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A tűz. 
Hasznos a tüz, ha annak csupán melege 

válik javunkra, vagy ha akaratunk szerint sza-
bályozva kívánjuk és tudjuk azt hasznosítani. 

A nap tűzgolyójának' melegítő ereje nélkül 
földünkön  semmi sem élhetne meg, sem növény, 
sem állat. Ha kályhánkban fával  vagy kőszén-
nel tüzelve, meleget nem fejleszthetnénk,  télen 
nem volna meleg szobánk, de nem főzhetnénk 
meleg ételt sem. Amig a tudomány más hajtó 
erővel nem helyettesiti, a tüz melegítő, forraló 
ereje nélkül nem száguldhatnak az emberiség 
szolgálatában ma már nélkülözhetetlen vasúti 
vonatok, nem szelhetik az óceánt a gőzhajók és 
nem végezhet annyi mindenféle  gép az emberi 
eég javára jó szolgálatot. Mindez a tüz melegé-
nek  ható erejétől származik, közvetett alakban. 

Ámde kellő korlátok közé szorítva, közvet-
len is cggy szolgálatokat tehet a tüz. Hatalmas 
kemencékben tüz lángjával olvasztják ki az ér-
cekből a koiunkban nélkülözhetetlen vasat, an-
nak erejével készítik a vasból az acélat, a kovács 
azzal hevíti izzóvá s igy kals pálhatóvá a vasat, 
hogy ipari célokra feldolgozhassa.  Általában tüz 
éB annak melege nélkül az élő világ fenn  nem 
maradhatna, éppen ugy, mint víz nélkül. 

De a tüz, vagy annak mértéken tuü me-
lege el íb pusztíthat mindent A nap tüzének hosz-
szsFan tartó foiró  melege kiszárítja a kutakat, 
patakokat, megapasztja a folyókat,  s elszáritja a 
növényzetet. A fékét  vesztett tüz erdőket, falva-
kat pusztít el, rövid idő alatt képes megsemmi-
síteni az emberi szorgalom minden gyümölcsét. 
•Vigyázatlanság mellett elegendő belőle egy szikra, 

hogy romboló erejével végig száguldjon az em-
beri javakon. 

Igen, de vigyázat,  gondosság,  előrelátás  mel 
lett káros hatása távol tartható. Eltekintve go-
nosz emberek szándékos gyujtogatásától, minden 
kárt okozó tüzveszedelem az egyes emberek gon-
datlanságából, gyermekek vigyázatlanságából szár-
mazik. Az a legnagyobb baj, hogy a tüz leg-
többször nem szorítkozik a gondatlan ember háza 
tájékára, hanem eek más, a maga körébea gon 
dos ember javai is áldozatul esnek annak. 

Mivel pedig az emberek egyenként, önma-
guktól nem elegendő gondosak és elővigyázato-
sak, kivált falukon  a vezető egyéneknek kell 
okos intézkedésekkel olyan rendszabályokat meg-
honosítani, amelyek kizárják azt, hogy tűzvész 
miatt — habár csak egyetlen gazdának is — a 
javai elpusztuljanak. Főképp aratás után, a ga-
bona betakarítása idején s a cséplés alatt szük-
séges a legnagyobb gondokságot kifejteni. 

Mindenkinek s igy a gazdának is, a leg-
értékesebbek a lakóháza s a gazdasági épületei. 
A leggyuiékonyabbak pedig a takarmánya s a 
gabonája. Ha utóbbiak az épületekben vannak 
elraktározva, vagy a mi veszedelmesebb, azok 
mellett szabadon felhalmozva,  mind'g ott setten-
kedik a veszedelem, amely ha bekövetkezik, min-
dene .elpusztul. 

Ellenben, ha takarmánya s gabonája más-
hol van Összeraktározva, épületeit alig fenye-
getheti tűzvész. Azért a községeknek közös szé-
rűt kellene fentartaniok  a falun  kivül s oda kel-
lene összehordani s egymástól kellő távolságban 

összerakni a gabonát, ahol a cséplés is könnyeb-
ben lefolytatható.  Hogy pedig ott se történhes-
sék baj, megfelelő  rendszabályok volnának meg-
honositandók, s éjjeleken át az érdekelt gazdák-
nak sorjában őrszolgálatot kellene tartaniok. 

Minthogy azonban az ördög nem alszik, 
tüz ellen biztosítandó volna a szérű egész kész-
lete együtt. Ez sokkal olcsóbb, mert egy köt-
vénnyel eszközölhető. Mindenki nyugodtan alhat-
nék igy, tudva, hogy őrködnek javai felett  s ha 
mégis bekövetkeznék a baj, kára megtérül. 

Ha a községek gazdái maguktól erre nem 
volnának hajlandók, kormány-intézkedéssel kell 
kötelezővé tenni. Az államnak is elsőrendű ér-
deke, hogy polgárainak a vagyona megmaradjon 
s gyarapodjék. Az a többlet fáradság,  hogy onnan 
kellene — mondjuk — egy egy hétre való szal-
mát, takarmányt haza hordani, figyelembe  sem 
jöhet a nagy előnyökkel szemben. 

Mivel azonban ez által sem volna teljesen 
kizárva a községek belterületén a tüzveszedelem, 
felkészülve  kell lenni bekövetkezése esetén, an-
nak gyors elfojtására.  Tüzfecskendője  van min-
den községnek s van hozzá szükségei felszere-
lése. Mindez jó, használható állapotban tartandó; 
mert ha nem működik a fecskendő,  vagy lyukas 
a tömlő, annyi, mintha nem volna. Ezek kezelé-
sét pedig érteni kelt a község minden férfilakő-
jának, főképp  azonban az ifjúságnak.  A régiek 
közül alig van már 3—4 hozzáértő a községek-
ben, az ifjúságból  valószínűleg egy sincs. Ez 
nem az ő hibájuk. A bábom kiforgatott  mindent 
a sarkából. Megakasztotta itt is sz utánképzést. 
Ugjde négy éve már nemsokára, hogy a háború 
befejezést  nyert; meg kell tehát indítani min-
denütt és minden vonalon a régebb sok kellemes 
szórakozást, szellemi felfrissülést,  testi ügyessé-
get, erkölcsnemességet nyújtott mozgalmakat s 
ezek kőzött a tűzoltó-gyakorlatokat. Szervezetbe 
kell tömöríteni az ifjúságot,  mint régebb voit. 

Tűzoltó  szergyakorlatokkal  meg kell ismer-
tetni a tüzfecskendö  szerkezetét, működését; a 
segítő szerszámokat s a segítés módjait; valamint 
a fecskendő  gyors felszerelését  és kezelését, an-
nak üzemszerű fenntartását. 

R endgyakorlatckkal  fegyelemre  és rendszerre 
kell szoktatni sz ifjúságot.  Aki nem ismer fe-
gyelmet és tem tud rendet tartani, annak nem 
lehet hasznát venni, az nem tud segíteni. A tüz-
fecsketdő  gyors felszereléséhez  négy ember kell. 
Ezeket havonként váltogatva ki kell jelölni s 
teendőikre kioktatni és begyakorolni. 1, 2, 3, 4 
számokkal helyük a fecskendőnél  kijelölendő, 
hogy mindegyik tudja a kötelességét s a munká 
ban egymást ne zavarják. Veszély esetén, a pa-
rancsnokkal, ezeknek kell leghamarabb a fecs 
kendőnél  letni, s azt a vész helyszínére segíteni. 

