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Kívánom, 
hogy uralkodásom ideje alatt a 
kultúra beható és magas fejlődése 
révén hazánk betöltse azt a hiva-
tást, mely Keleteurópa újjászületése 
terén neki jutott százados súlyos 
szenvedés után. — Őfelsége,  Ro-
mánia királya paondotta ezeket a 
nagyjelentőségű szavakat a koroná-
zás alkalmával. Azt hittük, hogy 
a koronázás nagyszerű ténye for-
dulópontot jelent az ország polgá-
rainak életében, ügy gondoltuk, 
hogy a fenkölt  gondolkozású ural-
kodónak szavait meghallják minde-
nütt, fent  és lent egyaránt. Erős 
volt a hitünk, hogy Románia kul-
turája az egész vonalon zavartala-
nul, erőteljes lépésekkel fog  haladni 
a fejlődés  tetőfoka  felé.  Ebben 
a fejlődésben  nagy szerepet gondol-
tunk a többévszázados múlttal biró 
erdély részi középiskoláknak. Egy 
percig sem kételkedtünk abban, 
hogy a kiiályi szó elhangzása után 
szebb napok virradnak [kultúrintéz-
ményeinkre. Már vártuk mindenféle 
akadálynak az elhárítását, a jogos 
állami segítség kiutalását. 

És íme ezek helyett jön a hideg 
zuhany, hogy a felekezetek  évszá-
zados iskoláit magániskoláknak fogja 
tekinteni a kormány. Kétkedéssel 
fogadjuk  ezt a hírt, nem akarunk 
hinni annak valódiságában, mert az 
Románia kultúrájának visszafejlődé-
sét jelentené, amit nem akarhat 
egyetlen államféifiu  sem, aki orszá-
gának jólétét s áz ország polgára-
inak boldogulását a szivén viseli. 
És ha mégis valónak bizonyulna ez 
a hiradás, eggyel több okunk lenpe, 
hogy a szivünkhöz nőtt iskoláink-
hoz, kulturánk fényszóróihoz  ragasz-
kodjunk. A mi életünk iskoláinkban 
van. Gyermekeink jövője azoktól 
függ.  Iskoláinkat tehát nem szabad 
elhanyagolnunk, azokhoz végső el-
szántsággal ragaszkodnunk kell, azo-
kért minden áldozatot meg kell 
hoznunk és ki kell küzdenünk, hogy 
azok az állami iskolákkal egyenlő 
jognak legyenek. 

Mi a királyi szózat alapján 
állunk s iskoláinknak, mint az er-
iélyrészi kultura évszázados zász-
lóvivőinek az állami iskolákkal 
egyenlő jogokat kívánunk, ami meg-
illet bennünket Isten és ember előtt 
egyaránt. 

Zürich, 
ez az egyetlen szó rettegésben tartja 
az egész világ államait. Minden állam, 
legyen az győző vagy legyőzött, gazdag 
vagy szegény, egyforma  félelemmel  és 
idegességgel les', hogy vájjon valutája, 
ez a sok kétes értéktt papir, értékben 
emelkedik-e vagy esik? É« amig ez a 
szörnyű félelem  államokat és bennük 
élő népeket rettegésben tart, a zürichi 
boszorkánykonyhán néhány szivtelen és 
lelketlen ember kegyetlenül főzi,  koty-
vasztja az egész világ egyetemének 
közgazdasági sorsát, amely sok millió-
kat juttat igaztalan vagyoffhoz,  amelyen 
még érzik jobb sorsot érdemlő népek 
fájdalmas  jajkiáltása és sürü könny-
hullatása. Az államok a zürichi bo-
szorkánykonyha működését tétlenül né-
zik. Munkásságuk csak annyiból áll, 
hogy időközönként hivatalos államfér-
fi&ik  egy-egy hivatalos lapban, a népek 
millióinak megnyugtatására, nagyhangú 
kijelentéseket közöltetnek, hogy a fö-
lösleges buza, fa  és állatkivitel föltét-
lenül javítani fogja  a zürichi rossz aka-
ratot és a pénz mesésen javulni fog. 
A javulás egy kis baleset következté-
ben elmarad, az országban azalatt nő 
a drágaság, a népek megélhetése kezd 
súlyos teherként az országra nehezedni, 
az ipar és kereskedelem teljesen meg 
bénul, a munkaalkalmak megszűnnek 
és a remélt jólét mellett beáll a nyo-
mor. Ezt a tarthatatlan helyzetet te-
tőzi még az a eulyos körülmény, hogy 
a magas behozatali vámok utolérhetet-
len magasságig emelték az ipari cik-
kek árait. A közönség nem vásárol, a 
gazda keresete, a tisztviselő fizetése 
nem áll arányban a mai drágasággal, 
mert egyetlen társadalmi osztály sem 
kereshet annyit, hogy a maga szük-
ségletét megrázkódtatás nélkül be tuduá 
szerezni, mert pénzforrása  csak mini-
mális. A kenyér és más élelmicikkek 
árai nap-nap után emelkednek és ma-
holnap utolérhetetlenek lesznek, mert 
a rendes munkaalkalom hiánya miatt, 
a népek pénzforrása  kiapadt és vá-
sárló ereje teljesen megcsökkent. Félve 
gondolunk az állami adók soha utol 
nem érhető és ki nem egyenlíthető 
B agyságára, ezek majdnem elnyeléssel 
fenyegetnek  és nincsen senki, nincse-
nek illetékes forumok,  akik megtalál-
nák a kivezető utat és gátat igyekez-
nének emelni a népek pusztulása elé. 

