2 pontjában körülirt állambiztonság 
elleni bűncselekmények közül, amelyeket jelen 
rendelet közzététele napjáig elkövettek, amnesz-
tiában részesülnek a következők: a) mindazok, 
akik sztrájkra izgattak, vagy abban résztvettek, 
akár a munkakonfliktusokról  szóló törvény alap-
ján, akár a katonai büutetőtörvénykönyv 53. sza-
kaszának 2. pontja alapján, akár ugyanezen kó-
dex 224—226. szakaszai alapján vonattak perbe, 
vagy ítéltettek el. b) A kormányzás jelenlegi for-
mája, az állami és társadalmi rend megdöntésére 
irányuló nyilt, vagy titkos propaganda, amelyet 
élőszóval, gyűléseken, sajtó utján, röpiratokban, 
manifesztumokkal,  vagy más eszközökkel követ-
tek el, kivéve azon esetet, amikor ezen iratokat 
az elitélt a kaszárnyában terjesztette, c) A béke 
idején a kémkedésről szóló törvény pontjaiba üt-
között büntettek, kivéve az ezen törvény 1. sza-
kaszának a), b) és c) pontjaiban megjelölt minő-
sített eseteket, d) Az 1921 április 1. után elkö-
vetett olyan cselekmények, amelyeket a militari-
zált üzemek személyzete követett el szolgálata 
idején, vagy alkalmával, e) A katonai parancs-
nokságoknak 1921 ápr. 1. után sz ostromállapot-
ról szóló törvény alapján kiadott rendeletei ellen 
vétők és emiatt elitéltek, f)  Az utlevélrendelet 
és a katonai hatóságoknak a határátlépést sza-
bályozó rendelete elien vétők és emiatt elitéltek, 
kivéve, ha a bűnös más cselekményeket is köve-
tett el, ba csak ezeket a jelen rendelet szintén 
nem részesítené amnesztiában, g) A büntetőtör-
vénykönyv 170—179. szakaszaiban körülirt láza-
dás büntette, b) Választási és sajtódeliktumok. 

2. szakasz. Ezen dekrétum rendelkezései ki-
terjesztetnek azon a)—g) pontokban megjelent 
cselekményekre, amelyek a mai napig követtet-
tek el, de még fel  nem fedeztettek,  vagy vizsgá-
lat alatt állanak, vagy jelenleg birói főtárgyalás 
tárgyai, vagy ha a büntetés már kimondatott és 
végrehajtatott. 

3. szakasz. Az amnesztia alól kivétetnek 



alábbi deliktumok: a) Felségárulás büntette, az 
állam belső vagy külső biztonsága ellen elköve-
tett bűncselekmények, kivéve azokat, amelyeket 
jelen dekrétum 1. szakasza felsorol;  b) katonai 
kémkedés; c) a jeien dekrétum 1. szakaszában 
előirt bűncselekmények, Ha azokat aktiv katona, 
vagy ba mint tartalékos katonai szolgálat tartama 
alatt követte el, továbbá az in contumaciam akár-
milyen bűntett miatt elitéltek; d) merényletek, 
manifesztumok  nyomása és terjesztése, amelyek-
kei merényletekre izgatnak, (nunicióraktárak, rob-
banóanyagraktárak ellen. 

4. szakasz. A bűncselekmények következté-
ben károsultaknak megmarad minden polgári uton 
érvényesíthető kártérítési joguk azokkal szemben, 
akik jelea dekrétum alapjín amnesztiában rá 
ízesednek. 

A rendelet azonnal életbe lép. 

Egy ujabb nyilatkozat. 
— A Székely Dalegylet ügyében. — 

Igen tisztelt Szerkesztő Uri A „Székely 
Közélet" 23 ik számában „Petőfi  Sándor" cimü 
közleményben „Egy dalkedveló" dalárdánk bel-
ügyével foglalkozva,  viszálykodásról emlékezik 
meg és a vezetők részére a műpártoló közönség 
nevében tanácsokat ad és hivatásunkra figyel-
meztet. Szerinte dalegyletüak hivatása nem az, 
„hogy viszálykodással töltse el idejét" stb. 

Mi, akiknék egy része a dalegylet bölcső-
jét ringatta, nágyon is tudatában vagyunk dal-
egyletünk hivatásának és erről máig se feled-
kezve meg: személyes érdekek mellőzésével, esu-
pán kulturális célt szolgálva törekedtünk és tö-
rekszünk arra, hogy dalárdánk hagyományainak 
épségben tartása mellett, a kor szellemében fej-
lődjék. E cél szem előtt tartása mellett történt 
meg ez év tavaszán a kivált kisebbség részéről 
panaszolt tisztújítás, mi a közgyűlést előkészítő 
választmányi ülésen elfogadásra  talált. A mi 
fészünkről  jog- vagy Bzabály-sérelem nem tör-
tént, ennélfogva  mi szakadásról nem beszélhe-
tünk, mert egységben maradva, uj tagokkal gya-
rapodva, készen állunk és készen vagyunk a 
Székely Dalegylet céljáért küzdeni. 

A magunk részéről szintén óhajtjuk a régi 
egység helyreállítását, de csak ugy, hogy abból 
íássék a cag; cél érdekében megkívánandó egyéni 
áldozat meghozatala. Ha ez a kivált kisebbség 
célja, ugy nincs kizárva a kivonatos egyesülés 
lehetősége. Azonban hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
mi â dálegylét érdekében már elfogadott  és ki 
fejtett  álláspontunkon változtatni hajlandók annál 
kevésbbé vagyunk, márt e& álláspontunk kijege-
cesedve, egyéni meggyőződésünk tárgya. Ez ál-
láspont pedig az, hogyha bárki a köz érdekében 
munkálni óhajt, tudjon áldozatot is hozni. Ezt 
pedig csak ugy lehet meghozni, ha az egyes ön-
céljait a közcélnak alá tudja rendelni. 

