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Megjelenik minden v a s á r n a p . 

Az amnesztia-rendelet 
kiadása, 

mellyel a román királyi hereegnő és a szerb 
király fejedelmi  esküvőjének felemelő  pompá-
ját , fényét  akarták még teljesebbé és egyúttal 
feledhetlenül  emlékezetessé is tenni — sok-
sok szivet dobogtatott meg reménytkeltően. 
Politikai foglyok,  hosszú idő óta raboskodók 
s ezek hozzátartozói vártak már régóta egy 
ilyen napra, mely egyes meggondolatlanságból, 
vagy hevességből elkövetett, de az akkori 
idők zavarosságai között megél thető és szinte 
menthető cselekmények elkövetőinek is meg-
hozza szabadulását. 

A többi között a zászlóvivő, sorozott 
ifjak  perének is két szenvedő foglya  van még 
mindig Craiovában, ahonnan őket v - amint 
halljuk — nem akarják övéik közé haza-
bocsátani. Nem tudjak, mi az oka ennek"; 
tévedés, halogatás-e csak az egész, vagy pedig 

az amnesztiarendelet valamilyen „magyará-
zásá"-nak következménye az eset ? Nézetünk 
szerint, s hisszük, hogy minden jogi érzékkel 
gondolkozó nézete szerint is — aligha mi-
nősíthető ez ifjaknak  talán könnyelmű, de 
az államra semmi kárt, semmi veszélyt nem 
támasztó cselekedete ugy, hogy a kegyelem 
királyi ajándéka tőlük megtagadható legyen. 

Mikor sokkal súlyosabban minősithető 
cselekedetek, konokságok bűnösei, kommün is-, 
ták és forradalmárok  szabadságot nyernek, 
nem érthetjük meg, miért és hogyan kell 
nekik egy percig is tovább raboskodniuk. 
Ha mások nem tették már eddig is meg, kér-
jük a hatalom és igazságszolgáltatás itteni 
exponenseitjárjanak közbe minél előbbi sza-
badulásuk érdekében. 

Ne rejtsék el előlük, a többi kisza-
badultnál aligha bűnösebbek elől, a királyi ke-
gyelem drága napját. Ragyogjon az rájuk is, 
— mint a királyi kegy elgondolhatta — mi-
nél előbb, királyilag. T L. 

Kin múlik a dolog? 
Egész Erdéljben nem csgyon sokat törőd-

nek a hadirokkantak, árvák és özvegyek helyze 
tével, de vármegyénké a szomorú dicsőség, hogy 
benne meg egyáltalán semmit sem tettek eddig-
elé a világháború e szerencsétlenül járt áldoza-
tainak érdekében. Mig a régi királyság területén 

s néhány erdélyi városban a Román Nók Szö-
vetsége viseli gondját a hadiárváknak és nem 
egy árvaházat tart fenn  számukra, addig náluok 
egyetlen uj társadalmi alakulás sem létesült ilyen 
célból, a meglevő egyesületek pedig csak az 
alapszabályokban megjelölt módon gyakorolnak 
jótékonyságot s nincsenek különösebb tekintettel 
a szegény árvákra. 

Még 8zembeötlőbb különbségre mutathatunk 
rá a régi királyság és az erdélyi részek között, 
ha megemlítjük azt a szinte megmagyarázhatat-
lan tényt, hogy a hadirokkantak, árvák és özve-
gyek segélyezésére és gyámolitására törvényho-
zásiig még 1920-ban megszervezett Nemzeti Hi-
vatal (Oficiul  National J. O. V.) megyei fiókjai 
odaát eredményesen és áldásosán működnek, mig 
nálunk vajmi kevés életjelt adnak magukról s 
megyénkben ilyen fiók  még csak nem is alakult. 
Az illetékes hatóságok jóformán  semmit sem tet-
tek e hivatal megszervezése céljából b a jelek 
szerint, nincs is szándékukban a közeljövőben 
valamit tenni. 

Pedig a Nemzeti Hivatal a mult költség-
vetési évben is közel hatvan millió leut kapott 
az államtól segélyezések céljaira, a amint alkal-
mam volt róla meggyőződni, az idei költségve-

tésben ugyanekkora összeget szánt neki a had-
ügyminisztérium. Ebből a jelentékeny összegből 
a hivatal — a költségvetési tervezetben foglalt 
ída?ok ezerint — pénzbeli segélyt ad a hadi-
rokkantaknak, árváknak és özvegyeknek, azon-
kívül ruhaneműt, élelmiszert, fűtőanyagot  oszt 

ki közöttük, gondoskodik gyógykezeltetésükről s 
gyógyszereikről. Nem lévén megyénkben fiókiro-
dája ennek a hivatalnak, nagyon természetes, 

! hogy se rokkant, sem pedig árva vagy özvegy 
nem részesül pénzbeli segélyben, nem kap ruha-
neműt, sem élelmiszereket, amire pedig épp oly 
szüksége lenne neki is, mint a királyságbeli-
eknek. 

Ha már most igy áll a dolog, fel  kell végre 
vetnünk a kérdést, kit terhel a mulasztás ezen 
a téren, ki voltaképpen a hibás? A város és a 
megye társadalma-e, mivel eddigelé egyáltalán 
nem hordozta szivén a hadirokkantak, árvák és 
özvegyek ügyét, s nem alakított olyan egyesüle-
tet, amelyik legalább az árvák sanyarú sorsán 
igyekeznék valamit könnyíteni, avagy a hatósá-
ságok, amelyek nem szervezték meg ezideig a 
törvényben előirt és megjelölt módon a Nemzeti 
Hivatal megyei fiókját  ? 

Ezekre a kérdésekre adják meg a választ 
az arra illetékesek. Jó magam, mint hadi rok-
kant, hajlandó vagyok magunkban keresni a baj 
okát. A hadirokkantaknak kellett volna szervez-
kedni, hogy mint testület léphessenek föl  8 kö-
vetelhessék azt, ami a törvény értelmében meg-
illeti őket 8 elesett bajtársaik hátramaradottjait. 
A királyságbeli hadirokkantak minden megyében 
helyi szervezetekbe tömörültek a azonkívül meg-
alakították a Hadirokkantak Országos Szövetsé-
gét is. Ez a szövetség a pünkösdi ünnep alkal-
mával tartotta Bukarestben első nagygyűlését, 
amely két napig tartóit s külsőségeiben impo-
záns lefolyású  volt. Megjelentek ott a megyei 
szervezetek küldöttei, a munkaügyi miniszter: 
Mârzescu s a hadügyminiszter képviseletében 
Mibăeecu tábornok, azonkívül a Nemzeti Hivatal 
egész tisztviselői kara, élén Pap'şteanu tábor-
nokkal. 