Sor•  és menetgyakorlaiokkal  a testi ügyes-
séget kell fejleszteni  s az éberséget fokozni.  A 
kiképzésre s a gyakorlatok tartására ezekben 
már jártas katonaviselt ember alkalmazandó, aki 
mint parancsnok,  jóakarattal, de okosan alkal-
mazott szigorral bánjék az ifjúsággal,  amelytől 
minden tekintetben engedelmesség követelendő. 
Igen természetes, hogy a községek elöljáróságai-
nak s szükség esetében a képviselőtestületeknek 
köteles segítséggel kell lenniök ezekben a dol-
gokban, amelyek, há jól vezettetnek, áldás fakad 
belőlük a községekre és az államra. 

Sz. Szakáts Péter. 

Két ujabb nyilatkozat. 
— A Földmives Szövetség ős a Gazdasági Egylet egyesülése 

vitájában. — 

Fenti ügyben, a már közölteken kivül, még 
két ujabb nyilatkozatot kaptunk ; egyiket Hlatky 
Miklós úrtól, a G. E titkárától, a másikat Ürmösi 
József  t. barátunktól, a F. Sz. ügyvezető alelnöké-
től. Első sorban már a térhiány is megakadályozza 
a nyilatkozatok szószerinti közlését. Személyes-
kedő és kevésbé lényeges részeik kihagyására 
azonban az a meggondolás is késztetett volna, hogy 
hasonló polemizálások még soha semmi ügyet 
előbbre nem segítettek, sőt akadályt támasztottak 
egy, esetleg a jövőben mégia megtörténhető egye-
süléssel szemben. Végre is egy jelenleg meghiusult 
egyesülési kisérletről van szó, mely egyesülés 
megtörténte helyett senkinek sem szolgálhat épü-
lésére a kölcsönös vádaskodások nyilvánosság 
előtti lefolytatása. 

Hlatky titkár úr nyilatkozatában kijelenti, 
hogy ő sehol sem állította, hogy a F. Szövetség 
a G. Egyletbe be akarna olvadni, sőt mint mondja, 
„azon urak előtt, kik azt hitték, hogy az olaj a 
vízzel összevegyithető, ez az egyesülés keresztül 
vihető, mindig azt hangoztatta ho<™ kár az alku-
dozásra az időt fecsérelni,  merVíiŞgy a F. Szö-
vetség vezetői erre nem hajlandók, azt következ-
tetni lehet a szövetség születésének a körülmé-
nyeiből és abból, hogy a kérdés felvetése  óta 
elmúlt 4 hónap alatt az illető vezető uruk tar-
tózkodtak minden határozott nyilatkozattól." 

Azt sem irta sehol, folytatja  tovább H. M. 
úr, hogy a május 30-ikán tartott közös értekez-
leten a F. Sz. megbízottjai bejelentették volna 
a G. Egyletbe való belépést, csak azt, hogy a 
megbízottak „a gyűlésen ott voltak, végig hallgat-
ták a felszólalókat,  akik Szakács Péter uron 
kezdve mind azt hangoztatták, hogy felesleges 
egy uj egyesületet létesíteni, a F. Sz. lépjen be 
a G. E -be, mint központba, ezen bal'pés módo-
zatainak a ^megbeszélésére küldetett ki egy nem 
három tagu, hanem egy 6 tagu bizottBág. Ha 
jelenlevő megbízott urak a felszólalókkal  szemben 
csak egy hanggal is más álláspontra helyezked-
tek volna, vagy a bizottság elé terjesztett felté-
teleiket ez alkalommal előterjesztették volna: a 
választmány bizonyára egyhsngulag konstatálta 
voin», hogy ily feltételek  mellett a kérdést leve-
szi a napirendről". 

Végül azt hangoztatja H. M. úr, hogy a 
G. E. és vezetői a múltban és mindig önzetle-
nül munkáltak a köz javára, 1,422.000 korona 
készpénzforgalmat  értek el, mikor a személyi 
kiadások összege 3000 korona körül volt. 

* 

Ürmösi József  cikkében („Miért hiányoz-
tunk") sajnálatát fejezi  ki, hogy a Petőfi-ünne-
pen, melyen a Marostordamegyei Földmives Szö-
vetség impozáns és megkapó részvételát konsta-
tálta, a mi vármegyénk szövetsége hiányzott. 
Alább igy folytatja: 

„Regisztráljuk a tényeket nyiltan. Gál Imre 
volt F. Sz. elnök eltávozásakor nekem, mint egyik 
alelnöknek átadva az ügyvezetést, azt mondotta: 
Vezesd az ügyeket jobb szerencsével mint én, 
mert Cornea prefectus  úr kijelentette, hogy amig 
Gál Imre a F. Sz. elnöke, ennek semmiféle  moz-
gást, gyülekezést nem engedélyez. Én átvéve az 
ügyeket, megkíséreltük Varró titkár barátommal 
több izban a rendőrhatósági engedélyt megkapni, 
da arra való hivatkozással, hogy nincs megerő-
sített alapszabályunk — bár alapszabályaink 
1512-1921. alisp. sz. alatt ápr. 27-én felter-
jesztettek jóváhagyás végett — nem engedélyez-
ték még tanácsülés összehívását sem. 

A kormányválsággal bekövetkezett pre-
fect-változás  után elmentünk Varró titkárral 
a jeleni prefectus  úr ő méltóságához s el-
mondottam, hogy azért nem működhetett szövet-
ségünk egy idő óta, mert méltóságod elődje Gál Imre 



vYel viseltetett, de kérjük 
at szíveskedjék szövetségünknek 

sát engedélyezni s alapszabályaink 
yását megsürgetni. A prefectus  úr azt 

te, bogy ügyünkről tájékozást szerez, azt ta-
ulmányozza. Ezután nemsokára Varró titkár 

újságolta, hogy a prefectus  úr — Ugrón Zoltán 
úr tájékoztatása alapján — nincs rossz véleménnyel 
szövetségünkről s remélhetjük a munka felvételét. 
De hiába reméltük, mert ugylátszik, más uralt 
másképp tájékoztatták óméltóságát, mert, negle 
petéssel Wvastam azt a felvetett  kérdést, miért 
van szükség két ugyanazon céllal működő egye-
sületra ? Azért s ezt már nyilian hangoztattuk 
az alakuló gyűlésen, mert a vármegyei gazd. egy-
let a közelebbi 10—15 é^kea minden egyéb volt, 
esak a nép gazdasági érdekét munkáló egylet 
nem, nagyon zártkörű egyesület volt, melynek fő-
munkássága az évi titkári jelentésben (a bikaki-
állitás és szüzgulya) kimerült. A vármegyei köz-
ségek népében nem volt bizalom az egyesülettel 
szemben. Hogy mi, a földmives  szövettség, mit 
tettünk? Hát először is felébresztettük  gazdasági 
lethargiájából népünket, megértettük vele, hogy 
saját fennmaradja  érdekében s állami szempont-
ból is, fokozottabb  gazdasági haladásra van szük-
sége, határjárásokat, gazdanapokat rendeztünk, 
megindítottuk egy árucsarnok szervezését rész-
vénytársasági alapon, mindezt tettük azalatt a 
félesztend'3  alatt, amig működésűnk elé gátat 
nem emeltek. Mit és mennyit tehettünk volna a 
nép és az állam érdekében az alatt a 11 hónap 
alatt, amióta veszteglésre kényszéritettek." 