Midőn jelen nyilatkozatunkat a nagy kö 
zönség tájékoztatása végett kiadjuk, egyben ki-
jelentjük, hogy e tárgyról minden további repli-
kát mellőzünk. Egyebekben' pt dig tradíciónkhoz 
faiven  a segesvári Petőfi  ünnepélyen való meg-
jelenésünket kiküldöttünk utján bejelentettük, 
mit az illetékes bizottság köszönettel tudomásul 
is vett. 

Fogadja Szerkesztő ur hálás köszönetünket. 
Tamás Gáspár, Csikmántori Ottó, Kerestély 
Gyula, Bodrogi Károly, dr. Banedek Géza, Bod-
rogi Balázs, Deák István, Veres Dénes, Verestói 
János, Verestói István, Banedek Géza, Verestói 
Ferenc, Székely Ján03, Szabó Ödön, Kabdebó 
József,  Bálint Ignác, Benedek Albert, mint a 
Székely Dalegylet tagjai. 

* 

A mind a két fél  kötelező meghallgatásá-
nak elve alapján közöljük a dalegylet másik cso-
portjának a mult számunkban közzétett levélre 
vonatkozó megjegyzéseit. Megállapítani kívánjuk, 
hogy a mostani nyilatkozat nagyobb részében 
eltér a megelőző közleményben foglalt  alapgon-
dolattól és a múltból származó sérelmekkel s az 
ezek következtében kialakult sajnálatos ellenté-
tek egyoldalú megvitatásával foglalkozik.  Holott 
a múltkor közölt levél világosan kivehető ten-
denciája éppen az volt, hogy a nevezetes alka-
lomra minden ilyen sérelem „kikapcsolása" melr 
lett bizonyos, ideiglenes békeállapot teremtessék. 
Minthogy ilyenformán  minden nyilatkozat — 
szemmel láthatólag — csak ujabb ellennyilatko 
zatot von.maga után, anélkül, hogy a cél felé 
egyáltalában közeledés történnék, e sajnálatos 
helyzet megállapítása után, kijelentjük, hogy, 
mert az ellentétek fokozásához,  vagy csak fen 
tartásához is hozzájárulni nem kívánunk, e tárgy-
ban többé hasonló vitatkozásoknak a megpedzé-
eéhez sem adhatunk teret. A szerkesztő. 

A közigazgatási bizottság 
ttá, szombaton délelőtt Szabó Gábor alispán el-
nökleté alatt tartotta rendes junius havi ülését. 

Az alispáni jelentést Biró Dénes főjegyző 
olvasta fél  * e szerint a közigazgatás rendes me-
netében semmi zavaró körülmény nem fordult  elő. 

A pénzügyigazgatóság jelentése szerint — 
melyet Németh Alf>ert  min. tanácsos adott elő — 
az elmúlt hó folyamán  1.976,647 96 leu folyt  bs 
a vármegyében az állami adóhivatalokba. Ebből 
egyenes adó 145.80616, fogyasztási  adó 1 millió 
283,463-87, bélyeg- és jogiíleték 400,264 99 leu. 
Bejelentette még, hogy Stoiceanu eddigi admi-
nisztrátort innen Marosvásárhelyre, Anastasiu 
György adminisztrátort pedig Tordíról ide he-
lyezték át. 

Az árvaszéki elnök jelentésében ismét sür-
gette a régóta betöltetlen ülnöki állás betölté-
sét; ilyen irányban kérte is a bizottság a pre-
fectust  előterjesztés megtételére. 

A tanfelügyelői  jelentés szerint, a minisz-
ter megtiltotta a lelkészeknek a tanítást, kivéte-
les ecetben engedélyt kell kérni. A közigazgatási 
hatóságokat intézkedésre utasították, hogy a nyár 
folyamán  az iskolákat mindenütt meszelteísék, a 
mellékhelyiségeket és kutakat takaríttassák ki. 
Föltett kérdésre Nistor tanfelügyelő  kijelentette, 
hogy tudomása szerint, államsegélyt csak azok 
a nem állami iskolák kaphatnak, melyek 19J.8, 
illetve az impérium átvétele előtt is fennállottak, 
a többiek nem. 

A főállatorvosi  jelentés szerint az állat-
egészségügy kielégítő; a vásárok azonban lanyhák, 
ennek részbeni oka a kiviteli rendelet szigoru-
sága. Ezért az áliatárak esésére van kilátás, s 
remélhető a húsárak csökkentése is. 

HÍREK. 
Junius 10. 

Tavaséi  rimek. 

A hegyek  széles orma 
Mogorván  még telet  marasztal,' 
De én emitt a völgybe 
Találkozom  már a tavasszál. 
Beámnevet kacéron, 
Minden  mozgása édes  inger. 
Gályakon  zongorázik 
S a hangjn is közbe csilingel.  — 
Hej  tél,  vén házaló te, 
Fűtse,  mint a gyáva tolvaj. 
Batyud  sietve kaptad  össze: 
Bt-ott  fthér  még a hegyoldal. 
Siess el a havasba, 
Hol  napsugár már él nem érhet — 
Pusztulnál  el különben! 
Gonoszságod  úgyis temérdek.  — 
Fuvallat-enyhe  Ujjak 
Színekkel  a rétet  behintik. 
Pihenni hív  d  buja pázsit — 
Tavasz  itt lész vélünk  te mindig... 

(1922 ápr.) Mihály  Léuxló. 