A hadirokkantak előadták panaszaikat s 
memorandumot nyújtottak át a kormány képvi-
selőjének. Ebbsn kérik a rokkantnyugdijak eme-

lését oly mértékben, hogy abból minden rokkant* 
tisztességesen megélhessen. Kérik a 75°/, vas-
úti kedvezményt a rokkantak hozzátartozói szá-
mára, egy rokkantmenhely létesítését a főváros-
ban, a Nemzeti Hivatal újjászervezését (!) és — 
földet.  Mârzescu miniszter türelmesen meghall-
gatta a panaszokat és a kéréseket, elismerte, 
hogy a hadirokkantak helyzete nem valami fé-
nyes, hanem sürgős javitásra szorul a megigérte 
a kérelmek rövid időn belül való teljesítését. 

Nem vagyok barátja aunak, hogy mindenben 
mások után induljuak, de ezt a követendő pél-
dát mégis szükségesnek tartottam felemlíteni.  Ha 
a királyságbeli rokkantak, akik élvezik a Nem-
zeti Hivatal sokoldalú támogatását, egyáltalán 
nincsenek viszonyaikkal megelégedve, az én me-
gyebeli bajtársaimnak, akik nyugdijukon kívül 
egy báni segélyt sem kapnak, erre az elégedet-
lenségre még több okuk lehet. Hát álljanak össze 
s a jogos ..elégedetlenségnek adjanak hangot a 
törvényes formák  betartásával, mert néma gyer-
meknek anyja sem érti a szavát s ha ék maguk 
nem indulnak meg helyzetük javítása céljából, 
mások ugyan az ő ügyükben egy lépés nem sok, 
de annyit sem fognak  tenni. Jaklovszkv Dénes. 

Őszinte szó. 
Az esküre jelentkezett közalkalmazottak 

az esküt tett tisztviselőkhöz. 
Szomorú dolgokról való szomorú beszélge-

tés közben egyik életbölcs ezeket mondotta: A 
volt magyar tisztviselők ma ugy vannak, mint a 
hajótöröttek. Az elsülyedt hajóról, a régi Magyar-
országról, a tengerbe pottyantak. Voltak sokan, 
akik kellő időben a mentőcsolnakokra szálltak, 
szóval: az utódállamokban szolgálatot vállaltak, 
mig a másik rész tovább evickélt a tenger bi-
zonytalan árján. A hosszú uszkálásban azonban 
kimerültek és most szeretnének szintén bejutni 
a mentőcsolnakba. A kép adva van. A bent levők 
nem szivesen látják őket, a bemenni akarók pe-
dig már fuldokolnak.  A többit tessék hozzá gon-
dolni. 

A tisztviselők Alkalmi Bizottsága ezzel a 
képpel kapcsolatban a kérdést minden oldalról 
megbeszélte és ugy látja, hogy a sokak részéről 
fenforgó  téves meglátások miatt és egyesek ré-
széről tett nyilatkozatokért a tömeg nem felelős. 
A tömeg még egyéni felelősség  szempontjábó' is 
menthető. Most pedig az esküre jelentkezett 
tisztviselők tömegéről van szó. 

A bent lévő tisztviselők kedvezőbb helyzet-
ben vannak, mint a kimaradottak. A régi tiszt-
viselőiáraak nem állhatnak egymással ellenség-
ként szemben. Itt a teljes megértés és a neta-
lán egyeseket ért egyéni sértődöttség elfelejtése 
a fontos.  Aki megbocsátani tud emberként, lé-
lekben nagyobb, mint aki sérteni tudott. De ily 
nagy átmenetekben szélsőségek mindig voltak és 
lesznek. Az Alkalmi Bizottság az esküre jelentke-
zett tisztviselők nevében beszélve, már korábban 
és nem csak a bukaresti ut előtt, világosan éa 
félre  nem érthető módon kifejezésre  juttatta, 
hogy: „A román impérium kiterjesztése a CBa-
tolt területek tisztviselőit a tájékozatlanság teljes 
sötétségébe kergette. A hivatalnoktömeg ebben a 



magára maradt helyzetben nem tehetett mást, 
mint a legmélységesebb titkok egyike: a tömeg-
öaztöu által kijelölt uton, haladt tovább. A mai 
szemlélet mellett, az események mai távlatában 
azonban nem vethet senki követ azokra, akik 
lelki küzdelmek után, egyéni viszonyok követ 
keztében, nem a tömeggel haladtak." 

íme ez az őszinte szó világítja meg azt a 
felületet,  amelyen a csolnakban ülők és csol-
nakra szállni akarók mozognak. 

Az emberek gondolkozása soha sem voit 
egységes és soha sem is lesz. De mindig elérke-
zik az ideje annak, amikor azok is egymáshoz 
közelednek, akik ellenkező irányban indultak. 
Most elérkezett ez az idő! 

SPORT. 

Keresztúri Atlétikai Club—Hargita. 
6: 2 (félidő  3:0). 

A két csapat között Kereszturon junius 11-én 
nem nagy, de lelkes közönség előtt, mindvégig ér-
dekes barátságos mérkőzés folyt  le. Az J/a4 re ki-
tűzött mérkőzési csak 5 óra után kezdhetik meg, 
mert a Hargita 2 játékosa még mindig nem ér-
kezett meg. A közönség türelmetlensége miatt igy 
a Hargita 9 emberrel kénytelen játékot kezdeni, 
de vüzont a KAC a nap ellen áll fel.  Igy ját-
szanak 12 percig, mialatt a KAC tizenegyesből 
az első goalt lövi. Ekkor beáll Löbl és Sebess s 
a mérkőzés erősebb tempóban indul, de Löbl 
mindjárt egy védhetetlen lövésből kénytelen a 
második goalt is a kapuba engedni. Változatos 
mezőny-játék után a Hargita kiegyenlíteni akar, 
de a Binder és Weigellel megerősített csatárso-
rának ez nem sikerül, sőt a 35 ik percben ismét 
goalt kap. Félidő 3:0 