Kijelenti ő is, hogy az egyesülést nem ke 
resték, s nem is óhajtották. „Mi csak azt kér 
jük — igy fejezi  be — és ezt a székely nép ós 
a román állam érdekében kérjük, hogy ne mél-
tóztassanak akadályokat gördíteni a mi őszinte 
és becsületes szándékú gazdasági törekvéseink 
elé, ml akkor megmutatjuk, hogy életképes tes-
tület, szövetség vagyunk. 

Tudomásomra jutott az is, hogy egy pár 
urnák aggodalmat okoz, még a Földműves Szö-
vetséget pártolók közt is, az én esetleges elnök-
ségem. Magnyugtathatom a? aggódókat, hogy én 
erre nem pályázom, mert én 18 esztendei szociá-
lis monkâsaâ^ţ^iat> nem az elsőséget keres-
tem, hanem dolgoztam Istentől adott erőm és 
tehetségem szerint a nép érdekébeu. Aki a Föld-
mives Szövetségnél csak az én elnöki aspiráció-
mat látja, az vagy nem ismer ougem, vagy rossz 
indulattal viseltetik velem szemben." 

Eddig Ürmösi nyilatkozat». Ezek után az 
ügy nyilvánosság előtti tárgyalását — kedvezőbb 
időkig — a saját részünkről bafejezettnek  te-
kintjük. 

A régi jó időkben 

igy István király napja táján megyénk minden 
községében tiz-husz szülő készítette egy-két gyer-
mekét, hogy szeptember elsején behozza Udvar-
helyre a. kollégiumba, vagy pedig a gimnáziumba. 
Készült a jó, székelyszöttes kabát és a juhgyap-
juból szőtt, szép fehér  harisnya. S amikor elér-
kezett szeptember elseje, a szalmazsákos szeke-
rek egymás után poroztak végig az országúton. 
A város végén a vámnál egéez szekértábor ve-
rődött öisze a diákokat vivő szekerekből. 

Itt van az őaz, nemsokára leesik a dér — 
sóhajtotta a vámos. A város megtelt a napbarní-
tott székely ifjakkal.  Az utcák sarkán, a dinnyés 
szekereknél s a fareádi  pecsenye mellett megjelent 
a fehér  harisnyás székely típus. Ezt a nyüzsgő, 
mozgalmas képet, mint a múltnak színes ernlé 
két immár csak az aranytollú Benedek Elek leírá-
sából ismeri a mai nemzedék. 

Pedig ha valaha kellett tanulni, ismereteket 
szerezni, ugy a mai kor az, amely fokozott  tudást, 
nagyobb ismeretet kíván minden téren. A közégi 
életben az okszerű gazdálkodásnál, a városokban 
az ipar- és kereskedelem terén már sokkal na-
gyobb tudásra, ismeretre van szükség, mint régeb-
ben. Kimondjuk őszintén, hogy most már olyan 
kort élüDk, amikor minden ifjúnak  legalább négy 
középiskolai osztályt kell végeznie, hogy boldo-
gulhasson. Igaz, hogy a hivatalnoki pálya többé-
kevésbbé bezárult ifjaink  előtt, de a múltban sem 
volt egészséges állapot, hogy székely ifjaink 
csak a hivatalnoki pályákat özönlötték el. Most 
irányt kell változtatnunk, az ipari- és kereske-
delmi pályák felé  kell orientálódnunk, mert ezen 
a téren ifjaink  biztosan megtalálják boldogulásu-

kat. Románia pedig örvend az ipar- és kereske-
delem fejlődésének  és megbecsüli megbízható szé-
kely iparosainkat és kereskedőinket. Ne idegen-
kedjünk tehát a tanittatástól. Készitsük gyerme-
keinket az uj iskolai évre. Falvainkból pedig 
vonuljanak be újból fehér  harisnyás ifjaink,  hogy 
lássuk megint a régi szép felemelő  képet. 
umtmiHHiinHinnniURnsiiinir.r.niiiiininnnnninKniiniinnnKiii:;:»'.)!'.»»» 

A Petőfi-ünnep  utóhangja. 
Tóth Lajos dr. a Petőfi-jubileumot  rende-

zett segesvári bizottság előadója az udvarhely-
vármegyei bizottság elnökéhez, Sz. Szakáts Pé-
terhez intézett levélben mondott köszönetet az 
udvarhelymegyeieknek a vezetésben való részvé-
telért és közreműködésért: 

Nagyságos Elnök Ur, Kedves Bátyám, — 
igy kezdődik a levél, melynek közérdekübb ré-
szeit itt közöljük — Petőfi-ünnepeink  alkalmá-
val idáig is minden esztendőben közreműködött 
Székelyudvarhely: éppen ezért nagy örömére szol-
gált rendezőségünknek a mostani országos ünnep 
közreműködői közt is első sorban tisztelhetni a 
székelyudvarhelyieket. Nem tehetve ezt mindenki 
számára külön levélben, engedd meg, hogy Hoz-
zád intézett szerény sorokba összefoglaljam  ne-
mes városotok- mindan közreműködője iránt érzett 
hálánkat, melynek az érdekeltek előtt löendó 
szives részletezéséra nagy tisztelettel megkérlek. 

Hálás köszönetünk illesse először Dalárdá-
tokat, vezetőségét, karmesterét és minden közre-
működő tagját, kik az eddigi, örökségül nyert 
szent hagyományokhoz híven, ez alkalommal is 
jelen voltak annál a síremléknél, mely most az 
egész ország magyarságának volt zarándokló 
helye. Nagy hiánya lett volua a teljességnek, ha 
éppen a szomszédos székely anyaváros maradt 
volna el közreműködésével. Hála és elismerés 
azon hölgyeknek és uraknak is, kik az együttes 
dalárdaszámokon kivül, egyes költemények meg-
jelenítésében szereztek az ünneplőknek gyönyö-
rűséget és maguknak elismerést. 

