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Ismét felterjesztették 
— ki tudná, már hányadszor — a mindegyre 
elgáncsolásokkal, akadályozásokkal találkozó 
Magyar Szövetség átalakitott szervezeti sza-
bályzatát. A vezetőség alapos és körültekintő 
munkával kisérő memorandumof  is szerkesz-
tett, melyben a szövetség jogosultságát, sem-
miféle  törvénybe, állami rendbe nem ütköző 
törekvéseit nyilţ őszinteséggel fejti  ki, meg-
döntvén a rosszakaróknak irredentizmust, reak-
ciót s más hasonlókat emlegető vádjait is. 

A magyar kisebbség itt emberi és a 
trianoni békeszerződésben is megerősített jo-
gai alapján szabad állampolgárokhoz méltóan 
élni akar, egyenlő elbánást várva a hatóságok-
tól s szabadságot faji,  kulturális, gazdasági 
élete önálló kifejthetésében.  Hogy mindezt 
teljes mértékben tehesse s az esetleges sé-
relmekkel szemben elismert képviselete legyen, 
szükséges a szövetségi szervezet, melynek 
fenntartásához  az egész magyarság ragaszko-
dik. E törekvéseivel nem az állam ellen, de 
éppen az állam érdekében is kiván hivatást 
betölteni. 

Lesz-e most már a kormányban mind-
ezek megértésére, elismerésére belátás, nem 
tudhatjuk. Abban azonban bizonyosak va-
gyunk, hogy — ütközzék bár. ügye ujabb 
akadályokba — a magyarság nem szűnik meg 
jogos törekvései melletti küzdelmét mindad-
dig megújítani, mig méltó és egységes kép-
viselete egy, á^kormáuy által is elismert ko-
moly és önmagából kialakított tekintélyes 
szervezetben biztosítva nincs. 

Anyákra volna szükségünk. 
Aki vonaton gyakrabban utazik, igen sok-

szor visszataszító jeleneteknek tanúja. Vagy men-
nek a messzi idegenbe szolgálatot keresni, vsgy 
jöncek haza a szolgálati helyükről a székely leá-
nyok. Az e!mecés még hagyján; — fiatalos  jó-
kedv, dévajság és kacaj, — mely mögött aég so-
kak szemébea ott a köny, hogy elmaradt a csen-
des nyugalmat adó édes otthon, — eltűntek az 
ismerős arcok — a másik vigabb, mert talán már 
belekóstolt a város édességeibe, — a talán már 
jobb is, ba nem vigyáz rá az anyai szem, s nem 
hallja, mit beszél a „falu." 

Ilyen az elmenés* hát a visszatérés? 
A közel napokban három ilyen visszatérttel 

utaztam a „mi4 vonatunkon. Az egyik rongyokba 
burkolva lábbeli nélkül, — tétova szemekkel néz-
delődött maga kőről, — s a mig a sarokban egyik 
utas jó étvággyal ette száraz kenyerét, — majd 
elnyelte tekintetével a falatozót,  — egész tekin-
tetéből látszott, hogy rég evett utoljára. Pénzét 
állítólag ellopták,— cipőjét, mint mondta, alvás-
közben egyik állomáson lehúzták lábáról, — no 
de oda se neki „a mamám wjra kisttfiroz",  — 8 
aztán ujra kezdődhetik az utazás a végromlás felé. 

A második kisütött hajjal, bemázolt arccal, re 
kedt hangon dúdol valami dalt, a dal hangmene-
tében benne van hányatott életének minden fá-
zisa, — a szabadságra hazatérő katonáknak kar-
jába kapaszkodva, — valami táncféle  mozdulatot 
tesz s közben szájszegletének ideges rángatózása 
elárulja, hogy máris az ördögé, — ez már csak 
a kisasszony szóra hallgat, s csókját s bűnös sze-
relmét készséggel nyújtja annak, aki kéri — vá-
logatás nélkül. 

A harmadik már jegyes, — a halál je-
gyese . . . beesett are, sáppadt tekintet, megtört 
fényű  szem, szederjes ajk, reszkető ujjak, — en-
nek már nem kell többé szerelem, ezt élete végső 
stációjában haza hajtotta a csendes falusi  teme-
tőre való visszaemlékezés, — ez még hallani akarta 
ki* templomuk imára hivó harangjának szavát, 
hogy e harangszó kisérje őt is oda, a hol nincs 
büu és romlottság, gyalázat és elkárhozás — csak 
egy van: örök nyugalom. 

S a kik nem térnek haza? 
Hányan vannak, kik ócska 'kendöcskéikbe 

burkolva, fiatalos  jókedvvel mennek el hazulról 
pénzkeresetre, hogy oda többé aztán soha vissza 
ne térjenek, hányan vannak, kik megjárva a bttn 
hosBzu útját, lesznek az emberiség gyalázataivá. 
Hányan vannak, kik előtt sincs semmi szent, 
csak bűnös szeretkezés, s romlott lelkük és meg-
fertőzött  vérük csak kárhozatot hoz arra, aki 
velük érintkezik. 

Székely anyák, hozzátok szólok, szólok: fa-
junk és becsületünk nevében. Ne engedjétek leá-
nyaitokat messzi idegenbe elkóborolni. Ne bo-
csássátok ki azokat védő szárnyaitok alól. Ne a 
pénz legyen istenségetek, hanem gyermekeitek jó 
hirneve. Talál az a leány munkát körötökben, — 
vagy ha szolgálni is engeditek, c ak közeletekben 
lakjék az a leány, ahol minden tettét, minden lé-
pését ellenőrizhetitek. Tanítsátok meg fonni, 
szőni, megkeresi ő azzal azt, ami életviszonyaink 
közt neki szükséges. Tanítsátok meg komoly 
munkár», tanítsátok meg mások tiszteletére és 
szeretetére, tanítsátok meg imádkozni, mert ha 
ezeket igazán tudja, nem lesz a falu  szégyenévé, 
nem lesz, mint kivert eb az élet országutjának 
csatangolója, nem lesz hazátlan és elhagyatott, — 
a tisztességes emberi élet kitaszítottja és kitaga-
gottja. Ne a pénz legyen, a mit leányaitok tisz-
tességes avagy tisztességtelen uton szereznek, előt-
tetek a ltgkedvesebb, hanem gyermekeitek jóhir-
neve és becsülete. 

Nem jól van az, a hogy van, anyák 1 Nincs 
meg nálunk az az erkölcsi tartalom, ami meg kel-
lene, hogy legyen az édes anyáknál. Nem az ösz 
pzeBaégről szólok, mert ezerszeresen jaj volna ne-
künk, ha minden anyajilytn volna, ha nem talál-
tatnék anya, ki gyermekét becsületben és tisztes-
ségben neveli, de sajnos, igen sokan vannak, kik 
gyermekeikkel nem törfdnek,  — azokkal szemben 
nevelői kötelességüket egyáltalán nem teljesitik. 