A második félidőben  a közönség várja a 
Hargita kiegyenlítő goaljait. Erősebb játék indul; 
Binder és Sobess révéa az első tizenöt percben 
két. szépen kidolgozott goalhoz is jut a Hargita. 
A KAC ismét támad s nemsokára Kovács Buci 
erős rúgásából a Hirgita a negyedik goalt kapja. 
Rá öt percre ugyanaz a KAC 5 ik goalját rúgja. 
Közben a Hargita a védelmét erősiti s Binder a 
hátvédbe jön, mert a KAC állandóan támad s 
csak Löbl bravúros védése ment. Ekkor a Hargita 
Sebess révén szöktet s e helyzetből ujabb goalt 
is ér el, de a biró — of  side állás miatt — köz-
ben e támadást lefütyöli  s a goalt nem érvénye-
siti. E miatt a Hargita méltán neheztel s ktd 
vetlen. A KáC ismét támad s a 80 ik percben 
Deák egy gyönyörű goalt lő. A Hargita a játék-
ban sehogy sem tudott a régi, ismert jó formá-
jába jönni. A fedezetsor,  ugy látszik, Salymossy 
nélkül nem boldogul. A vége felé  mindkét fél  tá 
madott, de a KAC fölénye  megmaradt. Korner-
arány 7 : 3. Végeredmény tehát 6:2 a KAC ja-
vára, mely ha nem is fejezi  ki a csapatok valóságos 
erőviszonyát, de a KAC jobb és lelkesebb játé-
kot mutatott s győzelme megérdemelt volt. Biró: 
Nagy István képzői tanár volt. ítélkezéseivel a 
Hargita — az ofsíde-állások  fel  nem ismerése 
miatt — nem mindig volt megelégedve. A játék 
kezdetén az amúgy is handicapolva indult Hargita 
ellen a tizenegyest nem kellett volna megítélnie 
s azt a KAC-cal goallá érvényesíttetnie. 

A mezőny legjobbjai a KAC csatár-triásza 
(Deák, Kovács I., Kováca II.) volt 8 mindkét csa-
pat kapusai: Löbl és Haricska. A KAC nál még 
Ajvász és Gyarmati voltak jók s a Hargitánál 
Binder. Mindkét csapat 2 tartalékkal játszott. 

Cara Negri estélye. Ma, szombaton este 
nálunk szokatlan művészi produkcióban lesz 
része közönségünknek. Cara Negri neve a panto 
mimikai klasszikus táncművészet terén már mesz-
sze földön  ismert és elismert név. Az elénk tett 
brassói, kolozsvári, újvidéki, temesvári, lugosi, 
stb. magyar és más nyelvű ujségok mind nagy 
elismeréssel, sokszor : elragadtatással számolnak 
be ujabb BÍkereiről is. A lapok különösen azt a 
művészi elmélyedést, a zenemüvek lélekteljes 
megelevenitését emelik ki különösen, ami Cara 
Negrinek nagy tchnikai tudásán, bámulatos haj 
lékonyságán kivül legjellemzőbb művészi sajátos-
sága. A műsor legtöbb számát klasszikus, de 
emellett általában közérthető negy zeneszerzők 
melódiáira komponált táncok alkotják. A zene-
kíséretet az idejövetelben akadályozott Fleischer 
Gusztáv segesvári zeneigazgató helyett Tompa 
Lászlóné vállalta. 

HÍREK. 
JUQÍUS 17. 

Ur napja. A már pár hete tartó esős idő-
járás — bár kissé bizonytalanná tette az ur-
napi bucsu szokásos imponáló sikerét, — annak 
lefolyása  mégis a multakhoz hasonló szépségű és 
fényű  volt; s ha derűs, napos idő lesz: a bucsun 
részt vett hivők száma a kétszeresére szaporodik. 
Észak-kelet és délnyugati horizonton nehéz fe-
kete felhők  feküdtek  mozdulatlanul, csodálatos-
képpen azonban az idő szépen tartotta magát: a 
nap útjában egyetlen felhő  sem állott és csak 
akkor cseppent meg az eső, mikor már az utolsó 
fohász  is elhangzott és a hivők otthonukba tér-
tek. A hálaadó szentmise tiz órakor kezdődött, 
s azt Pál István apát főespsres  celebrálta fényes 
papi segédlettel, a templomban is ő mondotta az 
ünnepi szentbeszédet. A templomból nagyszám-
ban kinrekedt közönségnek Rés János főgimn. 
tanár, szentszék! ülnök mondott tartalmas ünnepi 
beszédet. Ezék után ünnepi körmenetben, áhíta-
tos egyházi dalokat énekelve, vonult a szépen 
feldíszített  oltárokhoz, hol az ifjúság  énekkara 
gyönyörűen énekelt. A hatalmas körmenetben, — 
mely egész a szentferencrendi  szerzetesek tem-
plomáig levonulva: csak a megyeháza előtt fej-
lődhetett ki imponálóan — részt vettek zászlók 
alatt a búcsúra bevonult Zetelaka, Szentkirály, 
O:oszhegy községek és Szombatfalva  igsn nagy 
számot kitevő katholiku) közönsége, a tanuló 
ifjúság,  tanári kar, társulatok zászlók alatt, va-
lamint a nagy számban megjelent helyi közön-
ség. Szép volt és bájosan hatott a zárda-nővérek 
vezetése alatt, az Oltáriszentség előtt két sorban 
vonuló és virágot szóró apró gyermeksereg, úgy-
szintén a baldachin két oldalán haladó és fejükön 
csákót, kezükben pedig kardot hordó kis fiu 
katonák. A körmenet áhítatát semmi nem zavarta 
meg és szép rendben folyt  le; a rendet jelvényes 
rendezők tartották fenn. 

Mariora román kir. heroegnő és Sándor 
szerb király esküvője f.  hó 8 ikán Belgrádban a 
legnagyobb fénnyel  és pompával ment végbe. Az 
esküvői menet először a székesegyházba vonult, 
hol az esketést a belgrádi patriarcha végezte. A 
szertartás a gyürüváltással vette kezdetét, amely-
nél Stari Svetul a menyasszony tanuja segédke-
zett. Ezután a patriarcha lépett a mátkapár elé 
s a szokásos kérdést intézte kozzájuk, hogy saját 
akaratukból lépnek-e házasságra ? Miután mind-
ketten szerb nyelven igennel feleltek,  a főpap 
összekötötte kezüket és stólával lefödte.  Ekkor 
kövotkezett a szertartás legfontosabb  része, a 
melynek során a patriarcha a már megesketett 
király és királyné fejére  tette a koronát s ősi 
szokás szerint ugyanazon serlegből bort itatott 
velük. Az esküvőt a királyi palotában szukkörü 
családi ebéd követte. A vendégek már az esküvő 
után hazautaztak. A román királyi család is már 
vasárnap Bukarestbe érkezett. 

Halálozás. Megrendítő csapás érte O.bán 
Domokos dr. vármegyei alorvost és nejét. Három 
és fél  éves fiacskájuk,  a kedves Orbán Domika 
rövid pár napi szenvedés után f.  hó 15-ikén reg-
gel meghalt. Áldozata lett az itt-ott komolyabb 
alakban is fellépni  kezdő félelmes  gyermekjárváay-
nak. A szülők bánatában a rokonok, ismerősök 
nagy száma őszinte szívvel osztozik. 