Köszönetünket fejezem  ki a város és vár-
megye egész ünneplő közönségének, mely nem-
csak szép számmal megjelenve tisztelte meg ün-
nepünket, hanem ezt megelőzőleg a rendezés, 
előkészítés, hangulatkeltés, propagálás munkájá-
ban szóval és cselekedettel is, sőt falragaszok  és 
hirlapi közlemények által irásbelileg, a toll és 
sajtó nagy hatalmával is részt vett. Bár meg-
nyerhetnék ezentulra is nagyr&becstiit táaaoga 
tástokat, minden téren, hogy e veszélyeztetett, 
de ránk nézve oly fontos  ponton a magyar kul-
turát védelmezni, fenntartani,  sőt fejleszteni  tud-
juk. Köszönet Biró Lajes tanár urnák közremű-
ködéséért a koszoruletételnél. Titeket illetett 
meg itt a szó és cselekedet, kik ezt eddig is 
évente megtettétek. De köszönet leginkább Ne-
ked, Csiky Péter s. lelkész és Szász József  ta-
nár urnák, kik lelkes munkával, buzdítással, 
összetartással, egyszóval a rendezésban oly lelkes 
részvétellel munkánk terhét velünk osztottátok 
és a sikert elősegítettétek. 

Végül a szives és meleghangú levél az ün-
nepen esetleg észlelt hiányokért elnézést kér, 
mert sok korlátoló körülménnyel kellett meg-
küzdeni, „melyeken a munka és jóakarat nem 
mindig lehetett diadalmas". 

* 

Fentiekkel kapcsolatban Sz. Szakáts Péter 
ugy a maga, mint mindazok nevében, akikről 
ebben a nemes érzelemről tanúskodó lelkes 
hangú levélben szó van, valamint a vármegye 
mindazon lakéi nevében, akik az ünnepélyen 
részt vettek, viszont-köszönetét nyilvánitja, „a 
segesvári rendezőbizottságnak s különösen Tóth 
Lajos dr. bizottsági előadónak és Segesvár város 
lakosságának mindenre kiterjedő figyelmükért  s 
a szives vendéglátásért, amiben a város lakossága 
nemes versenyre kelt. A rendezésért, a nagyszerű 
programm összeállításáért és annak fényes  sike-
réért a segesvári bizottságot, dr. Tóth Lajossal 
az élén, illeti minden elismerés és köszönet." 

HÍREK. 
Augusztus 19. 

Előléptetés és áthelyezések a bíró-
ságnál. Szabó Géza drt., a halybaii törvényszék 
érdemes vizssálóbiráját a VIII. fiz.  osztály 1. fo-
kozatából a VII. fiz.  osztály 1 fokozatába  lép-
tették elő. — A helybeli kir. járásbíróságtól 
Gallay Kálmánt a VIII. fi?,  o. 2. fokozatába 
tartozó járáabirót hasonló minőségben, saját ké-
résére a kisjenői (Aradm.) járásbírósághoz helyez-
ték át. Heiyéba ide Mihail I. Constautinescu 
melineştii birói segédot nevezték ki járásbiróvá 
a VII. fiz.  oszt. 2 fokozatába. 

Hivatalos ünnep volt ma, szombaton a 
marasestii győzelem emlékéra. Ez alkalommal 
d e. 10 órakor a kaszárnyában Ta Daum volt, 
melyen a vármegye és a rendőrság prefectusa,  az 
alispán és más hivatalok vezetői és szgmélyzete 
is részt vettek. 

Arany-lakodalom. Ritka házaspárnak 
adatik a sorstól az a nagy szerencse, hogy küz-
delmes, fárasztó  munkában, s az élettel járó 
kisebb és nagyobb szenvedések, esetleg csapások 
között is, erőben és egészségben érje meg házas-
ságának ötvenedik évét. E ritka Bzerencse jutott 
osztályrészül városunk egyik köztiszteletbea és 
becsülésben álló polgárának: Daróci Miklósnak, 
ki nejével, született Czikmántory  Juliánnával f. 
hó 17 én, csütörtökön családi körben, egész csön-
desen, — ünnepelte meg házasságának 50 éves 
fordulóját.  A templomban Pál István apát-plebá-
noa áldotta meg a vallásos és erkölcsös életben 
ily magas kort elért házaspárt, s mondott szép 
beszédet hozzájuk. Este pedig a jubiláns pár gyerme-
kei, uuokái szeretete és ünneplése közepatt üanepi 
lakomához ült, — holj;az erős tölgy hajtásai ked-
ves virulásában bő ulkalma volt immár gyönyör-
ködd is. A vallásosságáról és humánus érzéséről 
közismert család fölött  ott lebegett a Gondvise-
lés áldó keze is: ötven év alatt sem a gyerme-
kek, sem a nagyszámú unokák között, halálozás 
nem fordult  elő. Mi is lüváauak Miklós bátyánk-
nak, s kedves nejének jó egészséget é3 szeren-
csét a távolabbi gyémánt-lakodalom falé. 

Homoródfiirdőn  a Székely Dalegylet 
f.  hó 27-ikén, vasárnap Homoród fürdőn  hang-
versennyel összekötött majálist rendez. 

Ismét tűzvész volt Bikafalván  folyó 
hó 16 án délelőtt. Ezúttal 20 kisgazdának pusz-
tult el a községen kivül közös szérűre összehor-
dott idei gabonatermése cséplés közben. Oialett 
egy év fáradságos  munkájának te'jes gyümölcse. 
A szerencsétlenül iárt gazdáknak még vetőmag-
juk sem maradt. Tetézi ezt a rm-gálhetés nyo-
masztó gondja. A vármegye gazdaközöaségének 
érző szive forduljon  a saarenc3étl«oül jártak falé, 
s nyújtsa feléjük  segítő kezét, önkéntes adomá-
nyokat pénzben vagy gabonában elfogad  é3 nyil-
vánosan nyugtáz Sz. Szakáts  Zoltán Bikafalván. 
A begyüleadő segély bizottságilag osztatik szét. 
A kár mintegy 200 ezer leu. 

A skarlátjárvány városunkban már he-
tekkel ezelőtt megnzünvén, a vármegye alispánja 
a zárlatot megszüntette. 

A róm. kath. polgári leányiskolába 
a beiratás szeptember 1., 2., 4. napján lesz d. 
e. 8—12 ig a zárdában. Tandij egész évre 40 leu, 
beiratási dij 20 leu. A beiratási dijat beiratásk'or 
azonnal kell fizetni.  A teljesen szegény tanulók 
a tandíj alól felmentést  nyernek. A felmentes 
iránti kérést a beiratáskor élőszóval is elő lehet 
adni. A beiratáshoz minden tanuló köteles magá-
val hozni keresztlevelét és előbbi osztálybizonyit-
ványát. Az első osztályba jövők ujraoltási bizo-
nyítványt is kötelesek hozni. 

A villamosmii üzemvezetősége közli, hogy 
a mü gépeinek javítását befejezték,  s ezért a mo-
tor-tulajdonosok, az áramot, a téli hónapok beáll-
táig korlátlan időben használhatják. 