Nekünk ma valódi emberekre, testben lélek-
ben egészséges nemzedékre van az&kségünk, — 
fajunk  fennmaradása,  erőebödése követeli ezt. Mi 
itt erős magyarságot akarunk látni, de hogy ér-
hessük el azt, ha az anyák vérükben és erköl 
csükben, testükben és lelkükben romlottak és 
hiányosak. 

A távol jövő történelme titeket teiz, anyák, 
felelőssé,  ba fajunk  eltűnik a népek sokadalmá-
ban, i tiétek az örök dicsőség is, ha a jövő kró-

nikása erős magyarságról ad számot a következő 
nemzedékeknek. 

Ezekért ne engedjétek, anyák, idegenbe 
gyermekeiteket. Inkább ne tudjanak sokat, inkább 
„gondolatuk se szálljon a falu  határán tul", — 
csak legyen „ép testben ép lélek", hadd jöjjön az 
az erőteljes nemzedék; melynek hivatása megóvni 
fajunkat  az elveszéstől és megsemmisüléstől. 

A világot verő nagy Napoleon; kinek kato-
nái talpuk alá gyűrték fél  Európát, minden vi-
tézségük mellett sem volt megelégedve a fran-
cia fiak  nevelésével; azt kérdezte Campan aaz-
szonytól — „mi az oka annak, hogy a francia 
ifjúság  rosszul van nevelve". 

„Anyákra volna szükség, felség"  — volt a 
felelet. 

Nekünk is anyákra van szükségünk, — 
anyákra, kik fajúnk  örök életének fenumaradha-
tása ériekében már most megkezdik alapvető 
munkájukat 1 V—ó. 

A városi polgárság 
ujabb megterhelése. 

A városi tanács közhírré tette, hogy a bel-
ügyminiszter rendelete alapján a forgalmi,  látvá-
nyossági és vigalmi adók tárgyát képező jövede-
lem 2'/„-a ezen adók befizetésével  egyidejűleg, 
mint városi pótlék a kir. körzeti adéhívatalhoz 
befizetendő  f.  évi szeptember 1-től kezdídő ha-
tállyal. Erre nézve a közönség tájékoztatása cél-
jából felvilágosítást  kértünk a városi tanácatól, 
hol a következőket adták elő: 

Az állam nehéz pénzügyi helyzete neaa en-
gedte meg, hogy a város a folyó  költségvetési 
évre kilátácba helyezett államsegélyt megkapja, 
amire pedig a városnak elkerülhetetlenül szüksége 
volt, mert a város, annak minden intézménye a 
háború alatt oly sokat szenvedett, hogy a sok 
pusztítás helyrehozatala (még fokozatosan  is) a 
városi polgárság adózó képességét jóval megha-
ladja. Az államsegély megvonása vonta maga után 
oks/erüleg, hogy a minisztérium, bár a költség-
vetésben csak a legszükségesebb kiadásokat és ja-
vításokat hagyta is meg, mégis az eddigi 141 

os pótadót 330°/o ra emelte fel,  ami ugyan a 
többi városokéhoz viszonyítva, még mindig kevés-
nek moidható, de tekintve városunk speciális 
helyzetét, nehéz forgalmi  viszonyait, ránk lézve, 
a sok egyéb adépótlékka), Bzinte elviselhetetlen 
terhet jelentett volna. 

Ez indította a tanácsot arra, hogy az adó-
fizető  polgárok nehéz helyzetén oly módon segít-
sen, hogy a régi 141o/0 os pótadót nem emelve, 
a fedezetlen  szükségletek költségeit ossza meg a 
többi, nem adófizető  városi polgár és még a vi-
déki közönség között is. 

Erre tflt  szükségessé a 2% os vároBi ille-
ték behozatala, melyet a fogyasztó  közönbég apró 
részletekben fizetve,  nagyon meg sem érez, köny-
nyebben visel, igazságosabb adóuem is, mert min-
denkit terhel és mindenkit csak igényei szerint. 
Viszont ezáltal lehetővé válik városunkat egy, a 
köztisztaság ós közrendészeti szempontoknak meg-
felelő  modern várossá feljeszteni,  ami természet-
szerűleg, mir den városi polgár elsőrendű köte-
lessége. 

Az e cimen befolyó  jövedelemből elsősorban 



a Kossuth-utca és a Piac-térnek a Kókereszt-tér-
rel azt összekötő része lesz kockakő-burkolattal 
ellátva, ami legsürgősebb tennivaló; azután eset-
leg ezzel egyidejűleg, da még az ősz folyamán,  az 
alsó Kossuth-utcai gyalogjáró épitése lett tervbe 
^éve, mit az ottani lakók évtizedek óta nélkü-
löznek. SzUkséges az aszfalt  gyalogjárók sürgős 
kijavítása, mert azok, ha kellő javitásbaa nem ré-
szesülnek, teljesen tönkre mennek. Szükséges a 
kollegium-kerti és a sósfürdő-utcai,  tábor-utcai 
és sok más kisebb hid és áteresz sürgős helyre-
hozatala, melyek közül már nem egy életveszé-
lyes Állapotban is van. Szükséges a Piac-tér ren-
dezése, szükséges a sétatér kibővitése és a mö-
gött a Kossuth-utcával párhuzamos utca kiépitése 
a teherforgalom  lebonyolítása végett. A már előre 
haladott szegényház-ügyet is tető alá kell hozni, 
miután a szegények segélyezése nem megfelelő  és 
a város lakosságát még igy is nagymórtékben 
terheli, egyáltalában szüksége» a város összeB in-
tézményeinek, épületeinek, kutjainak, utcáinak 
rendbehozatala, ami már további halasztást nem 
tür és megfelelő  tőkéről kell gondoskodni, ami 
lehetővé teszi a vízvezeték és csatornázás költ-
ségeinek ammortizálflsát:  ez utóbbiak hiánya a 
mostani járványok alatt már kétségtelenül baiga-
zolta, hogy mit mulasztott a város, hogy eddig 
meg nem épittette. 

Eddig a felvilágosítás.  A magunk észrevé-
teleit és kifogásait  ebben a fontos  és polgársá 
gunkra ujabbi súlyos megt rhelóst jelentő kérdés-
ben jövő számunkban fogjuk  összegezni. 

Mégis csak 
diadalmaskodott az a jövőbelátó, igaz magyar nem-
zeti érzés, mely Paál Árpád lelkét betöltötte. 

Vártam és azt gondoltam, bogy valaki más 
illetékes küld a mi székely megyénk nagy fiának 
egy meleg üzenetet, kézszorítást innen, ahol ma-
radt neki néhány őszinte tisztelője még akkor is, 
midőn hajdani tisztelői, barátai lassan, hűvösen 
elfordultak  tőle, sőt lejártnak minősítették, vá 
dolták. Ha eddig nem akadt ilyen, bátorságot 
veszek és megteszem én, ki mindig csodálattal 
és tisztelettel hallgattam az ő elfogulatlan,  tár-
gyilagos fajszeretetéről  tanúskodó fejtegetéseit. 