Minden állam kisérleteaik, tanul-
mányozza a gazdasági helyzetét és ez 
idő alatt az országok népei mind job-
ban züllenek, szegényednek és veszítik 
el ősi bizalmukat a vezetők iránt és 
kezd lábra kapni a felelőtlenség.  Bár-
merre tekintünk, sehol se találunk 
nyugvópontokat, biztos kivezető utat, 
amellyel a robanó pusztulás elé gátat 
vethetnénk. 

Romániának rengeteg sok felhal-
mozódott kincse van. Fában, vasban, 
ércben, aranyban stb. stb. és mégis 
pénsének értéke «eak a leromlott va-
latáju országokban emelkedett. Mi lai-
kusok örvendünk, ha olvassuk a zü-

richi kurzust, hogy a leu Ausztriában 
490, Magyarországon 16—17 korona. 
Arra pedig nem gondolunk, hogy an-
nak az országnak pénze, amelyből leg-
többet importálunk: Csehországnak 
5-50—6 leüt fizetünk,  tehát minden be-
hozott rongy áruáért 5—6-szoros árt 
kell fizetnünk.  Tartsunk szemlét Ro-
mánia ipara felett,  a csatolt területek-
kel együtt s azt fogjuk  látni, hogy bár 
egyes cikkek gyártásában nem elég tö 
kéletes, de végszükségképpen és gaz 
dasági szempontból egész Románia la 
kosságának ruházati szükségletét el 
tudja látni. 

Gyakran olvastuk a lapokban, hogy 
sok ezer vagon búzát és fát  szállítot-
tunk a külföldnek,  hogy valutánk Zü-
rich előtt elég éHékes legyen, de ezek 
után a nagyméretű szállítások után 
nyomban zuhanyként kaptuk a hírt, 
hogy a leu újból esett. Es valahány-
szor saját szájunktól a búzát és a hust, 
tűzhelyeinktől a fát  vontuk meg és itt-
hon családunk részére magas árakat 
fizetünk,  csupán hazánk fejlődése  érde-
kében, mindig akkor ért a legnagyobb 
csalódás, hogy pénzünk értéke Zürich 
slőtt esett. Ugy vagyunk az ipari cik-
kekkel, hogy ma legelső sorban kész, 