Kassay  Béni, 92 éves korában, Székelyud-
varhelyen, f.  hó 13-ikán elhalt. A szép kort ért 
öreg polgárt, a sokak által ismert „Béni bácsi"-t 
nagy részvét mellett temették. 

A romániai ref.  lelkészek f.  hó 28 és 
29 ik napjain Székelyudvarhelyen tartandó má-
sodik kongresszussának tárgysorozata : 1. Isten-
tisztelet. Prédikál: Kecskeméthy István dr. a R!e. 
elnöke. 2. Elnöki megnyitó. 3. Vásárhelyi János 
titkári jelentése. 4. Baczó Lajos pénztárosi jelen-
tése. 5. Árkossy Jenő dr. és Kádár Géza szer-
kesztők jelentése és határozati javaslata az „Egy-
házi Figyelő", „Magyarok Naptára" és a „Lelki-
pásztor" további fejlesztése  ügyében. 6. Az egy-
házi fegyelem  gyakorlati keresztül vitele. Előadó: 
Kovács László alelnök. 7. Egységes liturgia. Elő-
adó : Imre Lajos dr. theol. tanár. 8. Egységes 
énekeikönyv. Előadó : Kovács Zsigmond lelkész. 
9. Vallástanitási kézikönyvek s konfirmációi  káté. 
Előadó: Makkai Sándor dr. theol. igazgató. 10. 
Lelkészi özvegyek ellátása, és lelkészi nyugdíjügy. 
Előadó: Mándi Szabó M. lelkész. 11. Lelkészi 

fizetés  ügye. Előadó: Ciia Kálmán etédi lelkész. 
12. Lévita ügy. Előadó: Mezei M. dr. lelkész. 
13. Traktatusok kiadása. Előadó: Kádár Géza 
zilahi lelkész. 14. Görgényi javaslat lelkészi árvák 
ellátása ügyében. Előadó: Muzsnay László telei 
lelkész. 15. Görgényi javaslat a theologiai fakul-
tás segélyezése ügyében. Előadó: Gínczy Lajos 
dr. dési lelkész. 16. Nyomdavásárlás. Előadó: 
Árkossy Jenő dr. nyárádszeredai lalkész. 17. Ja-
vaslat a választmány kiegészítése felől.  E őadó : 
Paulay Győző lelkész. 18. Alapszabály módosítás. 
19. Tisztviselők választása. 20. Indítványok, melyek 
kongresszua előtt legalább egy héttel az elnökhöz 
beadandók. 

A róm. kath. főgimnázium  érettségi 
vizsgálatának eredményét a mult szombaton 
este fél  9 órakor hirdették ki. A vizsgálatra ál-
lott 14 tanuló közül jelesen ératt: 4, mégpedig: 
Ferenczy János, Márián O ga, Szenkovics Erzsébet 
és Tassaly János. Jól érett: 6. Benedek Imre, 
Embery Ilonka, Gargely Viktor, Kolumbán Ágos-
ton, Nagy László és Paál Ján«3. Érett: 2. Egy 
tárgyból javít 1. A vizsgálat ismétlésére utasí-
tottak egy tanulót. # 

A Polgári Önképzőkör műsoros es-
télye nagy érdeklődés mellett folyt  le folyó  hó 
11-én, vasárnap a Barkóczy-kertben. Nagyon szel-
lemesen konferált  Körtvélyfáy  József.  Szépen éne-
kelt Jakabos Irén. Hatásos volt a Halász Róbert 
zenekara által játszott opera-részlet 8 a nyitány 
is. Rutinos volt Kovács Géza szavalata s a Bá-
linth József  ismert nagyterjedelmtt és kellemes 
hangján való szárnyaló éneklése. Általános derült-
ség és tetszés közepette bőgőzött Pali bácsi. A 
műsort kedélyes — reggelig tartó — táncmulat-
ság követte. 

A skarlát járványra "való tekintettel a 
vármegye alispánja minden ezután rendezendő 
tömeges összejövetel, mozielőadás, táncmulatság, 
estély stb. rendezését megtiltotta. A prefectus  a 
járvány terjedésének meggátlása és az ellenőrzés 
érdekéb szintén rendeletet adott ki. 

Iskolai záróünnep a zárdában. Folyó 
hó 24-én este 8 órakor tartja záróünnepségét a 
helybeli róm. kath. polg. leányiskola a r. kath. 
fiuinternátus  nagytermében. Az érdeklődő közön-
séget tisztelettel meghívja az intézet elöljárósága. 
A zenevizsga 22-én d. u. 7»4 órakor lesz a zárda 
nagytermében. 

Felmentették Bordás volt állomás -
főnököt.  Bordás István székelyudvarhelyi volt 
állomásfőnök  ellen még 1920 év folyamán  felje-
lentést tett az ügyészség megvesztegetés büntette 
miatt, azon az alapon, hogy hivatali kötelessé-
gének megszegésével, csupán ajándék ellenében 
utalt ki vasúti kocsikat. A megvádolt állomás-
főnöknek  emiatt BOk kellemetlensége volt, míg 
végül a vasúti szolgálatból is elbocsátották. Bor-
dás különben repatriálását is kérte Magyaror-
szágba, ahol megfelelő  állást kapotţ, azonban a 
repatriálás nem történhetett meg a biinpör elin-
tézéséig. A székelyudvarhelyi törvényszék meg-
vesztegetés vétségében mondotta ki bünösúek 
Bordást é* kétezer leu pénzbüntetésre Ítélte. A 
marosvásárhelyi ítélőtábla a büntetést tízezer 
leura emelte fel.  A főügyész  súlyosbításért ad-
ván ba semmiségi panaszt, a Curtea de Cissetie-
hoz, a legfelsőbb  biróság a mult pénteken döntStt 
az ügyben és a koronaügyész, valamint a védő dr. 
Kiss Géza országgyűlési képviseld védbaszédéaek 
meghallgatása után, a vádlottat felmentette.  A 
rehabilitált állomásfőnök  most már készülődik, 
hogy nagyszámú családjával együtt, melynek 
itteni fentartása  idáig is sok gondot, aggodalmat 
okozott, minél hamarabb kitelepülhessen. 

Hivatalvizsgálat az ügyészségen. 
Regicescu vezérfőügyész  a szokásos bivatalvizsgá-
lat megejtésa végett f.  hó 14. és 15 én váro-
sunkban időzött. 