A Paál Árpád-féle  lelkek megnyilatkozásá-
val és követésével az eddig1 sok kicsinyessége-
ken, sekély kicsucsosodásokon fennakadt  magyar 
nemzeti kisebbség rég tul volna azokon a meddő 
harcokon, egymásra agyarkodásokon, amiken 
túlra most is Paál Árpád magas lelki felemel-
kedése vezette a romániai magyarságot. 

De hiába, uj elhelyezkedésünkben is meg 
kellett nyilvánulni őst-magyar átkunknak, hogy 
aki nem a mi szájunk ize szerint beszél mindig 
és nem úszik az árral, azt ellenfélnek  kiáltjuk 
ki és kíhirharangozzuk a közösségünkből. így 
történt Paál Árpád testvérünkkel. Mennyire meg-
tépázták az ő sok anyagi és erkö'cii, lelki szen-
vedéssel teljes szép multj4t 1 Hogy harsogtak Er-
délyszerte a lapokban a különböző vádak: nem 
jó magyar, mert a zsidókhoz pártolt, akik be-
fonták  csodálatos módon az ősz mesemondó Be-
nedek Elek bátyánkat is; c-ak mutatja a sze-
génységet, de kell, hogy legyen pénze a „nem-
zeti tanács" idejéből; azért akadékoskodnak tár-
saival a Magyar Szövetség ellen, mert a vezető 
állás után vágyakoznak. Ezek és ilyenféle  vádak 
sokasága látott napvilágot Erdély különböző 
lapjaiban. 

Mit tett pedig Paál Árpád ? Egy hasonlat 
tal jellemezhetem: Valamely magas hegy tetejére 
fel  lehet jutni ugy, hogy az oldalán neki indul 
és felmászik  az ember. Da fel  lehet jutni ugy 
is, hogy megker&li az ember a hegy oldalát és 
kigyóvonalakban feljut.  Az eltbbi fárasztó  és iz-
galmasabb, az utóbbi lassúbb, de nyugodtságra 
vallóbb 1 

így járt a romániai magyarság is. A ma-
gyar nemteti  egység  csúcsára egy rész nagy he-
vülettel az oldalán egyenesen indult neki, s le-

kicsinyelte és vádolta azokéi* akik a másik utat 
választották. Holott ezek "^ l̂godtabban s szere-
tetteljesebben haladtak és azokat, kik velünk 
éreztek s magyaroknak tartják magukat, nem 
eltávolítani, elidegeníteni, hane® megnyerni igye-
keztek. Hiszen nem az tesz valakit igazán ma-
gyarrá, a nem lehet az a magyarság meghatáro-
zója, hogy valaki a „Brassói Lapok"-ra esküszik, 
vagy az „E!lenzék"-et tartja megváltójának vagy 
padig a „Keleti Ujság"-ban találja üdvösségét, 
hanem az a tárgyilagos megállapítás, hogy min-
denik a magyarság javát munkálja, ha különböző 
utakon is, de egy célra törekszünk, hogy a ma-
gyar nemteti  egység  csúcsára feljussunk. 

Paál Árpád már fenn  van s onnan a lelki 
magaslatról — mely az ország minden hegyor-
mánál magasabb magaslat — onnan szól min-
denkinek testvéri jobbot nyújtva, a bántalmakat 
felejtve,  a hántásokért a krisztusi bocsánattal, 
hogy elérkezett az idő: midőn a magyarságnak 
„súlyos egységérzetet  kell  mutatni,  hogy a magunlt 
nemteti  életének  a» igényét  egyetlen  hatalmas  meg-
nyilvánulásban,  egy pár mondatnak  történelmi 
erejű  tartalmával  hiftjentük." 

S ha olyan szépen, olyan lelkesen ki füdta 
ezt fejezni  Paál Árpád testvérünk, hogy „minden 
különbség feloldódott  a magas lendületbe vitt kö-
zös kívánalomban" és ha mi nem lehettünk ott 
azok között, akiknek a határozati javaslat fel-
olvasása után lázas pirosság ült ki arcaikra, 
annak jeléül, hogy egy sokat szenvedett nemzet 
megtalálta a maga életének szavát, akkor most 
innen küldjünk a mi vérünkből való szeretett 
Paál Árpád testvérünknek egy meleg kézszorítást, 
hogy áldja meg az Isten az ő nagy tűrő lelkét, 
vezérelje fennkölt  szerető magyar érzését utmu-
tató világosságul fajának. 

Meg azt$n biztosítsuk arról is, hogy va 
gyünk itthon még egy jó néhányan, kik változ-
hatatlan érzéssel és szeretettel szeretjük őt. 

Ürmö8i József. 
* 

Bár annak miiiden mellékesebb állításával nem ért-
hetünk egyet, mégis köüö'jttk a fenti  cikkat, minden meg-
győződéssel vallott vélemény iránti tiszteletünk, s cikkíró 
érdemes munkatársunk személye iránti megbecsüléstnk 
folytán  is. Paál Árpádnak sem minden s köztük : egy—két 
nagyjelentőségű kérdésben vallott álláspontjával sem ért-
hettttak egyet, ez azonban u személye, múltja iránti ál-
landó nagyrabecsülésünket semmivel sem csökkentette, s nem 
csatlakoztunk azokhoz, akik felelőség  nélkül felkapott  torz 
vádakkal igyekeztek őt megdobálni. Nézetünk szerint, más 
idők jarnak, s kevesebben is vagyunk itt, magyarok, mint-
sem tovább szabad legyen közülüDk kivált, érdemes mun 
kát egyéniségeket — esetleges világnézeti, politikai-takti-
kai vélemény-különbségek miatt — magunk közül kitaszí-
tani. S e tekintet az, amiben már fenti  cikkel is — telje-
sen egyetértünk I A szerkesztő 

Válaszul 
Nagy János ur Nyilt Levelére, a vasúti vámsze 
désre vonatkozólag az alábbi megjegyzések szives 
közlését kérem. 

A közigazgatási bizottság ülésén bejelentett 
vasúti vámazedési tervezet az 1890 évi I. t. c. 
batározmányai értelmében a megyei gazdasági és 
ipar kereskedelmi érdekeltek véleményének kiké-
résével fog  öS8zeállittatni és i(?y az észrevételek 
megtehető!; lesznek. 

A vámszedések ellen és mellett sok érvet 
lehet felhozni,  jelen esetben pedig föltétlenül  az 
az eset áll fenn,  hogy sok oly vállalat is hozzá 
fog  járulni az utak fokozottabb  kiépítéséhez, a 
kik útadót vagy nem, vagy igen keveset fizetnek 
— viszont ők, vagy az ő fuvarosaik  az ut rongá-
lásánál nagyban közreműködnek. 

A jelen árviszonyok mellett a vasúton szállí-
tott áruk 1000—20,000 leus métermázsái-kénti 
árai 1—3 leüt vámtételben nem éreznek meg, de 
ezen kis összegekből is együtt tetemes összeg jön 
be, a miből a nagyközönség hasznára rossz utain 
kon (csak a megyei utakról van szó) igen sok ja 
vitást lehet eszközölni. 