Birói áthelyezések. Dimitrie Giurgiu 
székelyudvarhelyi törvényszéki bírót Mármaros-
szigetre helyezték át, ouaan pedig Gheorghe 
Niculescu  birót Székelyudvarhelyre. 

Eljegyzés. Barra Sándor homoródalmási 
kjegyző eljegyezte Györffy  Erzsébet áll. tanítónőt. 

Űrnap ját, a kath. hivők nagy ünnepét, f. 
hó 15-én, csütörtökön a régi fénnyel  ünneplik 
meg városunkban. Ugy értesülünk, hogy erre a 
nagy ünnepre a kath. hivők ezrei zarándokolnak 
városunkba. Az ünnepi nagy mise délelőtt 10 óra-
kor les'z a plébániai templomban s azt Pál Ist-
ván apát-plebános végzi fényes  segédlettel. Mise 
után körmenet lesz a főtéren. 

Az iskolaügynek lelkes apostolai 
szaporodnak. A mult hét folyamán  városunknak 
egyik derék polgára : id. Péter József  ajánlott fel 
500 leut iskolai célokra. E szép tett nemcsak ne-
mes lelkületről és a kultura szeretetéről tanúsko-
dik, hanem másoknak is buzdító például szolgál. 

" A Petőfi-ünnepségek  megtartásáért in-
dult mozgalom mind határozottabb irányban 
kezd kialakulni. F. hó 6-in tartották Segesváron 
a Petőfi-ünnepségek  előkészítő ütését, amelyen 
majdnem minden magyar kultur egyesület képvi-
selve volt. A Magyar Szövetséget Grandpierre 
Emil és dr. Daák Gyula, az Emkét Sándor József 
szenátor képviselte. Megelőzően a segesvári Csil-
lag-szállóban ismerkedő estély volt, majd másnap 
megkezdődött a gyűlés, amelyen Sz. Szakáts Pé-
ter. mint korelnök elnökölt. Elhatározták, hogy 
a Petőfi  ünnepségeket juiius hó 30 án és 31 én 
tártják nieg. Az első nap a fehéregyházi  síkon 
nagygyűlés lesz, amelyen valószínűleg Sándor 
József  fog  beszélni. Lasz szavalat és énekelni 
fog  a Dalosszövetség egyesitett férfikara  is. stb. 
Este János vitézt fogják  előadni. Másnap délelőtt 
irodalmi matiné lesz, melyre meghívják a közok-
tatásügyi minisztert, Goga Octaviát, mint Petőfi 
román fordítóját,  valamint a román és szász iro-
dalmi és kultUregyleteket is. Az értekezleten meg-
alakították az országos Petőfi  bizottságot, amely-
nek diszeliiökeivé grtf  Míjláth Gusztáv, Nagy 
Károly és Ferencz József  püspököket kérték föl. 
A bizottság elnöke báró Jósika Sámuel, alel-
nökei : Sándor József,  Grandpierre Emil, báró 
Szeutkereszthy Béla, Szakáts Páter és Szabolcska 
Mihály lettek. 

A felekezeti  iskolák fentartása.  A 
Bzékelyudvarhelyi református  egyház hívei pün-
kösd másodnapján, a templomban, népes értekez-
letet tartottak és azon egyhangúlag kimondották, 
hogy az elemi fiu  és leányiskolát fenn  fogják  tar-
tani s e célra a híveket iskolai adóval fogják 
megróni. A presbitérium megbizatott az adókive-
tés elkészítésével. 

Évzáró vizsgák a református  elemi 
iskolában. A református  elemi fiu-  és leányis-
kolában az évzáró vizsgák a következő sorrend-
ben fognak  megtartatni: Hétfőn,  junius 12-én 
délelőtt 8—1 l-ig I , II. leányosztály, délután 
3—6 ig I., II. fiúosztály.  Kedden,  juniu3 13-án 
d u. 3—6-ig III., IV. fiúosztály.  Szerdán,  junius 
14 ón d. e. 8—11-ig III., IV. leányosztály. dél-
után 3—5 ig V, VI. fiu-  a leányosztály. Ugy a 
fiu  , mint a leánynövendékek vizsgái a király-
utcai leányiskola nagytermében lesznek. A kézi-
munka külön egyik teremben lesz kiállítva, ugyan-
ott. A vizsgálatokra ugy a szülőket, mint az érdek-
lődő közönséget tisztelettel meghívja az iskolaszék. 

Fürdő-otthon Homoródon. Felkértek az 
alábbi sorok közlésére: Értesítem mindazokat, 
akik Homoródfürdőa  a „Fürdő otthon" létesítésé-
ben részt óhajtanak venni, hogy a fürd&igazgató-
ság e célra 16 szobából álló villát bocsátott ren-
delkezésre, napi 15—20 leuért. Minthogy az idd 
is előrehaladt, ugy hogy a sorrendet is már szük-
séges volna a szobák elfoglalása  tekintetében 
megállapítani s ugyancsak azt is, hogy kik főz-
nek esetleg otthon s kik rendelnek élelmezést, 
ezért kérem, szíveskedjenek az illetők nálam ez 
iránti szándékukat bejelenteni, hogy mindezek 
célszerű elrendezése iráut jó előre gondoskodni 
tudjak s jullus hó 1 ével már az otthon meg-
nyitható legyen. Pluhár Gábor. 