Dömény Mária zongoraművésznő 
hangversenye, melynek tervéről mult Bzámunkban 
előzetes közlés jelent meg, f.  hó 26-án este fél  9 
órai kezdettel, a ref.  kollégium imaterméban fog 
megtartatni. Az estély értékes és változatos pro-
grammja a következő: Bach: Chromaticus-Pre-
lude és Fuga. Beethoven: Es-dur Sonata. Brahms: 
Rapsodia. Capriccio. Zongorán játsza: Dömány 
Mária. — Szünet után: Bruch: G. moll Concert. 
Hegedűn : Szabó Ernő, zongorán : Dömény Mária. 
Schumann : Aufgchwung.  Warum ? Chopin : C-
moll Etude. Cis-moll Valss. Nocturne. Strauss: 
Traümerei. Cácilie. Bartók: Parasztdalok. Vala-
mennyit zongorán előadja: Dömény Mária. Az 



estély iránt nagy az érdeklődés. Jegyek előre, a 
jövő hét közepétől, a Könyvnyomda r. t. üzleté-
ben lesznek kaphatók; áraik: 20 leu (â első 
sor) és 15 leu. Tanuíójegy (karzat) 6 leu. 

Felvétel a róm. kath. főgimnáziumba. 
A székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnáziumban 
a tanítás szeptember elején ismét az uj egységes 
középiskolai tanitástervvel fog  megkezdődni alsó 
és felső  tagozattal s a tanulókat vallás és nemi 
különbség nélkül vesszük fel  ezúttal is. Felvehe 
tök az I. osztályba az elemi iskola IV. osztályát 
végzett tanulók, a többi osztályokba a volt pol-
gári iskolai növendékek. A felső  tagozat (V—VIII. 
o.) az V. osztálytól gimnáziumi és reál-szakra 
Oszlik. Akik tehát az V. osztályba iratkoznak, 
hajlamok és tehetségük szerint választhatnak a 
gimnáziumi éa reálszak között. Figelendö  dijak  : 
Az alsó tagozaton (I—IV. o.) 630, a felső  tago-
zaton 830 L. tan- és fanntartói  dij fizetendő.  Sze 
gény tauu'ók indokolt esetben a dijak fizetése 
alól egészen vagy részben felmentést  kaphatnak. 
Különbem a dijaknak legalább félét  a beiratások-
0*1 lehetőleg be kell fizetni.  A különféle  vizsga, 
latokat  (javitó, pótló, felvételi)  augusztus 30 és 
3Í1. napjain d. e. 8 órától tartjuk. A rendes  btira-
tások  ideje szeptember 1., 2 , 4. napjának déle-
lőttje 8—12 óráig. Első ízben beiratkozok az 
isk. bizonyítványon kivül keresztlevelet (születési 
atyakönyvi kivonatot) ós njraoítási bizonyítványt 
is kötelesek felmutatni.  Az iskolai  évet szeptem-
ber 5 én dé előtt 9 órakor nyitjuk meg ünnepélyes 
Veni Sanctéval és a törvények felolvasásával.  Az 
év-megayitáaon minden beirt tanulónak jelen koll 
lennie. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1922 augusz-
tus 18. A fógimn.  igazgatósága. 

Fürdés közben ellopták Binder Emil 
arany láncát, mely a parton hagyott ruhái közt 
levő melléuy zsebében voit. A tetteseknek a 
rendőrség nyomában van. 

Dálnoki Paál Lajos ünneplése. A 
kézdivásárhelyi egyházközség — mint már ré-
gebben hirt sdtunk róla, — Dálnoki Paál La-
jost választotta meg lelkészévé, ki e hó 20 án 
már ui áilánát el is foglalja;  beiktatása 26 án 
lesz. Barátai és ismerősei városunkban meleg 
ünnep*,és keretében bűcsuztak el a köíélet terén 
is fár«dhatlan  buzgalommal munkáló jeies. férfiú-
tól. Tiszteletére a Szabó Károly-féle  vendéglőbe» 
bankett volt, mely kedílyes és vig poharazás kö-
zött a késő éjjeli órákig tartott. Szebbnél-szebb 
pohárköszöntökben sem volt hiány, ezek nagy 
ban emelték a hangulatot, s hozzájárultak ahboz, 
hogy e szűk körbe szőrűit ünneplés soká emlé-
kezetes maradjon. Elsőnek Szabó Antal szólott 
közvetlenül, melegen. Nagy Lajos dr. a törekvő 
és szegény sorsban vele küzdő iskolatársat kö-
szöntötte, Kassay F. István dr. a papot, mint a 
lelkek irányitóját, a nép vezérét, Sz. Szakáts 
Péter magvas és tartalmas köszöntője egyszer-
smind tanulságot is szolgáltatott a mai kor „la 
temer"-emberének uj kenyérkereső pályák meg 
^választására. Sebeai János dr. Paál Lajost, mint 
embert ünnepelte, ki minden körülmények kö-
zött a múltban is gerinces és nyílt, szinvalló 
volt. Beszéltek még Pluhár Gábor, Varró Etek, 
Bardocz ny. telekkönyvvezető. Paál Lajos általá-
nos figyelem  közt, meghatottan köszönte meg az 
iránta megnyilvánult szeretetet és búcsúzott el ba-
rátai és ismerőseitől, igérve, hogy uj állomásán azon 
fog  munkálni, hogy Udvarhelyvármegyének, — 
melyban férfikorának  deléhez érkezett, s melyen 
szive minden dobbanásával, szeretettei csüng — 
dicsőséget szerezzen. A jelenvoltak egy közösen 
aláirt táviratban üdvözölték a repatriált és jelen-
leg Debrecenben lakó Gál Imrét. 

Üzleti lopás. Vakmerő lopást követtek 
el — eddig még ismeretien tettesek — 17 ikén, 
csütörtökön, a déli órákban a Székelyudvarhelyi 
Bőrgyár r.-t. üzlethelyiségében. Déli záráskor, 
mikor a személyzet a Flórián-féle  üzlet melletti 
boltból eltávozott, 8428 leu 44 bani készpénz 
maradt a kasszául szolgáló fiákban.  Ebéd után, 
mikor az üzletbe visszatértek, az ajtózár nyitva volt, 
s az egész pénzösszeg hiányzott, anélkül, hogy 
a helyiségben bármi rendetlenség, vagy erőszakos 
betörés nyomai látszottak volna Verestói János 
üzletvezető a rendőrségnél nyomban jelentést tett, 
mely egyelőre csak a jelzett pénzösszeg nagyságát, 
s a leirt tényállást állapította meg. A mint azon-
ban értesülünk, a rendőrség a vakmerő és nagy 
j ártassággal cselekvő tolvajoknak már nyomá-
ban van. 

Az ipari szakiskola közleménye: Az 
odorheiui állami kő éB agyagipari szakiskolán 
hadiárvák, hadiözvegyek, hadirokkantak és más 
teljesén szegény szülők jól tanuló gyermekei in-
gyenes ellátásos hely iránt folyamodhatnak.  Egyéb, 
a felvételre  vonatkozó felvilágositást  készséggel 
nyújt: az igazgatóság. 