Mindenben helyeselhető cikkíró ur fejtege-
tése városunk fejlesztése,  szebbé és egészségesebbé 
tételére vonatkozólag. Sajnos, a jelen viszonyok 
között igen nehéz az elmulasztottakat pótolni, de 
pótolni kell és ha lassan is, de minden évben 
tenni kell valamit. 

Csodálatos, hogy mig székely falvaink  leg-
többje csinosan és Ízlésesen van építve, addig a 
városaink: Udvarhely, Kézdivásárhely, Csiksze 
reda megdöbbentő képet nyújtanak utcáik rende 

zetlensége, épületeinek a közegészségi szempon-
tok teljes Irányával, egymás hegyére-hátára való 
építésével. Vízvezeték, csatornázás, pirk, utcabur-
kolat vagy teljesen hiányzik, vagy ha vau is, igen 
kezdetleges. Erre vonatkozólag más magyarázat 
nincsen, mint az, hogy városaink képviselőtestü-
letében levő régi gazdag polgárok és iparosok 
konzervativizmusa volt a kerékkötő az elmulasz-
tottaknál. 

A nyilt levélből kitetszőleg ez a vaskalapos-
ság ma — Istennek hála — megszűnt és intelli-
gens iparosaink és polgártársaink igenis törődnek 
a szép és egészséges városfejlesztéssel.  Egy azon-
ban megjegyzendő, hogy áldozat nélkül ezután 
sem történik semmi, mert állami hozzájárulásokra 
mindenben nem lehet és nem is szabad számitani. 

Sipos főmérnök. 

Vaddisznók teszik tönkre 
a kukoricát. 

— (A vadászat uri passzió. A mozgósított falu.)  — 

A búzatermés az idén helyenkint reményen 
felül  jó volt. De a keseredett szivü székelyek ugy 
néznek a megáldott kukoricatáblákra, mint az 
édesanyák nézhettek háború elején harcba menő 
fiiikra.  Azok is Ígérték a győzelmet s faketecsi-
kos levél jött meg helyettük. A kukoricatáblákat 
menthetetlenül teszik tönkre a fólszaporodott  vad-
disznók, amelyek most akadálytalanul garázdál-
kodhatnak mindenfelé. 

A fegyverviselési  engedély megszerzése olyan 
nehézzé van téve, hogy a falvakban  senki sem 
tudja megszerezni. De ez még csak a panasz ál-
talános része. Nemrégiben, talán Keresztúr szék-
hely ly el, megalakult egy vadásztársaság, amely 
egyedüli joggal kibérelte a járás összes község-
határait vadászterületnek. Hogy milyen áron, hogy 
néhol igazán nevetségesen csekéiy áron, az most 
egészen mellékes. H szen a székely gazdák azt 
ingyen is odaadoák, ha most már csakugyan ra-
jokban jönnének a társaság vadászai a veszedel-
messé vált vaddisznók kipusztítására. És itt jön 
a konkrét kifogás. 

A vadászat a társaságnak tisztán uri pasz-
szió, vasárnap délutáni időtöltés s míg a törvény 
erejével büntettetnék azokat, akik nem passzióból, 
de mert az életet védik, vadásznák a vaddisznó-
kat, addig maguk semmit sem tesznek azok ki-
pusztítása érdekében. A Bzékely faivak  népe két-
ségbeesetten látja, hogy neki nem szabad, nem 
lehet vadászni, s azok, akiknek ezt megengedték, 
nem sietnek segítségére. M>g egy hónap van ku-
koricaszedésre. Ha a vadásztársaság tagjai rá 
nem ébrednek arra, hogy nekik most a vadászás 
nem passzió, hanem kegyetlen kötelesség, a szé-
kelyek kukoricatermés nélkül maradnak. Mást 
minden éjjel tüzekkel s trombitával őrzik a ha-
tárt. Mind hiába I Itt csak egy alapos mentés 
lehetséges: a vaddisznók kipusztítása. bf. 

HÍREK. 
Szeptember 2. 

Fioretscu igazságügy miniszter, aki 
nálunk is több ízben megfordult,  s itt sima mo 
dórával, fellengős  kijelentéseivel, pózaival tette 
névét ismeretessé, megbukott és helyét másnak 
kénytelen átengedni. Utóda Antonescu Emánuel 
ügyvéd lesz. Florescu bukásának főoka  az az 
elégedetlenség, melyet a bíróságokhoz intézett és 
mindegyre személyesen is forszírozott  nyelvrea-
delete keltett Erdélyben és Bukovinában is. 

Birói áthelyezés. Vasile Frumusanu  já-
rásbirót Zatreniból áthelyezték Cristur—Székely-
kereszturra. 

A vármegye közigazgatási bizott-
ságának rendes szeptember havi üléae, miután 
10 ike vasárnapra, esik 11-ikén, hétfőn  fog  meg-
tartatni. 

Dömény Mária hangversenye nemes 
és magas nivóju zenei élvezetben részesítette a 
szeptember 26 ikán a kollégium imatermében 
megjelent nem nagy számú zeneértő közönséget. 
A programmjába felvett  modern és klasszikus 
nagy zeneszerzők müvei egyaránt teljes megértés-
sel és pompás technikai készültséggel hangzottak 
az ő előadásában. Nagy hatást ért el a Brahma, 
Chopin, Strauss Bartók Béla szerzeményeinek bemu 
tatásával. Beethoven nagyszabású és finom  C moll 
Concertjét.két zongorán, Tompa Lászlónéval ad-
ták elő. Különösen nagy sikere volt még a nap-
ról napra erősen fejlődő  Szabó Ernő által hege-



d̂ün előadott Bruch coícertnek, melyet zougorán 
szintén a művésznő kísért. Játékukat ráadással 
is kellett pótolni. 

Értesítés. A polgári kör tagjai érti sittet 
nek, hogy a könyvtár f.  hó 8 án este 7 órakor 

ímegnyilik. Felkóretnek a tagok, hogy akinél eset-
leg még könyv volna, azt legkésőbb 5 éu estig 
szolgáltassa be, mert ellenkező esetben, akiuél 
igazolva lesz, hogy a könyvét nem adta be, köny-
vet nem kap és ugy a könyv értéke, mint a ké 
•edelmi járulék fel,  lesz hajtva. 

Áldozat a magyarság jövőjéért. A 
szombatfalvi  rém. kath. leá> yegybazközsfg  aug. 
21 én Pál István apát-kanonok elnöklétével nagy 
gyűlést tartott a kath. iskola ügyében. A rendki 
vül népes közgyűlés, egyetlen ellenvetés nélkül, 
egyhangúlag, a nagy ügyhöz méltó ünnepélyes 
séggel szavazta meg a szükséges iskolaadót. Vá 
rosunk társadalma örvend és lelkesedik a szom 
batfalviak  uemes és okos viselkedésén. Mert amily 
kétségbeejtő volna egyházi iskoláink bukása, éppoly 
boldogítók a birek, melyek iskoláink fennmara-
dásáról, életéről szólanak. 