Tornavizsga. A főgimnázium  junius ll én 
(vasárnap) délután 4 órakor tartandó tornavizs-
gájának sorrendje a kővetkező: 1. A fiuk  fabot-
gyakorlatai zenakisérettel (V—VII. o. t.). 2. Ver-
senymászás rúdon I—IV. oszt., függeszkedés  kö-
télen V—VII. oszt. 3. Leányok szabadgyakorlata 
zenekisérettel. 4. Főverseny korláton és nyújtón 
IV—VII. oszt. 5. A fiuk  tagszabadgyakorlatai 
(III., IV. oízt ). 6. Leányok egyensúlyozó gyakor-
lata. 7. Magasugrás III—IV., V—VII. oszt. 8. 
Leányok füzérgyakorlata  zenekisérettel. 9. Minta-
csapat-gyakorlatok magas nyújtón egy korláttal. 
10. A fiuk  tagszabadgyakorlatai zenekisérett&l 
(V—VII. oszt.). 11. A versenyek eredményének 
kihirdetése. Tetszésszerinti adományokat a kiváló 
tornászok jutalmazására köszönettel fogadnak. 

Műsoros nyári tánomulatság. A szé-
kelyudvarhelyi Polgári Önképző-Egylet a pünkösd 
másodnapjára hirdetett, de akkor a kedvezőtlen 
idő miatt elmaradt táncmulatsága helyett f.  hó 
11-ikén, vasárnap rendez a Barkóczy-kerthelyi-
ségben, uj Otthona javára műsoros nyári tánc-
mulatságot. A mösor a következő: 1. Nyitány : 
Halász Ríbart zenekara által. 2. Konferál:  Kört-
vélyfáy  József  v. tanácsos. 3. Énekel: Jakabós 
Irén cigányzene kísérettel. 4. Nyitány a Traviata 
operából: Halász Róbert zenekara által. 5. Sza-
val : Kovács Géza. 6. Éaekel: Bálinth József  ci-
gányzene-kísérettel. 7. Bőgé-szóló: Pali bácsi és 
a zenekar által. Kezdete este fél  9 érakor. Tánc 
reggelig. Belépő-dij: személy jegy 10, családjegy 
3 személyig 20 leu. Jegyek e3te 8 órától a pénz-
tárnál válthatók. — Felülfizetéseket,  tekintve a 
jótékony célt, köszönettel fogadnak.  A mulatság 
iránt nagy az érdeklődés. 



Református  lelkészek kongresszusa 
városunkban. A Románia egész területén élő 
és működő református  lelkészek ez évi nagygyű-
lésüket Székelyudvarhelyen fogják  megtartani ez 
*évi junius hó 28—29 én. Ez alkalomra tehát igea 
nagyszámú idegen vandég érkezik városunkba. A 
református  egyházközség és az egyházmegye pap-
sága külön-külön bizottságokat küldött ki az elő-
készületek megtételére. A helyi bizottság abban 
állapodott meg, hogy âz érkező papság fogadására 
felkéri  a különféle  ipartestületeket, hogy mint 
más alkalommal, most is vonuljanak ki az á'Io 
máshoz. Tekintettel pedig arra, hogy az érkezők 
száma 100—150 re tehető, ily nagyszámú vendé-
get pedig nem tud szállodákban elhelyezni, egy-
két éjszakai szállásadás végett, a helybeli csalá-
dokat béri fel,  felekezeti  különbség nélkül. Ez 
iránt az elszállásoló bizottság két két tagja, ut-
cánkint fogja  megkeresni és megkérni a családo 
kat. Hisszük, hogy a székely vendégezeretet meg 
fog  nyilatkozni e nagy misslót teljesítő testület 
tagjaival szemben. A gyűlés alkalmával a refor 
níátus temploaabaa 28 án ünnepélyes ittontisste-
lét, este pedig a Bakarest szállodában nagysza-
bású estély lesé, melyen jórészt az érkező lelké-
szek fognak  közreműködni. A gyűlés és estély 
programmját a közelebbi számban fogjuk  közreadni. 

Egy ujabb nemeslelkü adakozó. Her-
mann Gyula festő  a helybeli zárdai elemi leány-
iskola 4 legszorgalmasabb növendékének vizsga5 

jutalmazására 100 leüt adományozott. Áldja meg 
Jézus szent Szive érte I A zárdafőnöknő. 

Vizsgarend. A helybeli állami polgári 
leányiskolában az 1921—22 tanévi vizsgálatok 
rendje : Junius 16 án d. e. 10—12 óráig hittan-
vizsga, junius 19 én d. e. 8—11 óráig I. ogztály 
vizsgája, d. u. 3—6 óráig II. osztály vizsgája, ju-
nius 20 in d. e. 8—11 óráig III. osztály vizsgája, 
d. u 3—6 óráig IV. osztály vizsgája, junius 21-én 
d. e. 8 órától d. u. 6 óráig magántanulók Írás-
beli vizsgája, junius 22 én d. e. 8 órától d. ü. 6 
éráig magántanulók szóbeli vizsgája, junius 25-én 
d. u. 4 órakor ének-, torna- éa évzáró-vizsga, ju-
nius 30 án d. e. 10 órakor a bizonyítványok 
kiosztása. 