A főgimnázium  versennyel összekö-
tött tornavizsgálatát a mult vasárnap délu-
tán tartották meg a közönség nagy érdeklődése 
mellett. A lányok és fiuk  szép kivitelű szabad-
gyakorlatai, valamint az érdekes versenyek és a 
mintacsapat gyakorlatai egészen lebilincselték a 
nézők figyelmét.  A versenyek eredménye a követ-
kező : Rúdmászás az I.—II. a III. és IV. o. tan. 
részvételével. Versenyzett 14 tanuló. Győztesek 
az I. II. osztályból: Simon Aladár II. o. t. első, 
Jancsó László I. o. t. második, Oroiz Lajos I. o. 
t. harmadik. A III. IV. osztálybél: Biró Lajos 
IV. o. t. első, Tóth László IV. o. t. második, 
Vass László IV. o. t. harmadik. Kötélmászás az 
V—VII. oszt. tan. részvételével. Versenyzett 8 ta-
nuló. Győztesek : Barkóczy Béla VII. o. t. első, 
Biró András VII. o. t. második és Csergőfy  Sán-



Mior VII. o. t. harmadik. Fóverseny a magas 
ínyujtón és korláton. Versenyzett 9 tanuló, akik 
az erő és ügyesség mérésre megállapított ponto-
zás szerint a következő eredményt érték el: 
Siró Lajos IV. o. t. 20 egység, Barkóczy Béla 
VII. o. t. 18.5 egység, Bogyó János VI. o. t. 18 
egység. Biró András VII. o. t. 16 egység, Szabó 
János VII. o. t. 12 egység, Ciergöfy  Sándor 11 
egység, Dronca Loránd V. o. t. 10.5 egység, Lő-
rincz József  VII. o. t. 8 egység, és Elekes Béla 
V. o t. 7 egység. Magasugrás deszka nélkül a 
III. éa IV. az V—VII oszt. tanulók részvételével. 
Versenyzett 15 tanuló. Átugrott magasság az 
alsó osztályoknál: Biró Lajos IV. o. t. 1.25 m ; 
Bartha Miklós, Bordás Tibor és Szász Lajo3 IV 
0 t. 1.20 m., V«S8 László IV. o. t. 1.15 m. A 
felsőbb  osztályokból: Barkóczy Béla VII. o. t. 
1 42 m., Biró András VII o. t. 1 35 m., Szabó 
-János VII., Bogyó János VI. é3 Dronca Loránd 
V. o. t. 1.30 m. A versenybíróság megállapítása 
szerint, az Összes versenyek eredményét tekintetbe 
v̂éve, a legtöbb pontot nyerték: Barkóczy Béla 
VII. o. t. 28 egység, Biró Lajos IV. o. t. 28 egy-
ség, Biró András VII. o. t. 23 egység és Bogyó 
János VI. 0. t. 22 egység. A főversenynél  szép 
testtartásukkal különösen kitűntek Biró Lajos IV. 
és Bogyó János VI. o. tanulók. Az összes ver-
senyzők a közönség adományaiból befolyt  összeg-
ből pontjaiknak megfelelő  jutalombao részesülnek 
a záróünnepen. 

Unitárius kántorválasztás. A helybeli 
unitárius egyházközségnél már évek óta ürese-
désben levő kántori állást az egyházközség egy 
a mult napokban tartott renkivüh közgyűlésén 
töltötték be. A Németh Albert min. tanácsos, 
egyhk. gondnok elnöklete alatt tartott népes gyű 
lés egyhangú lelkesedéssel Györfy  István hely-
beli állami isk. igazgató-tanítót választotta meg 
énekvezérnek. Az egyházközség az uj kántorban 
egy értékes munkaerőt nyert s remélik, hogy a 
választást az egyházi főhatóság  is jóváhagyja. 

Évzáró vizsgák a ferencrendiek  fiú-
iskolájában. A helybeli ferencrendiek  fiúisko-
lájában az évzáró vizsgákat f.  hó 16 án tartot-
ták meg. Az igazgatóság ezúton is köszönetét 
fejezi  ki azoknak a szülőknek, kik adománya'k-
kal elősegitették, hogy a jobb tanulók szerény 
kis, de sokáig emlékezetes jutalmakban részegül-
jenek. Mélyen megható volt, amint a kis Jak-
lovszky Djncsi távozó növendéktársait elbúcsúz-
tatta az iskolától. Keresetlen szavaival annyira 
megtalálta az utat a lelkekhaz, hogy a gyerme-
kek és felnőttek  szemei egyaránt megteltek köiy-
nyel é* az iskola falai  hangos zokogással. A leg-
szebb hála és elismerés szavai csillogtak ki a 
könnyek mögül. 

Uj ügyvédi iroda. Firikér  Béh dr. ügy-
védi irodáját városunkban Strada Principesa El«-
sabeta (Bethlen-utca) 28. sz. alatt megnyitotta. 

A helybeli ref.  egyház elemi isko-
láiban a vizsgák a hét elején szép rendben, 
igen jó eredménnyel folytak  le. A kis növendé-
kek fegyelmezett  viselkedése, szép feleletei  két-
ségtelen tanúságot szolgáltattak arról, hogy ta-
nítóik hivatásukat ez évben is átérezve, lelkiis-
meretes tanítói munkát végeztek. Az évzárás al-
kalmából 15-ikén, csütörtökön a templomban 
istentisztelet volt, melynek folyamán  Vajda Fe-
renc esperes szép beszédet mondott. Ezt követő-
leg az éwégi értesítőket osztották ki. 

Látogatás az unitárius híveknél. 
Németh Albert, a helybeli unitárius egyházköz-
ség nemrégiben megválasztott agilis gondnoka, 
kedves eszméjét valósította meg. Ugyanis Bölöni 
Vilmos lelkésszel a mult napokban sorra láto-
gatták az egyházközség minden egyes tagját, ki-
vétel nélkül, hogy megismerkedjenek azok körül-
ményeivel 8 igy szorosabb kapcsolatot létesítve, 
könnyebben tudjon az egyházközség segítségére 
sietni az arra reá szoruló híveinek. 

A zárdai ipariskolában a kézimunka 
kiállítás folyó  hó 22 ike délutánjától 25. estéig 
lesz nyitva. Az érdeklődő hölgyközönség élvezet-
tel szemlélheti a szebbnél-szebb értékes és ízlé-
ses kész dolgokat. 