Sok szülőnek nagy gondot okos, hogy 
érettségi vizsgálatot tett gyermekét hol taníttassa 
tovább. Erre vonatkozóiig ugy tudjuk, hogy az a 
felekezeti  főhatóságok  felfogása,  hogy legcélsze-
rűbb, ba a végzett ifjak  a kolozsvári román egye-
temre iratkoznak be, ahol legkönnyebben elsajá-
títhatják az államnyelv tudását. A főhatóságok  a 
tanári pályára készülő ifjak  bizonyos fokú  anyagi 
támogatását is kilátásba helyezik. Aki Románi-
ában akar érvényesülni, mindenesetre a saját ér-
dekében cselekszik, ha tanulmányait hazai egye-
temen végzi. 

Értesítés. A róm. kath. főgimnázium  igaz 
gatósága értesíti az intézetbe beirt tanulókat, 
hogy az iskolai év megnyitása szeptember 6 áo, 
azerdán délelőtt 9 órakor lesz ünnepélyes isten-
tisztelettel és a törvények felolvasásával  Az év-
megnyitáson minden beirt tanulóaak jelen kell 
lennie. Gyülekezés 3/99 órakor a gimnázium előtti 
téren. — A zárdai polgári iskolában a Vani 
Sanctet szipt 8-án, pinteken d. e. 8 órakor 
tartják. 

Tévedések elkerülése végett közöljük 
a taníttató szülőkkel, hogy a he'ybeii felekezeti 
iskolákban (róm. ka'h. elenui, polgári, főgimnázium, 
ref.  elemi és kollégium) a beiratások szeptember 
Ű.-én megkezdődtek és szeptember 6 ig tartanak. 
.Akik az említett iskolákba óhajtják gyermekeiket 
járatni, igyekezzenek őket mielőbb bfiratni,  mert 
a hét folyamán  a rendes tanítás megkezdődik. 

Az őszi gabonabeszerzés idejének elér-
ke/te és a buza árának hirtelen magasra emel-
kedése nagy aggodalommal neh/zedik a város 
közönségére. Ugy halljuk, hogy ez a kérdés a 
városi tanácsot is behatóan foglalkoztatja,  ami 
természetei is. A kootiogentált meonyiségből na-
gyobb mennyiség, állítólag 40 vagoanyi buza 
kiutalására lenne kilátás a város részére, amit a 
tanács a forgalmi  árnál jíval alacsonyabban bo 
csátena a közönség rendelkezésére. Mindenesetre 
örülnénk és megnyugvással fogadnók,  ha minde-
zeket az értesüléseinket minél előbb mint v-iló 
ságos tényeket erősitbetnök meg. Másrészt uey 
tudjuk, hogy egyes tekintélyes emberek azen is 
fáradoznak,  hogy a szükséglet kielégítését a re-
gátból szíllitott bubával magánvállalkozásként is 
-elősegíteni törekedjenek. Kapott ajánlataik sze-
rint, a szállítandó buza vagonja a regátban jelen-
leg 36000 leu. 

Orvosi hir. Dr. Vánky Kálmán fogorvos 
és dr. Vánky Kálmáoné dr. Paskusz Ilona gyermek-
orvos külföldi  tatulmányutra utaztak. Szakorvosi 
rendeléseiket szeptember 15 tői folytatják  Bul. 
Heg. Ferdinánd (Kossuth utca) 28. sz. alatt. 

Halálos leesés. Márton Albert 64 éves 
siklódi lakos augusztus 29 ikén, kedden csűrje 
«padlásáról le akarván szállani, lezuhant. Fejére 
esett és azonnal meghalt. 

A piaoi helypénzvám 100°/» os emelése 
'ügyében készített & városi tanáes korábban egy 
határozatot, melyet a kormány legutóbb jóváhagy-
ván, azt már most a mult kedden életbe lép-
tették. Az emelés a helybeli kereskedőkre és ipa-
rosokra nem vonatkozik. 

Az itteni Önkéntes Tűzoltó-Egyesület 
által augusztus hó 13 án rendezett népünnepélyen 
felülfizettek  : Hánn József  100 leu., Rösler Károly 
40, Bodrogi Károly 10, Farkas Sándor 100, Rácz 
Vilmos 10, Hermann Samu 70, Orbán Miklós 28, 
Szebeni Antal 20, Weinberger 10, Muzsnai Dezső 
30, Steiner Mór 20, Kovács Lázár 20, Bodrogi 
Albert 5, Orbán Bandi 50, Biró Gyula 10, Papp 
25. Endre 30, Szabó Dénes 15, Nagy Mihály 20, 
Suciu János dr.5, Zárug Antal 10, Sebesi János 

dr. 10, Szöllősi Ö-Jüa dr. 90, Kovács litván 5, 
0 bán Lajos 5 leu. F^sdják a nemssszivü ada 
kozók az egyesület hálás köszönetit. 

Szöcsné, Szilágyi P iroska íij, művészi 
boritéklapjával jelenik meg a „Pásztortűz ' legújabb 
száma, amelybe Barda Mária irt értékes programmeikket: 
„Erdély nyomában" címmel. Csergő Tamás nagyhatású, Se-
getv-rt elmondott, Fetőfi-emlékbnszédének  betejezéset adja. 
Jirai István a magyar iskolák fontosságáról  irt. Bodor 
Aladár, a kiváló pesti iró és Kovács László művészi no-
vellákkal szerepelnek. A költemények a legjelesebb erdélyi 
poéták tollából, Reményik Sándortól, MaKsai Alberttől és 
Halmágyi Samutól kerültek ki. A Jegyzet rovat érdekességei 
Szabó Mária cikke; Hulló levelek cimen, Járosi Andoré 
Anatole France Yirágfakadás-áról,  Walter Gyuláé a ko-
lozsvári színház-nyitásról, Tővlsi Gézáé Balogh Endre köny-
vének külföldi  sikereiri! stb. Kívánatra a szerkesztőség 
készséggel küld mutatványszámot. Címe: C.uj-Kolozsvár, Str. 
Regina Mária (v. Deák Ferenc-utca) 96. 

A cluji (kolozsvári) Maríánum zene-
iskolája a következő isüólai érben is Három 
tanszakkal — u. m. zongora, ének, hegedű — 
folytatja  működését zeneakadémiai tanterv alapján. 
A zeneiskola működési körét kibőviti, amennyiben 
felveszi  tantervébe a zongoratanszak növendéke 
inek pedagógiai kiképzését, azon célból, hogy 
egyfelől  zenekultúránk ügyét szolgálja zongorata-
nitónők képzésével, másfelől,  hogy a növendékeinek 
kenyérkeresetet biztosító bizonyítványt adhasson. 
Olyan egyének, kiknek zenei kiképzése esetleg 
már megvan, a pedagógiai kiképzést utólagosan 
is megszerezhetik kivételes intézkedések alapján. 
Rendes növendékek számára bsnnlakás. Érdeklő-
dőknek készséggel ad felvilágosítást  a vezetőség. 