Dante estély Székelykereszturon. A 
székeiykereszturi róm. kath. egyházközség május 
hó 24 én és folytatólag  25-én, ugy anyagiakban, 
mint erkölcsiekben fényesen  sikerült Dante-estélyt 
s ennek keretében Majláth-jubileumi ünnepséget 
rendezett. Az első napot Újvári Mihály tanltóképzö-
intézeti tanár nyitotta meg, Dante életrajzát és a 
kort ismertetve. Nagy szaktudás, széles látókör, 
érthetőség jellemezték felolvasását.  A Pokol kisérő 
magyarázatát Jaeger Jenő, a Purgatoriumét Fo-
dor Boldizsár dr. olvasta fel.  A második napon 
Dantét irodalmi szempontból Csillag Róbert dr. 
ismertette. A Mennyország kisérő magyarázatát 
Fazakas Miklós dr. olvasta fel.  M&jláth püspököt 
25 éves jubileuma alkalmából megértően és igen 
tartalmason méltatta Viola Sándor dr. Az ének-
karokat Paál Elek r. katb. kántor tanitó vezette 
nagy szaktudással s kitárté türelemmel. A kisé 
reteket Végler Gyula és László Ferenc szolgál-
tatták a tőlük megszokott nagy technikával. Ki 
kell emelnünk Végler 2 müvét és szólóénekét, 
Sándor Mihály művészi énekszólóját. Paál Elek 
és László Ferenc duettjét, Derzsi Zoltán szólóját, 
valamint a férfikart.  A szavalók között első he-
lyen Magyari Erzsébet és Kiss Lajos szavalatait 
emiitjük, de a többiek is derekasan megállották 
helyüket. A minden tekintetben igen jól sikerült 
estélyeket 28-án, vasárnap egy a nép és ifjúság 
részére rendezett estélyen ismételték meg. Az ügy 
élén Orbán János helybeli r. kath. lelkész állott, 
kinek nagy elismeréssel adózunk fáradságaiért. 
Az est technikai részét Horváth Ltjos és Kaz-
Bovszky Viktor irányították. Jelen  volt.  (Megkésve 
érkezett tudósítás.) 

A városi vadásztársaság a mult na-
pokban megalakult. Élnék lett: Szabó Gábor, al-
elnök : Crăciun rendörprefectus,  titkár: Bozgán 
fogbázfelügyelő,  pénztáros: Brenner Ágoston, in-
téző: Zatbureczky Lajos. Egyidejűleg megválasz-
tották a társaság diszelnökévé : Neamtiu Valér dr. 
vármegyei prefectust.  Intézkedés történt, hogy 
augusztus folyamán  az összes vadászterületek 
bérbe adassanak. 

A bejelentési kötelezettség gyakori el-
mulasztásai miatt az államrendőrségnél levő be-
jelentő hivatal, hivatkozva a Monitorul Oficial 
1921 évi 280. számára, ujabban is közhírré teszi, 
hogy minden oly román honpolgár, ki lakását 
változtatja, illetve a város területére letelepszik, 
az érkezésétől számítva 15 napon belül a baje-
lentő irodánál jelentkezni köteles. Minden lakos, 
aki tartózkodási helyét a város területén változ-
tatja, más orázágban, községben, vagy ezen város 

területén lakást változtat, köteles azt a változáB 
előtt 48 órával á bejelentő Irodának bejelenteni; 
ezen bejelentést a bérlő és munkaadó is köteles 
megtenni a fent  irt idő alatt. A cselédekről és 
alkalmazottakról is a gazda köteles jelentést tenni. 
Minden városi lakos, ki lakását bérbe adja, kö 
teles a bérbeadást vagy bérbe vételt és kilépést 
is 3 napon belül a bejelentő hivatalhoz bejelen 
teni. Idegen állambeli egyének, kik a város terü-
letén telepednek lé, kötelesek a bejélentő irodá-
nál 24 órán belül jelentkezni. Mindazok, akik 
ezen kötelezettségüknek eleget nem tesznek, a 
Monitorul Oficiálban  közzétett 77. törvénycikk 
alapján 500—1000 leuig terjedhető büntetéssel 
fognak  sújtatni. 

Esperanto propaganda estély volt Ke-
reszturt folyó  hó 7-én este a Walter-féle  színház-
teremben. A nagyszámban összegyűlt közönség 
hatalmas tetszéssel fogadta  Fanta dr. az uj eszme 
iránti lelkesedéssel telitétt előadását. Mihály László 
esperantó nyelven irt költeményét Ciáki Róza a 
közönség nagy tetszése mellett olvasta fel.  Az 
emiitett szerző még felolvasta  Ciefó  tanár kis 
esperanto-dolgozatát és elszavalta a nyelv kezde-
ményezőjének : Zamenhofnak  esperanto himnuszát. 
A közönség tapsai — noha tudtunkkal eddig még 
nem igen akadt tanítvány — azt bizonyítják, hogy 
talán már egyszer kezd megtörni a közömbösség, 
a guny s a lekicsinylés, ami az uj dolgoknak 
rendes kísérője szokott leeni. Az említett példák 
ugyancsak el is oszlathatják a hitetlenkedő, mert 
ugyan melyik nyelven ir valaki dolgozatot vagy 
verset tíz órai tanitás után ? A tények beszélnek. 

A temetők virágainak ellopkodása, 
amit már máskor is emiitettünk meg, nem szűnik, 
sőt ujabban már Bzintejárványszerüvé lett. Ezekről 
az inhumánus, kegyeletlen, utálatos cselekmények-
ről már a közönség több rétegéből hallottunk pa-
naszokat s a randőrség is mindegyre kap feljelen-
téseket. Figyelmeztetjük az egyelőre még a jóté-
kony homályban rejtőző egyéneket, hogy jó lesz, 
ha felhagynak  ilyennemű működésűkkel, mert akit 
a szigorított felügyelet  életbeléptetése után is 
rajtakapnak, a legsúlyosabb büntetéssel sujtjik. 