Két püspök városunkban. Ritka ven-
dégei voltak t. úó 15 éu fi  helybeli református 
egyháznak, egyszerre két református  püspök láto-
gatta meg. Az egyik: Sylvester Baseli dr. ameri-
kai református  püspök, a ki Nagy Károly erdélyi 
református  püspök társaságában látogatta meg 
az egyházat. A magas vendégek minden előzetes 
értesítés nélkül érkeztek meg déli egy órakor 
Sxováta fürdőről.  Azelőtt pár órával Kolozsvárról 
egy szűkszavú sürgöny jelezte érkezésüket, ugy 
hogy az egyházközség vezetőségének alig maradt 
ideje a fogadtatásra.  Mindez az amerikai püs-
pök kívánságára történt, ki a hétköznapi élet 
munkájában akarta meglátogatni az itteni na-
gyobb egyházakat. A lelkészi lakáson Vajda Fe-
rencz esperes üdvözölte, a főgoadnok  és több 
presbiter jelenlétében, a két püspököt és a kísére-
tükben utazó Imreh Lajos dr. theol. tanárt, ki a 
tolmács szerepét tölti be. Az a'merikai püspök 
megköszönte a nem vári szives fogadtatást  éa 
kifejezte  az amerikai református  hitteatvérek me-
leg szeretetét és üdvözletét az itteni reformátu-
sok iránt. Rívid ebéd után az amerikai püspök 
megtekintette a reform,  templomot, a kollégiumot 
és megkapó érdekeltséggel nézte végig a székely 
néprajzi muzeumot; azután a református  elemi 
leányiskola helyiségét és az egyház szép és érté-
kes klenodiumait nézegette meg. E rövid, de 
mindenre kiterjedő láttigatáa után este fél  hét 
órakor tovább utaztak Sapsiszentgyörgyre. A lá-
togatás emlékéül az amerikai püspök beírta nevét 
az egyház aranykönyvébe. 

A oluji (kolozsvári) Máriánum zene-
iskolája a következő iskolai évben is három 
tanszakkal — u. m. zongora, ének, hegedű — 
folytatja  működését zeneakadémiai tanterv alapján. 
A zeneiskola működési körét kibővíti, amennyiben 
felveszi  tantervébe a zocgoratanszak növendéke-
inek paedagogiai kiképzését, azon célból, hogy 
egyfelől  zenekultúránk ügyét szolgálja zongorata-
nitónők képzésével, másfelől,  hogy növendékeinek 
kenyérkeresetet biztosító bizonyítványt adhasson. 
Oiyan egyének, kiknek zenei kiképzése esetleg 
már megvan, a paedagogiai kiképzést utólagosan 
is megszerezhetik kivételes intézkedések alapján. 
Randea növendékek számára bennlakás. Érdeklő-
dőknek készséggel ad felvilágositást  a vezetőség. 

Orvosi hir. Dr. Vánky Kálmán fogorvos 
és dr. Vánky Kálmánná dr. Paskusz Ilona gyermek-
orvos külföldi  tanu'mányutra utaztak. Szakorvosi 
rendeléseiket szeptember ló tői folytatják  Bul. 
Rag. Ferdinánd (Kossuth utca) 28. sz. alatt. 

GyArfás  £ lemér, a magyarság ismert-
i i év i i Tezetö>egyéx i i sége i r t : „Gép és lélek" ci-
men vezető cikket a „ Pásztortűz" most megjelenő szá-
mába. Merész Károly Álmok halála c. nsgyérdekeaséfrü 
egyfelvonásosát,  Szabó Mária pedig : Gyöjelem cimü mű-
vészi neveiiáját adja itt. A versek sorában Tompa László-
tól, az „ Erdélyi aratás'-, továbbá Baneze Domokos és Mi-
hály László versei találhatók. A Megjegyzések rovata is 
rendkívül gazdag. Változatos tartalmaból külöa megemlí-
tést érdemelnek Reményik Sándor (Babits: Tímár Virgil-
jéről) Nikodemusz Karoly (A felekezeti  iskolák kérdéséről) 
Naláczy István (A kath. statusgyülésről) Walter Gyula (Bi-
tay Árpád uj román irodalom történet-érői) továbbá Balázs 
Ferencz és Tövisi Géza közleményei Kérjen mutatványszá-
mot! Kiadóhivatal :Kolo*svár. Mária királyné u. 35. 

A holyi áll. ipari szakiskola reformja-
Sajnálattal értesülünk, hogy a kormány a hely-
beli kő és agyagipari szakiskola kőipari szak-
osztályát f.  é. szept. 1-től a zalatnai kőipari 
szakiskolával egyesítette, hogy ezzel egyrészt a 
halyiség tekintetében szűkölködő és aiaiatt tovább 
fejlődésében  gátolt agyagipari szakosztályt modarn 
felszereléssel  elláthass*, s befogadóképességét  nö-
velje, másrészt lehetővé tegye Zalatnán egy nagy-
arányú kőipari szakiskola kifejlődését.  Illetékes 
helyről kapott információnk  szerint, a kormányt 
ez intézkedésében a gazdasági szempontokon ki-
vül azon szándék vezette, hogy igy az agyagípari 
szakosztályt a mai igényeknek megfelelően  a leg-
magasabb fokra  fejlessze.  E messze kiható jelen-
tőségű rendelkezés képessé teszi helyi intézetün 
ket arra, hogy az uj viszonyok hatása alatt elő ' 
állott szükségletek kielégítésére lépten-nyomon 
alakuló és szakemberekben nagy Hiányt szenvedő 
különféle  agyagáru vállalatokat szakerőkkel ellássa 
s fiainkat  ily módon a nagy tért hódító iparág 
keretében elsőrendű kereseti forráshoz  juttassa. 
E kilátás ad még némi vigaszt a kőipari szak-
osztály távozása fölött  érzett fájdalmunkban. 

A Romániai Magyar Dalszövetség 
pályázatot hirdet az 1923-ik évi országos dalos-
versenyén előadandó eredeti verseny-négyes 
férfikarokra:  Az első csoport számára szükséges 
egy szövegben és zenében magyar, nehéz műdal. 
A második csoport számára egy hasonló kellé-
kekkel biró, könnyebb műdal vagy dalegyveleg. 
A harmadik CBoport (falusi  dalárdák) részére 
könnyű magyar műdal vagy dalcsokor szükséges. 
A vergenykarok szövegének tartalma Vegjfe  tekin-
tetbe a romániai magyar dal ügy jelenlegi helyzetét. 
A szólamok hangterjedelme a normális férfihang 
terjedelmének feleljen  meg. A karok a capella 

írandók s maganrészek kerülendők. Pályadíj  : az 
I. csoport versenykarára Egyezer leu, a II. cso-
portéra Hétszáz leu s a III csoportéra 500 leu. 
A Szövetségnek jogában áll a dicséretben része-
sült pályamüveket 300 leivel megvásárolni. Pályá-
zati határidői  1922 december 1. Az eredmény a 
Romániai Magyar Dálszövetség hivatalos lapjának, 
a „Magyar  Dalu-nak 1923 évi januári számában 
publikáltatik. A pályamüvek vezérkönyv-alakban 
3 példányban s szólam alakban 1 példányban, 
idegen kézírással s jeligés levélkékkel adandók 
ba dr. Rombauer Tivadar szövetségi titkárhoz, 
Brassó, Kapu u. -67. 

z Nagyszabású táncmulatságot ren-
dez városunk ifjúsága  20-án (vasárnap) délután a 
Szejke fürdőn/belépti  dij nélkül: Ampovica lát-
ván zenekarának közreműködésével. 