BÍeghivás. Az itteni róm. kath. egyház-
község tagjait, f.  hó 3 ára (vasárnap) d. e. 11 
órakor a róni. katb. főgimnáziumban  tartandó 
egyházközségi közgyűlésre meghívom és kérem, hogy 
a oa minél többen legyenek jelen. Tárgy : A tanítók 
fizetésének  a jövő iskolai évre való megállap;tása. 
Pál  István plébános. 

Az udvarhely vármegyei ref.  taniték 
augusztus hó 29-én a helybah ref.  leányiskolában 
impozáns számban összegyűlve, mostoha sorsak 
jobbrafoiditásának  reményében, megalakították 
az udvarhelyi ref  egyházmegyei tanitók egyesü-
letét. A gyűlésen megjelent Vajda Ferenc esperes 
is, ki az összegyűlt tanítókhoz lelkes beszédet 
intézve, buzdította őket, hogy a kartársi szellem 
ápolása, a felekezeti  oktatás emelése, Borsmk ja-
vítása érd kében nagyon helyesen tessik, ha a 
maguk egyesületét megalakítják. Letárgyalva az 
alapszabály-javaslatot, megalakították a tisztikart, 
melynek elnöke lett: Hodgyai Géza káayádi, 
alelnök: Szabó Mózes székelymuzsnai, titkár: 
Kovács Ferenc rugoiifalvai,  jegyző: Farkas Béla 
bikafslvi,  pénztárnok : Şz0ke Gibor székely keresz-
túri ref.  tanító. A választmány tagjai lettek: 
Vajda Margit udvarhelyi, Borsai Ferenc hodgyai, 
Kitt József  bomoródszentmártoni, Fábián Károly 
mátisfalvi,  Szabó Albert kecseti, Ciomor Dénes 
farcâdi  ref.  tanítók. 

A román tannyelvű áll. elemi isko-
lában a beiratások f.  hó 1., 2. é< 4-én eszkö-
zöltetnek d. e. 10—12 óráig a volt reáliskola épü-
letében. Az előadások szept* hó 5 én veszik kez-
deíüket. A beíratásná'i felmutatandó  a születési 
anyakönyvi kivonat és a mult évi értesítő. Beira-
tási dij 2 lei. Az Igazgatóság. 

A bordosi jégkároeultak felsegélyezé 
sére a keresztúri járás szolgabírói hivatala 8064 
L u 47 bánit gyűjtött a következő részletezés 
szerint: Kénossy Géza szentábrahámi jegyző 
gyűjtése 1332 lei, Horea György nagygalambfalvi 
jegyző gyűjtése 697 50. Kádár Kálmán siménfalvi 
jegyző gyűjtése 630 20 Kály Albert firtosmarto-
nosi jegyző gyüj:ése 522. Molnár József  kőrispa-
taki jegyző gyűjtése 491 12, Fekete Miklós ru-
gonfasvi  jegyző gyűjtése 490 10, Szenti Jecó s?é 
kelyvéckei jegyző gyűjtése 394 90. Murvay Lijos 
fiitfilvi  jegyző gyűjtése 353, Saifer̂ Bernát  kobát-
falvi  jegyző gyűjtése 344, Major Domokos etédi 
jegyző gyűjtése 331 50. Szathmáry István keresz-
túri jegyző gyűjtése 330'50, Márton L ĵos kis 
solymosi jegyző gyűjtése 324 85, Nistor Demeter 
erkedi jegyző gyűjtése 293, Boros György székély-
szenterzsébeti jegyző gyűjtése 263, Kisgyörgy 
Sándor ujszékelyi jegyző gyűjtése 71 lei 30 bani. 
Subony Athanáz irodafőtiszt  gyűjtése 1195 50. 
(Uccbbi gyüjtőivén nagyobb összegekkel szerepel 
nek: Gergely Géza dr. kir. közjegyző, Leonhardt 
Gusztáv és Bihari Mór 100—100 lei, Ajvász Béla, 
Udvarhelymegyei Tp. tár és Agrár Tp. tár 50— 
50 lei), Ez a 8064 lei 47 bani, mint értesültünk 
nem a gyűjtés végeredménye, mert a keresztúri 
járás nemesen érző és gondolkodó intelligens kö-
zönsége még gabonát is fog  adni a szerencsétle-
nül járt bordosiaknak. Midőn a magunk részéről 
is elismeréssel adózunk a keresztúri járás közi 
gazgatási tisztviselőinek a gyűjtés körül kifejtett 
buzgó tevékenységükért és a járás nagyközönsé-
gének áldozatkész magatartásáért és szép összegű 
adományáért, kíváncsian várjuk a vármegye többi 
járásában eszközölt gyűjtések eredményét. 

SPORT. 
Székelykeresztur, 1922 augusztus 27. 

A mai nap lezajlott verseny értékes bizony-
sága volt annak, hogy e kis városi egylet is erős 
akarattal a hanyatlásba menő athletikának és 
szertornának ragy közönséget tud szerezni. A 
K. A. C. intézőségéé az érdem, hogy idegen jó 
nevü egyletek tornászait és athlétáit e versenyre 
össze tudta toborozni s viszont méltó a közönség 
is az elismerésre, hogy az egylet merész és költ-
séges vállalkozást a bizonytalan időjárás dacára 
is tüntetően tömeges jelenléttel honorálta. Az 
egész verseny élvezetes és érdekfeszítő  volt, azon 
részt vettek a kolozsvári K. A. S, E. kiváló 
bajnok-tornászai teljes számban ; s a keresztúri 
A. C tornászai hozzájuk méltó ellenfeleknek  bi-
zonyultak, amit igazol az is, hogy az 5 ös korlát 
és nyújtó csapat-verseny győztese 278'3 pontjával 
szemben a K. A. C. csapata 273 egész Vio-ed 
pontot kapott, mig a senior bajnokságban a 
Gyarmathy dr. 59 5 pontjával szemben Andrási 
59 6 ponttal vitte el az első dijat. A szertorna 
versenyen, bár 5-ös csapató a „Hargita" nem 
indíthatott, mégis értékes toru ŝz anyagot állított 
ki, melyet kellő gyakorlattal tovább lehet fejlesz-
teni. Az athletikai számokban is respektábilis 
eredmények mutatkoztak. A jó rendezésre vallő 
versenyt a nagy mezőnyök tették érdekessé, ami 
'különösen fejlődésképes  tornáuzanyagról tesz tanú-
bizonyságot. 

A verseny eredményei a következők: 
1. Tornászati  föverseny.  Nyújtó,  korlát  5 ös 

csapatok versenye; I Kolozsvári K. A. S. E 278 3. 
(Tagjai: Andrási, Lőrinci, Fichner, Birtalan, Be-
Cíási.) II. Keresztúri A. C. 278 1 ponttal. (Tagjai: 
Gyarmathy dr., Tolvaly, Gyarmathy L,, Bargleiter 
Fr., Símén) 

2. Senior-verseny,  nyújtó,  korláton:  I. And-
rási Gyula (KKASE) 59 6. II. Gvarmathy dr. 59'5. 
(KAC.) III. Beczási Z. (KKASE) 57 6 ponttal. 