Frank-sör I 
Ujabb rendelkezés a látványossági 

adó ügyében. A Minist. Finánc. Dir. Contrib. 
Serv. Nr. 41108—1922. számú rendelete értelmé 
ben miheztartás végett szigorúan utasíttatnak 
mindazok az egyesületek éf  magán személyek, kik 
látványossági adó alá eső nyilvános előadásokat 
rendeznek (mint mozi, bál, szinielőadáB, concert 
atb.), hogy az előadás megtartásának eugedélye 
zése iránti kérvényt a pénzügyigazgatósághoz 
(Administraţia Financiară) is idejében nyújtsák 
be s ugyanakkor a körzeti adóhivatalnál áz elő-
adásra szolgáló belépő jegyeket is bélyegeztessék 
le. Az előadások után járó látványossági adó pon-
tos befizetéséért  nemcsak az előadást rendező fe-
lelős, hanem annak a helyiségnek a tulajdonosa 
is, hol az előadást rendezik. Ezért a rendelet 
alapján figyelmeztetnek  minden olyan helyiségtu-
lajd0D08t, aki nyilvános előadásra szolgáló helyi-
séggel rendelkezik, hogy a miniszteri rendelet ér-
telmében 75 — 3000 leu birsággal eujtatik, azon 
esetben, ha az Adm. Fin. engedélyének a rendező 
által való felmutatása  nélkül nyilvános előadásra 
helyiségét átengedi. 

A Székely Dalegylet vegyeskara f.  hó 
18 án reggel 8 órától kezdődő és az esti órákig 
tartó nagyszabású társas kirándulást tervez a 
székelyudvarhelyi Szimfonikus  Társaság tagjaival 
együtt a Cdcser alá. Amint értesülünk, az indu-
lás a jelzett napon reggel 8 órakor lesz a piac-
térről énekszó mellett. A Dalegylet és a Szim-
fonikusok  mindent megtettek a kirándulás érde-
kében, ahol a meghívott vendégek is kellemesen 
fogják  magukat érezni. Jó italokról Barkóczy Al-
bert. kitűnő zenéről Halász Róbert zenekara fog 
gondoskodni. Itt jegyezzük meg, hogy a Dalagy-
let vegyeakará jövő hó 8-áta nagy, tánccal egybe-
kötött kabaré-estélyt rendez a Barkóczy féle  kert-
helyiségben, amelyre szintén felhívjuk  a közönség 
Bzives figyelmét. 

A posta felhívása.  A clujl posta-vezér-
igazgatóság 54838—1921. számú rendelete értel-
mében a postahivatal felhívja  a közönséget, hogy 
a magyar közigazgatás idejében feladott  és még 
ki nem fizetett  postautalványokat a legközelebbi 
postahivatalhoz szolgáltassák be, hol azok átvéte-
léről elismervényt fognak  kapni. A beszolgáltatott 
postautalványok összegyűjtve baküldetnak a vezér-
igazgatósághoz, azok esetleges kifizetése  iránt 
később fognak  intézkedést tenni. 

A város kövezési költségvetése jóvá-
hagyásának kieszközlése érdekében Negrutiú pol-
gármester vasárnap Bukarestbe utazik. A költség-
vetés jóváhagyása esetén a munkálatokat szán-
dékoznak azonnal megkezdeni. 

Érettségi vizsgálat. A helybeli reformá-
tus kollégium folyó  évi szóbeli érettségi vizsgá-
latai f.  hó 6—9-ik napjain folytak  le Gyárfás  Pál 
dr. kollégiumi főgondnok  elnöklete mellett, Traian 
German, balázsfalvi  leánygimnáziumi igazgató, 
mint kormányképviselő, jelenlétében. A vizsgálatra 
bocsátott 29 jelölt közül jelesen érett 5: Szabó 
Ernő, Zárug Sarolta, Szabó Imre, Löbl L\jos, 
Németh András; jól érett 8: Bőlöni Vilmos, 
Duka Irén, Fejes Dezső, Kis3 József,  Kovács Dá-
niel, Gábor József,  Suba L«jos és Műhlsteffin  Já-
nos ; egyszerűen érett 13; hárman a f.  év szep-
tember havában tartandó javító érettségi vizsgá-
latokon 1—1 tárgyból javitó vizsgálatra állhat-
nak. A kath. főgimnáziumban  az érettségi vizsga 
most foly. 

Az eseteinek! szentferenorendi  temp-
lom, iskola és zárda javára adakoztak 
Kristóf  István és Likmán János gyűjtésében: 
Likmán János, Kristóf  István, Kovács Pál, Farkas 
Istvánné, Zakariás Gatgelyné 20—20 leu; Zaka-
riás István, ifj.  Nagy Dénes Ambrus Mihály, 
Deitschmann Jakab, Patáky Elek, Bodrogi Ká-
rolyné, Tibád Péterné, Páll Árpád, Németi Al-
bert 10—10 léu; Balázs Sándor, Bejránekné, 
Grünspán Adolf,  Szabó András, Birtalan Domokos, 
Özv. Szabó Józsefné,  Fischer Adolf,  Mayer litván, 
Benedek Lajos, Szabó István, K.. Nagy Zsigmond 
5—5 leu; Páhán Antal 4 lett; Szabados Ferencné 
3 leu; Demeter Ákos, N. N., Potor G., N. N., 
Fischer Ferenc, N. N. 2—2 leu. Öjszesen: 264 
len. A gyűjtés közlését folytatjuk. 

Szegények pünkösdi ünnepe. Szabó Dé-
nes mészáros adományából a tanács pünkösdkor min-
den városi szegénynek fejenkint  fél  kiló hust jutta-
tott. Ezenkívül minden szegény kapott a tanácstól 2 
kiló lisztet is. A városi tanács Szabó Dénes ne* 
meslelkü adományáért a nyilvánosság előtt is kö-
szönetet mond. 

Hargita Testedző Egylet sport ünne-
pélye junius 15 éu Űrnapján d. u. fél  3 órakor 
a Kollégium-kertben a Keresztúri Atlétikai Club 
atlétái részvételével. 