Magyar Kisebbség cimen „az erdélyi nép 
számára" Jakabffy  Elemér dr., Sulyok István dr. 
Wiiler József  dr. szerkesztésében nemzetpolitikai 
szemle fog  Lugosou legközelebb megindulni. A 
32 oldalas füzetekben,  fálhavonkint  megjelenő 
folyóirat  cálja „ősi földjén  élni éa fejlődni  akaró 
népünk megmaradt szellemi éa gazdasági értékei-
nek számbavétele, tudományos rendezése és fel-
dolgozása, az igy szerzett adatok s az azokból 
levont tanulságok közkeleMi/é tétele." A szer-
kesztők kiváló, értékes egyénisége garantálja, 
hogy az uj folyóirat  e komoly éí minden elisme-
réat megérdemlő törekvése meg is fog  valósulni* 
Előfizetési  ára negyedévre 36 leu, 

Csehszlovákiában. Mint felette  érdekes 
dolgot olvassuk, hogy Csehszlovákiában a törvé-
nyeknek magyar nyelven is kötelező a kiadása. 
(1921 december 20. 500. sz. törvény.) Hivatalos 
bizottságot is szerveztek a törvények fordítására 
Bratistevában (Pozsony), melynek a vezetője Benkó 
István dr. osztálytanácsos, kivüle Flórián Károly 
dr. k08icei (kassai) jogtanár működik közre, mint 
revizor. A magyar nyelvre lefordított  törvények 
megjelenése közelebbről várható. Eí igy van Cseh-
szlovákiában. És nálunk ? Azt hisszük, hogy ily-
nemű intézkedés itt sem lenna a helyesen felfo-
gott jogszolgáltatás ártalmára. 

A „Keresztúri Atlétikai Club" atlé-
tikai és szertorna versenye f.  hó 27-ik nap-
jának délutánján fog  lezajlani b programmja a kö-
vetkező: 100 méteres síkfutás,  4 szer 100 m. 
staféta-futás,  suly, gerely, diszkosz-áobás. ló, rud, 
magaa és távolugrás. A verseny főérdakességét 
a (korlát és nyújtó) 5-ös csapatverseoy és az 
egyéni versenyek, seniorok és juniorok részére, 
képezi, különösen, mart az utóbbi szkokban a 
kolozsvári K. A. S. E. bajnokcsapata biztosan és 
a besztercei Turn-Veráin tornászai is részt veBz-
nek. Remélhetőleg, a „Hargita" ugyanannyi arány-
ban fog  a versenyszámokban részt vanni, mint a 
K. A. C. a Hargita tavaszi tornaünnepélyén 
részt vett. Füleslabda-mérkőzéa a K. A. C. és a 
Hargita csapata között szintén programmba van 
véve. Azuap este a K. A. C. bezáróu! a Walter-
féle  nagy teremben Atléta-bált rendez. A verseny 
az unitárius főgimnáziun  tornakertjében lesz. 
Ugy az estély, rniut a verseny iránt az érdek-
lődés igen nagy. 

KÖZGAZDASÁG. 
Maholnap itt az ideje az ősziek vetésének. 

Gazdáinknak már most gondoskodnia kell arról, 
hogy őszi vetéseik alá műtrágyát alkalmazzanak. 
Csak látszólag oknélküli kiadás a műtrágyára 
kiadott pénz, valójában kamatostól visszatérül. 
Nagy szegénységi bizonyítványt állított ki rólunk 
a brassói műtrágya-gyár, a mikor azt közölte, 
bogy egy brassó-vidáki szász község több műtrá-
gyát használ föi  évenként, mint a bárom székely 
vármegye összes gazdái. Szeretünk arra hivat-
kozni alkalmak adtán, hogy. könnyű a szász gaz-
dának, mert földje  összehasonlíthatatlanul jobb a 
mi földjeinknél,  s a szász gazda még is nagyban 
használja a műtrágyát — ha már földjeink  silá-
nyabbak, nekük annál inkább be kellene vezet-
nünk a műtrágya használatát. Superfosfátot  akár 
a Földmives Szövetség utján szerezhetnek be egyes 
községek, akár közvetlen a brassói műtrágya-gyár-
hoz fordulhatnak.  Mátermázaája a 18®/0-os műtrá-
gyának az udvarhelyi avagy akármelyik más va-
súti állomáson körülbelül 210—215 lei lesz. 

A farkaslaki  vásár a teljes üzlettelenség 
jegyében folyt  le, kötés alig történt, a tartózko-
dás oda, hogy a vevők a nagy szárazság miatt 
a vételtől idegenkedtek. 

A mult keddi piacon: buza 60—65, rozs 
50-53, törökbuza 50-52, zab 28—30, árpa 46— 
48 leuban kelt el vékánként. v—ó. 



Legjobb gyártmányú 
választékban és olGSÓn kaphatók LÖBL i 

gyapjúszövetek, bélésáruk, férfi  sapkák, nyak-
kendők, asztalteritök, ágy- és asztalgarniturák, 
függönyök, bútorszövetek stb. rendkívül nagy 

üzletében Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 25. 

Eladó egy teljesen uj Saititas-szoba-
gőzfürdő.  Cim: a kiadóhivatalban. 

Egy jó családból való 8—4 középis-
kolát végzett fiút  fizetéssel  tanulónak 
fölvesz  HIRhCIl IGNÁC fűszer-  és 

vegyeskereskedése; 

Kitűnő épület-homokot ad el: 
Fábián Olga Székelybethlenfalván. 

Ugyanott egy jó karban levő cimbalom eladó. 

Eladó malomberendezés, 
mely áll: 1 kettős kőpadból, teljesen felszerelve, 
transmissió-hajtással, 1 sima henger és hozzá 
egy szita, 3 kőből álló malom, teljes felszere-
léssel. vizhajtásra. Értekezni lehet: Borbély 

Lajos molnárral Nagygalambfalván. 
Központi helyen bútorozott, 
esetleg bútorozatlan szobát 

keres nőtlen tanár. - Cim a kiadóhiv. 
„Vomag" teherautó 
4 tonnás, 45 HP., majdnem egészen uj, elad6. 
Megtekinthető Karres Sámuel & fiai  bőrgyárnál 

Medias (Medgyesen). 

Eladó betelelt méhcsaládok, 
Dzierzon I., II., Ill-as, három keretsoros kép-
tárakkal vagy kaptárak nélkül Péterfy  Áron 

oy. tanítónál Mereşti (Homoródalmáson). 
Dumitreni község elöljáróságától. 

Sz. 884—1922. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott község elöljárósága közhirré teszi, 

hogy a Dumitreni község korcsmaháza bolthelyi-
ségei együtt Dumitreni községben, a község házá-
nál 1922. évi szeptember lO-én d. u. 2 óra-
kor tartandó nyilvános szóbeli árverésen 1922 
október 1-től kezdődő 3 évre a legtöbbet igérő 
nek haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 5000 lei, bánatpénz 10°/0 
Árverési feltételek  a cristuri járási főszol-

gabírói hivatalban, Dumitreni községben a köz-
ség házánál és a bordosiui körjegyzői irodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

A községben más korcsrua nincs. 
Dumitreni, 1922 augusztus 15. 