3. c/imior verseny korláton — nyújtón: I. 
Lőrinci E. (KKASE) 54 5. II. Tolvaly T. (Ker. A. 
C.) 53. III. Fichner A, (KKASE) 52 2. ponttal. 

4. Kezdők  versenye nyujtó-korláton: I. Ma-
rian J. (KKASE) 26. II. Barkóczy Bála (Hargita) 
25. III. Biró Lnjos (Hirgita) 25—25 ponttal. 

5. 100 m. síkfutás:  I. BÍCZÓ L (Hargita) 
12 4/s mP- H. Haricaka J. (Ker. AC). 

6. 1500 m. síkfutás:  I. Morár C.(KKASE.) 
4 p. 28 mp. II. Jeszenszki M. (Hargita) 

7. 4 x 100 m. staféta  futás:  I. (Ker. AC.) 
57 »/5 m. p. Tagjai: Adám, Bargleiter, Deák G., 
Haricska II. (Hargita). 

8. Távolugrás:  I. Ádám J. (Ker. AC) 5 m. 
48 cm. II Htricsk'a J. 5 m. 36. (Ker. AC.) 

9. Rudugrás:  I. Gyarma'hy E. (Ker. AC)2 
m. 75 cm. II. Bíró A. (Hirgíta) 2 m. 47 cm. 

10. Magas  ugrás: I. Lörinczi G. (Hargita) 
157 5 m. II. Haricska J. (Ker. AC) 150 cm. 

11. Diszkosz  dobás:  I. Vári Zs. (Ker. AC) 
30 m. 60 c-n. II. Gyarmathy E. (Ker. AC.) 28 
m. 88 cm. III. Andrási (KKASE) 27 m. 50 cm. 

12. Gerely  dobát:  I. Vári Zs. (Ker. AC.) 
39 m. 15 cm. II. Tordai (KKASE.) 35 m. 84 cm. 

13. Sulydobás:  I. Ferencsi P. dr. (Ker. AC.) 
9 m. 78 ca». II. Varró M (Ker. AC) 9. m. 74 cm. 

A füleslabda  versenyben a Ker. AC. 4 :0 
arányban lett győztes a Hargitával szemben. 

A rendező egyesület 35 drb. nagy, kis ezüst, 
nagy és kis bronzéremmel tüntette ki a verseny-
zőket. A juri szerepét László Gyula (K vár) Nagy 
Lajos szaktanárok és Elekes Domokos dr. egyl. 
elnök töltötték be. 

A verseny sikerén legtöbbet Nagy L. tanár 
sxaktudásával, Ajvász K. egyl. titkár és Szabó 
M. egyl. intéző fáradoztak. 

A versenyzők tiszteletére a rendező egyesü-
let bankettet, este jól sikerűit táncestélyt rendezett. 

— S. 

Az I. bajnoki mérkőzés a H. T. V. 
(Nagyszeben) és a Hargita football-csapata  közt 
a vásártéri pályán nagyközönség jelenlétében 
— mindvégig érdekes és magas nivóju játék 
mellett — augusztus 27 ikén fotyt  le. A vendég-
csapat az igen jóformában  levő Hargitához mél-
tónak bizonyult, bár a győzelmet a végén nem 
tudta is mngának megszerezni. Eredmény 2—í 
a Hargita javára. (Félidő 0:0.) Az idegen biró 
a vendégcsapit javára egyoldalú részlehajlással 
kedvezni látszott, s ezzel több izben a közönség 
tiltakozását is kihívta maga ellen. 

Barátságos mérkőzés lesz f.  hó 3-ikán, 
vasárnap, d. u. fal  5 órakor a vásártéri pályáa 
a S. T. V. (Segesvár) és a Hargita II csapatoţ 
között. 



íegjutáttyosabban Vásárolhat Jtirsch Jfodolf  dWatiizlctfben, 
hol a legnagyobb választék van posztókban, ruhaszövetekben, barchetokban, vásznak- és paplanokban» 

KÖZGAZDASAG. 
Az „élet" betakarodott; a benzines gépek bu 

g&sa jelzi a csépléseket a falukban.  Az országoB 
gyenge átlagú termés a kenyérmagvak pi&ci árát 
magasra emelte, — s ennek nyomán már megin-
dult a gazdákat gyalázó szavak áradata. Pedig 
a gazda, ha pénzre válthatná egy évi verejtékező 
munkáját, elkezdve az első szántástól a magnak 
elraktározásáig, ha munkája dijait esetről esetre 
papírra vethetné, — mélyen elszomorító lenne e 
számadás, — s alig kapná meg Bzámadása ellen-
értékét. Különben is a gazda sohasem csak a 
munkája és kiadásai után igazodik az árak meg 
állapításánál, nála fokmérő  az is, mit vehet egy 
véka buza árából. S ezt nézve, — az állandó ár-
emelkedések mellett — az ő helyzete is napról-
napra rosszabb. 

„Megnehezedett az idők járása felettünk"  — 
• e nehézséget elsősorban a gazda érzi. Minden-
féle  adó, közmunka, csendőrség élelmezése, jelző-
táblák stb. Btb., mind olyan terhek, melyek lapos 
erszényét még laposabbá, s munkája eddigi 
gyenge eredményét még gyengébbé teszik. 

A Földmives Szövetség egyik gyárossal érint-, 
kezébbe lépett. Ea 14 leu 50 bániért elsőminő 
ségü drót marhaféoüt  bocsát a Szövetség rendel-
kezésére. A gazdakörök irják össze szükségletei-
ket b a fésűket  Udvarhelyen átvehetik. 

A homoródszentmártoni augusztusi vásár 
megint ujabb csalódást hozott a gazdákra. A kor-
mánynak az állatkivitel körűi támasztott nehéz-
ségei nap-nap után jobban éreztetik hatásukat, s 
ha ezek a balkezes intézkedések nem szttutettet-
nek meg, az államfenntarté  földmives  osztály tel-
jesen tönkremegy, nem tudva az állat-árak le-
szorulása következtében vagyoni egyensúlyát fenn-
tartani. Ez és hasonló intézkedések csak arra jék, 
hogy a gazdaosztály tönkre menjen; de az ab-
normis drágaságot nem fogják  lokálizálni. 

A mult keddi piacon csekély felhozatal  mel-
lett: buza 72—75, rozs 52—54, árpa 50 - 52, 
törökbuza 64—65, zab 30—32, burgonya 20 leu 
árban kelt el. 

A tűzifa  ára rohamosan emelkedik, jó lenne, 
ha intézkedés történne, hogy nyerészkedők a kész-
letet ne foglalnák  le. — Egyik udvarhelyi kertész 
vadrózsa szálakért az ősz folyamán  (szept. 15 
okttber vége) jó árt fizet,  felkéretnek  & gazda 
köri elnökök, hogy a szegény embereknek ezt az 
uj kereseti forrást  ajánlják figyelmükbe,  mert oly 
időben jutnak tisztességes keresethez, a mikor más 
munkaalkalom nem igen kínálkozik. 5000—6000 
drb. vadrózsa tökére vau szükség. Az utasitás és 
az ár a Szövetség irodájában megtudható, v—6. 
Kiadó: a Könyvnyomda R.-t Odorbein íSzébelyudvarhely.) 