Oyanu» alak a Bndvár felé.  Az álta-
lános közbiztonság mostanság nem a legkitűnőbb. 
Mindegyre olvasunk, hallunk híreket itt vagy 
ott történt vakmerő rablásokról, utonállásokról. 
Ujabban pedig arra figyelmeztettek,  hogy kör-
nyékünkön is lehet olyan alakokat látni, kikről 
semmi jó szándék fel  nem tehető. Az illető ur, 
aki ezt közölte, nemrég a vasúti síneken átha-
ladva, a „fekete  vizu felől  akarta a Budvár oldalát 
megközelíteni. Közben ösvényt keresve, egy kö-
ves, elhagyott helyre jutott, hol egyszerre egy 
jól megtermett, züllött külsejű ember bukkant 
elébe, aki ott sompolygott. Imformátorunk,  kinek 
szavahihető komolyságához kétség sem férhet, 
maga is erőteljes, jó erőt mutató férfi,  8 vaskos 
bot is volt nála, a csavargó tehát nem bántotta; 
a helyről, egész viselkedéséből azonban arra le-
hetett gondolni, hogy valaioly kevésbé erőteljes, 
magányos sétálóra leshetett, kit kedvező alka-
lommal megtámadhasson. Miután a jobb idő be-
álltával mind több és több sétáló akad, ki fá-
rasztó munkája után a szabad levegőn óhajt üdü-
lést keresni, kérjük a csendőrséget, hogy olykô  
a környéket is kisérje figyelemmel,  s azt a ha-
sonló, gyanút keltő alakoktól mentesítse. 

KÖZGAZDASÁG. 
Piros pünkösd is nem annyira piros volt, 

mint esős, szeles és bűvös. Nálunk eddig ritkán 
tapasztalt időjárás uralkodik. Egész májusunk 
esős, szeles és mondhatni: hideg volt,'8 junius-
ban is alig változott az időjárás. A hőmérő alig-
alig emelkedik, máB évben ilyenkor fürdőzökkel 
voltak tele a folyóvizek;  ma üresek, iegfennebb 
egy-egy vásott, csintalan gyermek próbálja meg, 
jól esik-e hideg fürdő  után a vaczogás. A termé-
nyek fejlődésére  ez az időjárás részben előnyös, 
réstben káros, a nagyobb meleget kedvelő növé-
nyeink már nagyon érzik a kellő meleg hiányát. 
Talán zugolódunk is; pedig hasztalan, a válto-
zatlanba való beletörődés is okosság. 

A Földmives Szövetség a vármegyei gazda-
sági egyesülettel karöltve a gazdatársaink részére 
szükséges legjobb minőségű kaszafeaőkő,  acél 
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ERNST GYÖRGY cukrászdájában 
•villa beszerzéséről gondoskodik, s azok 8 gazda-
körök, melyek tagjaik részére a mult évi minta 
szerint ezen eszközöket igényelik, jelentkezzenek 
a Földmives Szövetség irodájában. Az árban ma 
nincs nagy különbség; de igyekszünk a legjobb 
minőségű eszközt adni gazdáink kezébe, elvül 
válván: jó szerszám fele  munka. A pünkösd har-
madnapi heti piacon a kis gabona-felhozatalt  az 
eladók ssját anyagi előnyükre kihasználták 8 3—4 
leuval drágábban kelt el minden, mint a mege-
lőző heti vásáron. 

Egy teljesen jó karban levő vetőgép eladó. 
Lóheremag gyéren kelt vetések pótlására, avagy 
uj vetésre is, kapható még a Földmives Szö-
vetségnél. V—ó. 
Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely 

Denaturált-szesz 
k a p h a t ó : S ÁM S O S L A J . O S cégnél . 

Xfrz  hálószoba Ss Konyhabútoron 
állandóan Kapható*: ţltHGJtW GTO tnu-
asztalosnál Str. Vasiig Alexandri (Tibâd-u.) 7 sz 

ElddÓ  hau, alatti  épületes  bel-
sőség  (2  szoba, konyha, pince, kert) 
eladó.  — Értekezni  lehet:  dr.  Nagy 
Lajos és  dr.  Szabó Gábor ügyvédek 

«•«mnv.v.mw.'.'.w. irodájában.  1 umiiki:mnsbíí:n::::u: 

P j l ^ j J X a egy ebédlő-berendezés, mely 
S s a S c I V l W a áll egy kredenc, aBztal, 6 
drb bőrszék, szép divány, 4 jour-asztal. — Egy 
hálószoba, mely áll: 2 ágy, 2 éjjeli szekrény, egy 
háromoldalú toilette tükör s egy vasmosdóból. 
Mindkét szoba finom  modern bútor, alig használt 
• állapotban. , 

Hirdetmény. 
A földosztáshoz  jelentkezett igényjogosultak 

táblázatának felülbírálására  tárgyalási határidőül 
f.  évi j u n i u s h ó 13. és 18. napja inak d. 
e. 7 óráját tűzöm ki (Járásbirósági épület, fő-
udvar, földszinti  ajtó 53. szám alá) azzal, hogy 
a helyi bizottság által felvett  igényjogosultak ju-
nius 12 én d. e. 7 órakor saját érdekükben meg-
jelenni tartoznak, viszont a helyi bizottság által 
elutasítottak, felebbezést  és kérést beadottak, 
valamint az ujabbi jelentkező földmivesek  junius 
13 án d. e. 7 órakor jelentkezzenek a járási föld-
hözjuttató bizottság elnökénél proces veibal fel-
Tétele céljából. 

la Odorheiu, la 1. Junie 1922. 
Dr. Carol Nesselrode L. R. m. p. 

Preşedintele eom. de ocol de împroprietărire. 
Pentru conformitate: 

Valéria Mora secretară. 

Meghivő. 

Str. Gheorge Cosbuc (Bem-u.) 15. sz . 
állandóan kapható: jeges kávé, jégbe hűtött üveges sör, fagylalt, 
mindenféle cukrászsütemény, hideg ételek, reggeli kávé, l ikorok és 
édes pálinkák. — Heg rendeléseket vidékre Is jutányosán elvállalok. 