bőrökben és cipőkben Csehország 
dominál. Étinek ez országnak mester-
ségesen felfújt  valutáju pénzét öt-hat-
szorosán kell megfizetnünk.  Kérdem 
azoktól a felelős  államférfiaktól,  akik a 
Romániában élő népek sorsát irányít-
ják, hogy vájjon miért kell nekünk 
bőrért, cipőért, selyemért stb. stb. 
olyan magas összegeket fizetni  ? Miért 
kell a mi pénzünket, amit búzáért, fá-
ért, húsért kaptunk és amit a magunk 
szájától vontunk meg, sokan nélkülözve, 
éhezve (azért, hogy sz uralkodó magas 
árakért nem tudtuk beszerezni) most 
azt a pénzt, amivel idehaza nyomort 
és szenvedést tudtunk volna enyhíteni, 
odaadjuk annak az államnak árujáért, 
amely azt öt-hatszorosan fizetteti  meg. 
Ezért van, hogy gazdasági és ipari éle-
tünk lassan pusztul. Vájjon miféls  ér-
dek < követeli azt az ország népétől, 
hogy annyira megadóztassa magát, más 
országok jólétéért. Hát nincsenek köz-
gazdászaink ebben az országban, akik 
helyes gazdasági politikára tanítsák az 
ország népét. Iámerjük már fel,  hogy 
Romániának van ipara, nem szorult 
egészen a külföldre.  Félre at külföldi 
divattal, tekintse mindenki a maga ér-
dekét az ország érdekének. Viseljen 
mindenki, «mig pénzünlj a külföld  előtt 
megjavul, olyan cipőt, olyan ruhát, vá-
sároljon olyan divatcikkeket, amilyene-
ket az országban gyártanak, javítsuk 
meg mi magunk a magunk pénzét, ad-
junk értéket neki azzal, hogy pénzün-
ket nem adjuk a külföldnek,  mert ha 
a cipő és a ruha, a kasza és az eke 
vas hazai gyártmány, akkor nem kell, 
hogy a zürichi kurzust lessük, vájjon 
pénzünk tmelkedik-e vagy esik ? Mond-
junk le az ország érdekében és saját 
javunkra is az oknélküli divatról és ne 
hízelegjünk magunknak azzal, hogy ez 
a ruha, ez a cipő, vagy ez a boa cseh-
orstági, mert ezáltal csak gyarlóságun-
kat és tájékozatlanságunkat áruljuk el. 

Legyünk öntudatosak, illeszked-
jünk bele a megváltozott viszonyok ke-
retébe, folytassunk  helyes gazdálko-
dást. Ez által elérjük, hogy pénzünk 
értékben nemcsak a leromlott álla-
mokban emelkedik, hanem keresett 
lesz Zürichben is. 

Nagy János, iparos. 

A Magyar Nemzeti Párt 
közgyűlése. 

Ma szombaton volt az Udvarhely-
megyei Nemzeti Pártnak a közgyűlése 
városuokban. Minthogy a gyűlésen 
gyönyörű szép beszédek, hozzászólások 
hangzottak el s minthogy a gyűlés 
eltartott a délutáni órákig — nem 
tehetjük azt, hogy ezt, a közérdekű 
gyűlést elintézzük egy rövid, az utolsó 
pillanatban eUietve összerótt tudósítás-
sal. Azért a beszámolót a jövő számra 
hagyjuk, de már most felhívjuk  arra 
olvasó közönségünk figyelmét. 

Jelenleg röviden csak annyit jel-
zünk, hogy a pártvezetőség beszámolt 
a párt nevezetesebb lépéseiről, a köz-
gyűlés elitélte a háromszéki jogtalan 
kiutasításokat s azok ellen illetékes 
helyen a többi nemzeti pártalakula-
tokkal egységesen teszi meg a lépé-
seket. A közgyűlés gyönyörű, lelkes 
hitvallást tett a felekezeti  iskolák 
mellett. Kimondotta, hogy a romániai 
magyarság minden körülmények kö-
zött rendületlenül ragaszkodik feleke-
zeti iskoláihoz s fizok  jogainak meg-
védésére minden elgondolható küzde-
lemre kész. Felekezeti iskoláink szá-
mára igényli az államsegélyt. 

A mi örömünk és 
büszkeségünk. 

Egyes román és szász lapok büsz-
kén emlegetik, hogy vannak a szászok 
és románok között, akik évenkint 
50.000, 100.000, 150.000 leu önkén-
tes iskolaadót is fketnek.  Ezzel szem-
ben nálunk a legmódosabbak pl. a 
katholikusoknál 10Q0 leu iskolaadót 
fizetnek  a jelen tanévben. A románok 
és szászok százezer lejeihez viszo-
nyítva: ezer leu kis összeg. Ma, ami-
kor .1 méter szövet 3—400, egy öl-
töny ruhának elkészítése 2—400, egy 
pár cipő 500, egy pár jó ökör 14.000 
ku, ezer leu valóban nem nagy ösz-
szeg. Mikor nemzeti létünk megmen-
téséről van szó, ezer leu nem nagy 
áldozat, hiszen apáink ezer éven át 
életükkel és vérükkel áldoztak e szent 
célra. Azonban, ha összehasonlítást te-
szünk a román, szász és székely ál-
dozatkészség között, először is vegyük 
tekintetbe, hogy közöttünk nincsenek 
olyan dusgazdsg földbirtokosok,  nagy-
kereskedők, mint a románok, Bzászok 
között. Vegyük tekintetbe «továbbá, 
hogy vagyonos embereink jó nagy ré-
sze nemcsak az 1000 leus rendes is-
kolaadót fizeti,  hanem azonfelül  nagy 
összegeket áldoz Önkéntesen iskolai 