Közigazgatási tisztviselők szervez-
kedése. F. hó 13 ikán, kedden délelőtt a vár-
megyeház kis tanácstermében a vármegye min-
den ágazatbeli közigazgatási tisztviselői, Biró 
Dénes vármegyei főjegyző  elnöklete alatt, érte-
kezletet tartottak. Elhatározták, hogy anyagi és 
erkölcsi sulyuk, érdekeik biztosítása céljából be-
lépnek az országos közig, tisztviselői egyesületbe, 
egyúttal megalakitották annak helyi tagozatát is. 
Elnökké választották: Szabó Gábor alispánt, al-
elnökké: Negrutiu F. Emil polgármestert, főtit-
kárrá: Peltzer Vilmos dr.-t, titkárokká: Micu 
Viktort és Filó Ferenc dr.-t, pénztárossá: Dronca 
Valért, könyvtárnokká: Ehrlich Bélát, ellenőrré : 

Jakab Lajost. Az országos egyesületbe a megyei 
tagozat delegátusaivá Stupariu Kálmán és Cionca 
Macedón főszolgabirákat  választották. 

Részvétköszönet. Mindazoknak, akik kicsi 
fiunk  halála alkalmából nagy fájdalmunkban  részt 
vettek és azt enyhíteni óhajtották, éz uton mon-
dunk hálás köszönetet. Dr. Orbán Domolcos. 

A gabonaellátás biztosítása céljából 
több vagon kukorica érkezett ide, mely a vasúti 
állomáson kerül kiosztásra. Idáig 7 vagonnal 
adtak el, a kiosztást Cirlea főispáni  titkár végzi. 

Áldozat a magyarság jövőjéért. A 
magyar társadalom mindig őszinte örömmel, igaz 
megbecsüléssel és lelkesedéssel veszi tudomásul, 
ha valaki nemzetünk templomaiért, az egyházi 
iskolákért áldoz. Legújabban Z. Székely János 
áldozott az iskolaügy oltárán, amennyiben 300 
leut adományozott a kath. egyházközség iskolái-
nak támogatására. Fogadja érte a társadalom 
hálás elismerését. É jen lelkében az a tudat, 
hogy ademányát nemesebb és okosabb célra nem 
adhatta volna. 

A baromvásár-tér és a vasúti töltés 
közötti városi területet a városi tanác3, utóaján-
lat folytán  megtartott árverés alapján, legutóbb 
a Schuller és társa-cég és Hinléder F. A kos dr. 
részére évi 4500 leu bérösszegért 10 évre bérbe 
adta. A bérlők a területen benzin- és petroleum-
raktárat szándékoznak létesíteni. 

Táncmulatság Székelykereszturon. A 
BzékelykereBzturi Jótókonycélu Társaskör saját 
pénztára javára, Gergely Gáza dr., Stupáriu Kál-
mán, Gábor Márton és Bálint Dániel védnöksége 
alatt 1922 junius hó 18-án (vasárnap) Székely-
kereszturon, Walter Ferenc tánctermében zárt-
körű nyári táncmulatságot reudez. Belépti díj: 
Személyjegy 6 leu családjegy 3 személyig 15 leu, 
azonfelül  a rendes vigalmi adó fizetendő.  Felül 
fizetéseket  köszönettel fogadnak.  Kezdete este 
9 órakor. 

A ref.  kollégiumban az általános össze-
foglaló  kikérdezések f.  hó 14—17-én tartattak 
meg. A közviz8gálatok junius 19—21 én lesznek 
és padig az I , II. és V. oszt. junius 19 én, a III. 
és VI. o. junius 20 án, a IV. és Vil. o. junius 
2i-én. Magánvizsgálatok junius 21—24-én. Az is-
kolai év ünnepélyes lezárását  jutalmak kiosztásá-
val kapcsolatosan junius 18 án, vasárnap d. e. 11 
órakor tartják meg az imateremben, melyre az 
érdeklődők figyelmét  e helyen is felhívjuk. 

Vizsgarend. Az odorheiui (székelyudvar-
helyi) állami elemi fiu-,  leány- vegyes iskolák 
1921—22. tanévi vizsgarendje: F. hó 20 án d. e. 
8 órakor kezdődőleg az összes növendékek vallás-
vizsgálata, a hitfelekezeti  kiküldöttek elnöklete 
alatt. 21 én d. e. 8 órakor a szombatfalvi  vegyes 
iskola I—II ik oszt. vizsgálata a IV-ik fiuoszt. 
tantermében. 21-én d. e. 8 órakor az I bő vegyes 
oszt. az I-ső oszt. tantermében. 21 én d. e. 8 óra-
kor III ik fiuoszt.  a III ik fiuoszt.  tantermében. 
21-én d. u 2 órakor a III-ik leányoszt. a III-ik 
oszt. tantermében. 21 én d. u. 2 órakor a IV-ik 
leányoszt. a IV ik oszt. tantermében. 22 én d e. 
8 órakor a II ik fiuoszt.  a III ik oszt. tantermé-
ben. 22-én d. e. 8 órakor a II ik leányoszt. a 
IV-ik fiuoszt.  tantermében. 22-én d u 2 órakor 
a IV-ik fiuoszt.  a IV-ik oszt, tantermében. 22-én 
d. u. 2 órakor az V—VI ik oszt. a IV-ik leány-
osztály tantermében. 25 én d. u. 2 órakor évzáró 
ünnepély és tornavizsga. "Kézimunka és rajz ki-
állítás a Il-ik leányosztályban. 

Felkérem azt az urat, aki f.  hó 11-én este 
a Polgári önképző Egylet majálisán a kalapomat 
tévedésből elcserélte, hogy szíveskedjék az elvitt 
kalapot a Barkóczy-kerthelyiségben átadni, ahol 
a saját kalapját átveheti. Kovács  Gergely,  kárpitos. 

P ály ázat konviktusi gazdasszony! ál-
lásra. A székelyudvarhelyi ref.  kollégium konvik-
tusánál a gazdasszonyi állás f.  évi junius 30 án 
megüresedik. Az állás újbóli betöltésére a kollé-
gium elöljárósága ezennel pályázatot hirdet. Pá-
lyázhatnak lehetőleg magános, intelligens nők fe-
lekezeti különbség nélkül, akik a főzés  és a vele 
járó gazdasszonyi teandők végzésében jártassággal 
bírnak. A gazdasszony kötelességei: mintegy 120 
Bzemély részére való főzés  és kenyérsütés, az 
élelmiszereknek kicsinyben való beszerzése, az 
élelmiszereknek elraktározására és megőrzése, 
serléshizlalás, mindenféle  takarítás, mosatás, cse-
lédfogadás,  amint ezeket az elöljáróság által kö-
tendő szerződés előírja. Javadalma: két modern 
egészséges szobából, kamrából és cselédszobából 
álló lakás, fűtéssel  éa világítással, a fogadott  cse-
lédekkel együtt legfeljebb  6 személy részére járó 

reggeli, ebéd és vacsora, ugyanaz, amit a tanulók 
kapnak és havi pénzfizetés,  amelyet az előljárő-
ság fog  megállapítani 8 amelyből köteles lesz a 
gazdasszony a fogadott  cselédek bérét is fizetni. 
Akik az állást el óhajtják nyerni, azok kereszt-
levéllel vagy családi értesítővel és esetleg eddigi 
működési bizonyítványaikkal felszerelt  kérvényü-
ket a fizetési  igény megjelölésével a székelyud-
varhelyi református  kollégium méltóságos elöljá-
róságához cimezve, legkésőbb julius 15-ig küldjék 
bí. Az állás augusztus 1-én már elfoglalandó. 
Székely udvarhely, 1922. junius 15 én. Csefó  Sán-
dor  konv. elnök. 