Reggeli vonatérkezéskor meleg tejes kávé! 1 

Eladó üzleti  állványok  (nyitott 
és  üveges), nagy petróleum 

lámpák  Szenkovits  János  utódánál. 
Sanitas"  szobagőzfürdő  megvételre 
—-———— kerestetik.  = = = = = 

Odorheiu r. t. város tanácsától. 
Szám : 2076/922. k. i. 

Hirdetmény. 
A vámügye alispánja a tej- és tejtermékek 

üzletszerű áiusitátával foglalkozók  teheneinek 
vizegálatáért az állatorvosok által szedhető dijak 
mérvét 6 leiben állapította meg. Elrendelte azon-
ban, hogy ntmesak azon tehenek vizegálandók meg, 
melyek jelenleg tejelők, hanem az összes a tulaj-
donos birtokában levő tehenekre kötelező a vizs-
gálat. Az állatorvosi bizonyítvány 1 évig érvényes 

Odorheiu, 1922 évi junius 8. 
Városi tanács. 

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

Testvérek posztógyárosok lerakatát 

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

hol minden szövet a gyári árban kapható, —«••— 

Temetkezési intézetemben 
érez, tölgy- és fenyőfa-koporsók  nagy vá-
lasztékban. Halottszállitásokat, temetéseket 
helyben és «idéken elismert jutánjos és 

szolid árakon eszközlök. 

Az Első Székelyudvarhelyi Bőrgyár R.-T. 
i g 2 2 junius 25-én, d . e . 11 órakor 

Odorheien (Székelyudvarhelyen) az Agrár 
takarékpénztár R.-T. helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, a melyre a részvénytársaság összes részvé-

nyeseit ezúton tisztelettel meghívjuk. 
—«••— 

Tárgysorozats 
1. Az alaptőkének 600.000 leiről 1.200.000 leire 

való felemelése, 
2. Az alapszabályok 7. és 8. szakaszait ak mó-

dosítása. 
3. Esetleges indítványok. 

A közgyűlésen résztvenni kívánó részvényes tartozik 
részvényeit legkésőbb 1922 junius hó 24 én déli 12 éráig 
az Agrftr  Takarékpénztár r.-t. »ál Marosvásárhelyen, vagy 
bármelyik fiókintézetnél  •lismervény ellenében letenni. 

Esetleges indítványok a közgyűlést megelőzőleg 7 
nappal írásban az igazgatósághoz adandók be. 

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

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

Ferenczy Béla hagyatékát képező és a patakfalíi 
854 sz. tjkvben 807 és 808 hrszámok alatt fekvő 
10 hold 305 D-öl területű erdő tölgyfa  állonaá-
nyának kk. Ferenczy Évi javára leendő értéke-
sítése végett a Pa'akfalva  község elöljáróságánál 
1922 évi jun ius hó 17-énefa  d. e. 10 óra-
kor megtartandó Dyilvácos árverést elrendeli és 
annak foganatosítására  dr. Baczó Albert városi 
tiszti főügyészt  kiküldi. 

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

Részletes árverési fel:ételek  a városi árva-
széknél, valamint Patakfalva  község házánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

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

A városi árvaszék. 

F R I S S 

AZUGAI SOR 
érkezett 

Lapka Henrik 
Odorheiu .Srékelyndvar l ie ly , S t r a d a 
P r i n c i p e s a E l i s a b e t a (Beil i lei i -u. )34 

Kiadd t a l M ftnyW-iroda 
Batthyányi-tér 15. sz., udvaron hátul ké t 2—Sí 
szobából álló lakás magánosoknak, azonkívül egy 
fénykép  iroda, k l t ü n ö v a i r o d d n a k , finomabb 
műhelynek, egfeszen üveg f e d é l l e l . Azonnal 
kiadó azon teltétfllel,  hogy az illető asokat k i j a -

vit tasea és a mibe kerül, l e l a k j a . 

Eladó egy körhinta! 
egészen vasból, rendkívül e legáns , ön-
m ű k ö d ő , kocsiban üiö kézzel hajthatja, e*y 
kuiblivai. Kijavítandó, rendkívül nagy keresetet biz-
tosit bárkinek — Érdeklődők kérjenek számtalan 
e l a d n i v a l ó k r ó l : gazdasági gépek, ingók és 
ingatlanokról, erdők eladásáról Bibiről értesítéseket. 

Nagysolymosi KONCZ ÁRMIN gyógyszerész. 

SZEjkÉ-gyógyfurdo 
lifjitó,  idegerösitö, hüléses gyo-
morbajt és reumát gyógyító i 
hatása páratlan! j 

e T g i í I Á Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-)u. 

CI3GIO 45-47. számú háztömb, mely 
áll öt különálló lakásból és ezy üzlethelyiség-
ből. Értekezni lehet: Orbán Domokos dr. or-
vosnál Str. Prinţul Nicolae (Árpád-u.) 6 szám. 

É r t e s í t é s . 
Értesitem a t. hölgyközönséget, hogy a sze-
zon lejártával, a munkadíjakat le- j 

száll í tottam s most kosztümök varrását*] 
, 5 0 0 l e s ér t e l v á l l a l o m . 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  tisz-
i telettel kérem, teljes tisztelettel: 

J I R I A J Í N , nőí szabó. 

Odorheiu, 1922 junius 1. 
az Igazgatósig. 

NYÁRI  UJDONSAGOKAT 
legolcsóbban  vásárolhat 

Hirsch  Rudolf  dimtáru-üuletében, 
hol nagy választékot  talál: 

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