Caracas Lajos, Szakács Jószeí , 
kjző. kbiró. 

Judecatoria de ocol din Odorheiu. 
Sz. 2802-1922. 

Hirde tmény . 
Az odorheii kir. járásbíróság közhirré teszi, 

hogy az állítólag elveszett következő okirat: az 
Udvarhelymegyei takarékpénztár részvénytársaság 
által 1918 október 9 én Barabás Juliánná Toró 
Lajosné nevére kiállított XVI/545. sz. 6282 K. 
12 flil.  (3141 L 06 b.) betétet igazoló betéti 
könyv megsemmisítése iránt az eljárást kérelmére 
folyamatba  tette. Ennélfogva  felhivja  az emiitett 
okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a 
Gazeta Oficialban  történt harmadszori beiktatását 
kővető naptól számított egy év alatt az okiratot 
a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben 
a biróság azt a jelzett határidő letelte után a 
folyamodó  ujabb kérelmére semmisnek fogja 
nyilvánítani. 

Odorheiu, 1921 szeptember 11. 
Dr. NESSELRODE s. k., 

sef.  judecător. 
A kiadmány hiteléül: Jakab,  s. hív. tisztv. 

Dela judecatoria de ocol din Criştur. 
No. G. 1150-1922. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági kiküldött az 1881: LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében közhirré teszi, hogy a 
cristuri kir. jbiróságnak 1922. évi 764/3. számú 
végzése következtében dr. Ft dor Boldizsár cristuri 
ügyvéd által képviselt Nagy János végrehajtató 
javára 1120 lei tőke és jár. erejéig az 1922 évi 
julius hó 13-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 3000 leire becsült kö-
vetkező ingóságok u. m.: 1 fakó  szőrű ló, egy 
egyes fogatú  lószekér és egy lóhám nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a cristuri kir. jbiróságnak 
1922. évi G. Ii50. számú végzése folytán  1120 
lei követelés, ennek 1922 évi május hó 4. nap 
jától járó 5°/0 kamatai és eddig összesen 299 lei 
75 bániban bíróilag megállapított költségek ere-
jéig Cristur községben adó;s házánál leendő meg-
tartására 1922. évi a u g u s z t u s hó 22-fk 
napjának d. u 3 órája batáridőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. LX. t.-c. 107., 108 § ai értelmé 
ben kétzpénzbeni fizetés  mellett a legtöbbet Ígé-
rőknek 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 3 aug. anul 1922. 
Lőrfnczy,  bírói kiküldött. 

Szives tudomásvétel végett értesítem 
a n. é. közönséget, hogy Gdorheiu-
Szélt«lyud varhelyen, Str. PRINCIP. 
ELISABETA (Bethlen-u.) 63. sz. alatt 
(Hotel ALBA JÚLIA szálloda) 
= = = = = kitűnő = = = = = 

erdélyi asztali és csemege borok 
kaphatók jutányos árban, ugy nagy-
ban, mint kicsinyben. — Tisztelettel: 

az ALBA JULIA-SZÁLLODA BÉRLŐJE. 

Értesítés. 
Tisztelettel tudomására hozom a nagyérdemű 

köíőnségnek, hogy folyó  évi szeptember hó 1-ével 
Bui. Reg. Ferd. (Koasuth-u. 1. Bzámu házban egy 

forditó-irodát 
létesítettem, hol is a legjutányoeabb árak mellett 
miídennemü román, magyar- éa nímetnyelvü for-
dításokat elvállalok. 
Hivatalos  órák:  d.e  8—12. és d.  u. 3—5 

Tisztelettel: Nagy András, 
joghallgató, (veit államrendőrség! tisztviselő.) 

Á L L A N D Ó A N R A K T A R O N T A R T O K : 
Ideál  fúrógépeket  13 mim fért'furóhoz 

10. számú fúrógépek  25 mim „ 
2. sz. fúrógépek  22 mjm fémfuróhoa 

Kovács-üllők  Phönix acélból 
Kovács  szerszámok  v 

Csavarmetszők 
Steier-satuk  egész 30 kg-ig 
Órás satuk  — Órás-reszelők 

Iieszelők  minden  nagyságban és méretben 
Körfűrészek 

Gatterfürésxek 
Fűrészlapok  különböző  formákban 

Karikahajós  várrégépek 
Csövágó  1 zolltól  3 zollig 
Csőfogók  1 zolltól  3 zollig 

Önműködő  kenőszelencék  és olajozok 
Drótkefék 

Villás  kulcsok 
Benzin forrasztó  pákák 

Gépolojik 
Cylinder  olaj (Valvolin) 
Varrógép-olaj  üvegekben 

Tavotta  (gépzsir) 
Szárny  szivattyúk  5. számig 

Gummilemez 
Klingerit,  eredeti  angol 4-ig 
Aibest lemez egész 5 mjm ig 

Gépvarrószij 
Szijszegecsek  vörös rézből 

Serleg  csavarok 
Csavaráruk 

Gummicsövek 
Szeparátorok 
Vajköpülök 

Kerékpárok  — Kerékpár  alkatrészek 
Kerékagy-furó  21ls—31li  zollig 

Lemez ollók 
Juhnyíró  ollók 
Szúnyogháló 

Hitelesített  űrmértékek 
•Épület-  és butorvasalás 

Zománcedények 
1 nagy jégszekrény 

Pénzszekrény 

Football  labdák 
Horgonyozott  tetölemez 

Fekete  tetökmez 
1 transmissio rud  6 mm vastag, 3 meteres 

Kandia-bonbonok 
Kávé  — Rizs 

Cukor 
Liszt 

Lucernamag 
Fimise 

Express-lakk 
Kopál-lakk 
Brunolin 

Zománcfesték 
Minium 
Linoleum 
Vaslakle 

Terpentin 
Horgonyfehér 
Szatinober 

Szálamiák  egész és törött 
Dura elemek 

Josif BACSICS József Prevăiia de Coloniale şi Ferărie — Vas- és füszerkereskedés 
Odorheiu-Sz.-udvarhely, Piaţa Regina Maria (Batthyány-tér) 5. 

Műbutorok. 
Mélyen leszállított árakban. 
A legszebb és legmodernebb kivitelű 
készbutorok szerezhetők be Odorheiu 
Bul. Reg Ferdinánd (Kossuth-utca) 27. 
sz. alatt Balázs Károly cég árurak-

tárában. 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Á B u 1 - Ferdinánd (Ivossuth-
E B C B W S V n) 45—47. sz. háztömb, mely 
áll: öt külön álló lakásból és egy üzlethelyi-
ségből. Értekezni lehet: Orbán Domokos 
dr. orvosnál Str. Prinţul Nicolae (Árpád-n). 6. sz. 

Eladó egy hármas toilette metszett tükör 
és egy antik könyvszekrény. Cim: Bul. 

Regele Ferdinánd 45. 