A fapiactéren  felparcellázott  városi 
ingatlant egy uj tanácsi határozattal Andreasz 
Györgynek'adták el utóajánlati árverésen. And-
reász György vagon- és bútorgyárat akar létesí-
teni a jelzett helyen, miért is neki az üzem si-
kere érdekében az egész helyre Bzüksége van. A vá-
rosi tanács ugy vélte, hogy a város ipari fellen-
dítéséhez fűződő  általános érdek a gyár létesítése 
s ezért döntött az ajánlat mellett. 

Rendőrségi hir. Az alvinci elöljáróságnál 
egy 10—12 éves, sárga, hosszufarku  iovat, meg 
egy brassói készítésű, kékre festett  szekeret 
őriznek, mit kóbor sátoros cigányoknál találtak 
s tőlük elvettek. A cigányok különben most Tor-
dán vannak letartóztatva. A fogat  tulajdonosa 
jelentkezzék az alvinci elöljáróságnál. 

KÖZGAZDASÁG. 
Szentmihály, Banczéd, Malomfalva,  Farkas-

laka, Szentlélek, Bogárfalva,  Fancsal, Szentkirály, 
Kadicsfalva,  Fenyéd, Sükő, Farczád, Lengyelfalva, 
Ülke, Tibód községek határait f.  hó 13-án dél-
után a jég részben vagy egészben tönkre verte. Sok 
helyen szokatlan nagyságú jégdarabok hullottak, 
melyek másnap is a földeken  hevertek. Sükőben 
a jég a szép reménnyel biztató cseresznyetermést 
is tönkre verte, sőt a fákat  is alaposan összetörte 

Isten adja, Isten elveszi. ítélet-időket élünk. 
Vészes felhők  borítják sötétbe nap-nap után az 
eget. Tompa, morajló mennydörgés, villámlás hir-
deti, hogy életünket, jóllétünket, szerencsétlensé-
günket egy felsőbb  hatalom irányítja s a gyarló 
emberi lélek tehetetlenül vergődik e hatalom ti-
tokzatossága előtt. A mezőgazda egész évi mun-
kájának eredménye egy nagy kérdőjel, egy negyed 
óra s a virágos mező, gyümölcscsel rakott fa, 
ringó ka'ász-tenger roncscsá lesz a föld  testénüs 
a könnyes szemek ég felé  emelkedve, ott keresik 
a vigasztalást, ahonnan jön az áldás és kárhozat. 

* 
*  * 

Az udvarhelyi urnapi vásáron közepes fel-
hajtás mellett meglehetősen élénk vásár volt. 1 
éves borjukért minőség szerint 1000—1500 L, 2 
évesekért 1800—2600 L, közepes borjas tehe-
nekért 2800-3800, jobbakért 4000—5000, kivé-
telesen 6000—7000 leut fizettek,  ökrökben lanyha 
volt a kereslet, 10,000—17,000 leuban cseréltek 
gazdát. Lovak áránál áresés volt észlelhető, ke-
reslet gyenge. 

A mu't keddi piacon: buza 60—67, török 
buza 46-48, rozs 55—58, árpa 42—48, zab 
25—28, burgonya 10—11 leuban kelt el vékánként. 

Egy teljesen jó állapotban levő triőr eladó, 
cím megtudható a szövetség irodájában. Dr. Váró— 
Dabiczky udvarhelyi gazdaságában 2V2 éve első 
minőségű symenthali tenyészbika eladó. 

V—6. 

STytlttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal felelősséget. 

Nyilatkozat. 
Alulírottak beismerésével annak, hogy az 

alulírott ifj.  Verestói Dánielné kárára f.  évi feb-
ruár hó 7-ikén történt pénzelveszésből kifolyólag 
Bimbó Farencnét ártatlanul gyanúsítottuk meg, 
tőle ezúton is bocsánatot kérünk, amit a bíróság 
előtt is már kijelentettünk. 

Székelyudvarhely, 1922. junius 16-án. 
Ifi.  Verestói  Dánielné és Asztalos  Dánielné. 

Nyilatkozat. 
Alulírott Imre Jáoo3 ezennel kijelentem, 

hogy Varga Pál szomszédomat ösazeszólalkozásunk 
alkalmával becsületében sérteni nem akartam s 
tőle ezennel nyilvánosan bocsánatot kérek. 

Odorheiu (Székelyudvarhely), 1922. jun. 16. 
Imre  János  alsó. 



F I G Y E L E M ! i k í y k u : H I 
Nagy áruküldemény érkezett Bécsből 
HIRSCH RUDOLF divatáru-üzletébe: 

Férfl  tiszta gyapjú ruhaszövetek Mtr. Lei 100, 140, 190, 220 és feljebb 
Férfl  divatszinü ruhavásznab, 130 cm. széles Mtr. Lei 80, 90, 140. 
Valódi békebeli mosó kretonok Mtr. Lei 32, 36. 
Mosó delének, tiroli csikós és különböző divatsz. Mtr. Lei 32, 36, 44, 48, 52 
Sima és csikós színtartó ingzefirek  Mtr. Lei 34 36 48. 
Fehér női ruhavászon 80 cm. Mtr. Lei 55. 

Nam/ \ /á l2Q7t£ l l 1 katisztokban, grenadinokban, chiffonokban,  gyapjú női 
o j 1 szövetekben, kalapokban, harisnyákban, nyakkendőkben. 

S Z E J K E-gyógyfurdő 

H i r d e t m é n y . 
Közhírré teszem, hogy (Kecset) Satu-Mie 

község korlátlan kimérési joggal biró. korcsma-
helyisége három egymásután kővetkező évre, va-
gyis az 1922 évi julius bó 1-től kezdídőleg 1922 
évi junius hó 25-én d. u. 3̂ órakor a község-
házánál tartandó ayilt árverésen haszonbérbe fog 
adatni. Kikiáltási ár 600 lai, bánatpénz 109/0. 
— Árverési feltételek  a községi birónál megte-
kinthetők. — (Kecset) Satu-Mic, 1922 junius 9. 