Megérkeztek az őszi kalapujdonságok 
kalaphoz való anyagok, u. m.: tüzék-virág, bársony duftin-szalag, 
spaterle drót stb. Átalakítok velour- és filz  kalapokat a legrö-
videbb idö alatt, bársony kalapokat a legdivatosabb modell-formák 

0 után. Nagy raktár és dús választék kezdett kézimunkákban, elő-
húzott gobelin-képekben. Iskola-pamut, minden szinben kötő- és 
himzöpamut, minden számban horgolócérna. Kézimunka-vásznak̂  
kongre, arc- és menyasszonyi fátylak,  csipkegallér, himzö-gyöngy&k». 
női- és gyermekharisnyák, babaruhák, lakkövek, keztyük, gombok stb. 
Előnyomtatok gyorsan és tisztán. v | l A I I I 
Szíves pártfogást  kér tisztelettel: I U C I I Sm 

„ V o m a g " jJSnányu t e h e r a u t ó 
4 tonnás, 45 HP, majdnem egészen uj, eladó. 
Megtekinthető Karres Sámuel & fiai  bőrgyárnál 

Medias (Medgyesen). 

3-4 középiskolai leánytanulót 
teljes ellátásra elfogadok,  zongorahasználattal. 

Cím a kiadóhivatalban. 
C I m j I X Str. Principesa Elisabeta (Beth-EISQO len-u.) 61. sz. kőház, nagy kerttel. 
Értekezhetni: Str Prinţul Carol (Kőkereszttér) 5. 
Megrendelésre házhoz szállítok befőzésre  alkalmas 

esendő paradicsomot 
Szabady Tivadar Odorheiu (Székely udvarhely) 
Gimnázista leányokat kosztra és szállásra 
elfogad  özv. Kovács Pálné Str. Reg. Carol 
(Orbán Balázs-utca) 26. szám alatt. 

Árverési hirdetmény. 
Néhai özv. Gát Józsefné  Kiss Rozália ha-

gyatékát képező székelyudvarhelyi ingatlanok és 
egy épületes belsőség f.  évi szeptember hó 
10-én d. u. 3 órakor a szombatfalvi  róm. kath. 
elemi népiskola helyiségében nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek el fognak  adatni. 

Részletes árverési feltételek  dr. Borosnyay 
Pál ügyvédi irodájában megtekinthetők. 

Az örökösök képviseletében: 
Dr. Borosnyay Pál, ügyvéd. 

Iskolai czikkek, 
Irodai szerek 
nagymennyiségben érkeztek és 
legjutényosabb árban kaptatók a 

KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
papir- és Iröszerkereskedésében 
ODORHEIU—SZÉKELYUDVARHELY. 

^H^AMUM&tt^Aam^&mlth  rtti Ith rffcfBíi 

Á L L A N D Ó A N R A K T Á R O N T A R T O K : 
Ideál  fúrógépeket  13 mjm fémfuróhoz 

10. számú fúrógépek  25 mim „ 
2. sz. fúrógépek  22 mim fémfuróhoz 

Kovács-üllők  Phönix  acélból 
Kovács  szerszámok 

Csavarmetszők 
Steier-satuk  egé*z  30 kg-ig 
Órás satuk — Órás-reszelők 

Beszélők  minden  nagyságban és  méretben 
Körfűrészek 

Gatterfürészek 
Fürészlapok  különböző  formákban 

Karikahajós  vdrrégépék 
Csővágó  1 zolltól  3 zollig 
Csőfogók  1 zolltól  3 zollig 

Önműködő  kenőszelencék  és  olajozok 
Drótkefék 

Villás-kulcsok 
Benzin forrasztó  pákák 

Gépolajik 
Cylinder  olaj  (  Válvolin) 
Varrógép-olaj  üvegekben 

Tavotta  (géflsir) 
Szárny szivattyúk  5 számig 

Gummiltmtz 
Klingerit,  eredeti  angol  4-ig 
A&best lemez  egész  5 mjm ig 

Gépvorrószij 
Szijszegecsek  vörös rézből 

Serleg  csavarok 
Csavaráruk 

Gummicsövek 
Szeparátorok 
Vajköpülök 

Kerékpárok  — Kerékpár  alkatrészek 
Kerékagy-furó  21/t-3lli  zollig 

Lemez ollók 
Juhnyiró  ollók 

Szúnyogháló 
Hitelesített  űrmértékek 

Épület-  és  butorvasalás 
Zománcedények 

1 nagy jégszekrény 
Pénzszekrény 

Football  labdák 
i Horgonyozott  tetölemez 

Fekete  tetölemez 
1 transmissio  rud  6 mm vastag,  3 meteres 

Kandia-bonbonok 
Kávé  — Bizs 

Cukor 
Liszt 

Lucernamag 
Firnise 

Express-lakk 
Kopál-lakk 
Brunolin 

Zománcfesték 
Minium 
Linoleum 
Vaslakk 

Terpentin 
Horgonyfehér 
Szatinober 

Szálamiák  egész  és  törött 
Dura elemek 

Josif B A C SIC S József 
Prevălia de Coloniale şi Ferărie — Vas- és faszerkereskedés  ̂  
Odorheiu-Sz.-udvarhely, Piaţa Regina Maria (Batthyány-tér) 5. 

jtotnoríd-fSráSi  Villa riadt. 
IrteKezni lehet: ödorheiun, BuleVard Reg. 
Ferdinánd (Kossuth-utca) 45. szám alatt. 

Odorheiu r. t. város tanácsától. 
Szám: 3164-1922. k. k. 

Hirdetmény. 
A városi tanács a vármegyei közigazgatása 

bizottság 360—1922. *zámu rendelete alapján fel-
hívja a szülőket (gyámokat, mestereket), hogy &. 
gondozásuk alatt levő tanköteles gyermekeket a 
helybeli iskolai hatóságok által megállapított ha-
táridőn belül az iskolába írassák be. 

Tankötelesek mindazok, akik 1907 augusz-
tus 31. és 1916 szeptember hó 1. közötti időben-
születtek. 

Odorheiu, 1922 augusztus 24. 
KörtvélyfAy  h. polgármester. 

Értesités. 
Tisztelettel tudomására hozom a nagyérdemű 

közönségnek, hogy folyó  évi szeptember hó 1-ível 
Bul. Reg. Ferd. (Kossuth-u. 7. számú házban egy 

forditó-irodát 
létesítettem, hol is a legjutányosabb árak mellett 
mii dennemű román, magyar- ég németnyelvű for-
dításokat elvállalok. 
Hivatalos  órák: d.«  8-12. és  d.  u. 3—5. 

Tisztelettel: Nagy András, 
joghallgató, (veit államrendőrségi tisztviselő.) 