Elöljáróság. 
Forgalmas községben jó karban levő üzemképes 
]&ta 20 HP. benzinmotoros malom 
teljes felszereléssel,  lakóház, udvar és kerttel, 
szabad kézből azonnal eladó és átvehető ; bővebb 
felvilágosítást  ad szívességből : Gábor Márton 
= Cristurul Secuiesc. (Székelykeresztur), r^zz 

Odorheiu r. t. város tanácsától. 
Sz.: 2073—922. k. i. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak mindazon lólulajdonosok, kik a 

hadsereg részére megfelelő  lovakkal vagy lóállo-
mánnyal rendelkeznek, hogy amennyiben a had-
sereg részére lovaikat felajánlják,  Hadügymi-
nisztérium (Serviciul Remontei) címen írásbeli 
ajánlatot tehetnek. A lovakra vonatkozó feltételek 
a városi főjegyzői  hivatalban megtekinthetők. 

Odorheiu, 1922 évi junius 9. 
A városi tanács. 

JJJn/JÁ  Tt  ÍV&  Temető-utca  3. sz. 
JJjUIII  U  nUá.  alatti  épületes  bel-
sőség  (2  szoba, konyha, pince, kert) 
eladó.  — Értekezni  lehet:  dr.  Nagy 
Lajos és  dr.  Szabó Gábor ügyvédek 

irodájában. 

BENZIN 
a cséplőgép-tulajdonosok szükség-
letét az egész szezonban ellátjuk. 

SCHULLER GYULA-CÉG ÉS TÁRSAI. 

Odorheiu r. t. város tanácsától. 
Sz.: ad. 2076-922. k. i. 

Helyreigazítás. 
A „Srékely Közélet" mult heti számában a 

tej- és termékeinek üzletszerű árusítására vonat-
kozó hirdeíménjük egyes pontjai tévesek voltak. 
Azokat helyreigazítva közöljük, hogy: 

Az éllatep. igazgatóság rendelete alapján a 
tej- és tejtermékek üzletazeiü árusításával foglal-
kozók teheneinek vizsgálati dija 6 leiben állapít-
tatott meg. Elrendelte azonban, hogy a tej- és 
tejtermékek üzletszerü árusításával foglalkozó 
tulajdonosok ös^es tejelő tehenei is megvizsgá 
lar.dók és esetleft  igazolvánnyal látandók el, ak-
kor is, ha csak 1 vagy 2 tehén tejét árusítják is 
el. Az állatorvosi bizonyítvány 1 évig érvényes. 

Odorheiu, 1922 junius 14. Városi tanács. 

E l a i t Á gyümölcs- és szölősajtoló 
C l € a W l V és permetező, cím a kiadóban. 
G. 775-1292. 

hM$\ hirdctm€ny. 
Alólirott bírósági kiküldött az 1881: LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében közhirré teszi, hogy a 
cristuri j. bíróságnak 687/3—1922. sz. végzése 
következtében dr. Elekes Domokos ügyvéd által 
képviselt Elekes Dénes simécfalvi  lakos végre-
hajtató javára 3500 leu a jár. erejéig 1922 évi 
május hó 12 én foganatosított  kielégítési végre-
hajtása utján lefoglalt  és 2090 leire becsült ingó-
ságok u. m.: házibutorok és felszerelések  nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a cristuri kir. jbiróság 
1922 évi G. 775 számú végzése folytán  3500 lei 
követelés, ennek 1922 évi április hó 25 tői járó 
5°/o kamatai és eddig összesen 664 lei 95 báni-
ban bíróilag megállapított költségek erejéig adói 
házánál Simonesti (Simánfalva)  községben leendő 
megtartására 1922. évi junins hó 28-fk 
n a p j á n a k d. u. 2 óréja batáridőül kitüzetik 
s atihoz venni szásdékozók ezennel oly megjegy 
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. LX. t. c. 107., 108. § ai értelmében 
készpénzbeni fizetés  mellett a legtöbbet ígérők-
nek szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

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

Cristur la 9 junie acul 1922. 
Lőrfnczy  birói kiküldött. 

Ki fodrászüzUt! 
Van szerencsénk a t. közönség szíves tudo-
mására hozni, hogy Bul. Regele Ferdinánd 

(Kossuth u. és Malom-u. sarkán) 

borbély- és fodrászüzletet 
nyitottunk; főtörekvésünk  jó munkát ponto-

san és tisztán végezni. 
Szíves pártfogást  kérnek teljes tisztelettel: 
HARTHAYER TESTVÉREK. 

Jó családból való fiu 
tanulónak falvétetik. 

HtebtttorraHlir! 
JWielőtt btttorszttfcígleHt  beszerezni, szi-

VejljedjíH 
Balázs Károly Utóda czíg 
ödorheiu-5z$Kelyudtfarhely,  Bul. Reg. ferd. 
(Kossuth-u.) 27. sz. alatti saját Kíszit-
m€nyU Készbutor-raKtárát megteKinteni, 
ttot a legmodernebb ebidió', háld ís Konyha-
berendezd Kapható első tninőslgü anyagböl 

A bútorok jóságáért 
felelősséget  vállalok, 
az árak legjutányo-
sabban számittatnak IV 

Hitelképes egyének 
részére 

részletfizetés 
mellett is szállttok. 

OzV. Balázs Károlyn* czigtulajdonos. 

A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy 

Barcsay Károly főtéri  divatáru-üzletében és 

Tamás Gáspár férfi  szabó (Eötvös-u. 5.) cégnél 

gyűjtődét 
nyitottam, hol a rendes árak mellett férfl-,  nől-
és gyermekruhákat, végárut, házi posztót, fona-
lat és minden- e szakmába vágó munkákat cégem 

részére festésre  elvállalnak. 
A n. é. közönséget biztosítva kifogástalan  mun-
kámról és mindenkori méltányos áraimról, szives 
jóindulatába és figyelmébe  ajánlom cégemet és 

számos megbizást kérve, tesjes tisztelettel: 

SCHMITZ 
kelmefestő  és vagyt i t s t i tó 
Qdorheiu-Székelyudvarhely, Stefan 
cel mare (Malom-utca) 21. szám. 

,ifjitó,  idegerősitő, hüléses gyo-
morbajt és reumát gyógyitó 
hatása páratlan! 

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 vidéken elismert jutányos és 