célokra. Kötelességünk megemlíteni, 
hogy pl. a kátholikusoknál Bálinth 
György, Hánn József,  Dr. Hinléder F. 
Ernő, Papp Z. Endre, Szebeny Antal, 
Dr. Vass Lajos és id. Ugrón Ákos a 
jelen tatévben a rendes 1000 lejes 
iskolaadón felül  egyenkint több ezer 
leüt adtak a kath. iskoláknak. To-
vábbá ugyatcsak a jelen tanévben a 
rendes iskolaadón kivül 1000 leüt 
megközelítő, vagy azt meghaladó ösz-
szegeket adtak a kath. iskoláknak: 
id. Betegh Pál, a Bőrgyár, Csató Imre, 
Drágomán Domokos, Dr. Hartwig Ist-
ván, Jakab Gyula, Dr. Jedál Gábor, 
Kiss látván, az Orbán testvérek, Lassz-
mann Oszkár., id. Péter József,  Rés 
János, Szabó György, Tamás Lajos, 
Tamás Simon, Z Székely János s a 
Megyei Takarékpénztár. 

A magyar társadalom nagy tisz 
telettel, hálával ós szeretettel adózik 
e derék férfiak  iránt, akik vagyonukat 
a köz javára is ily szépan, ily neme-
sen gyümölcsöztetik. Az ily férfi  tk 
valóban méltók az i vagyonukra, jö 
vedelmükre. S amig a fösvény  ember 
vagyoni jólétét irigység, guny és átok 
kiséri, addig jótékony iérfiaink  va-
gyoni jólétének mindnyájan örvendünk, 
mert látjuk, hogy az ő vagyoni jóié 
tűkből a köznek ÍB milyen nagy 
haszna van. Ha nekik van, másnak 
is jut. 

De ne feledkezzüuk  meg a szegé 
nyek áldozatkészségéről se. Ugyancsak 
a kátholikusoknál megismétlődött az 
idén is az a tavalyi felemelő  eset, 
hogy többan, akik valahogy kimarad-
tak az adózók listájából, jelentkeztek, 
hogy Ők is adózni akarnak az isko-
lákért, mert ez becsületbeli kötelesség. 

Az az áldozatkészség, mellyel kö-
zönségünk iskoláink iránt viseltetik, 
ma a magyar társadalom legfőbb 
öröme és büszkesége. Valóban lelki 
gyönyörűség és nemzeti büszkeség 
látni, amint szegények és gazdagok 
nemes versenyre keinek abban, hogy 
ki tegyen többet a magyar iskolákért. 

SPORT. 

szeszedte magát s későbbi szép győzel-
meivel biztosította magának a második 
helyet, dacára annak, hogy utóbbi mér-
kőzései közül is elvesztett egyet a — 
zöld asztal mellett. Igy legkomolyabb 
aspiránsa lesz tavasszal a bajnokságnak. 

Harmadik helyen áll a Col^a, mely 
még mindig a régi legénységével ját-
szik ; de mindaddig, amig a csapat zöme 
mellé minden pontra odavaló embert 
állítani nem tud, nem lesz képes el 
nyerni a bajnokságot. 

Negyedig az Oiympia törekvő, fürge 
csapata, mely lelkesedéssel és szerencsé 
vei vívta ki magának a negyedik helyet. 

Ötödik a Hargita csapata, melynek 
az első mérkőzések nyomán szintén 
szebb jövőt lehetett volna jósolni; de ké-
sőbb a Bzezon végére teljesen összetörött. 

Hatodik helyezett az M. T. E ne-
héz csapata; mig a hetedik és nyol-
cadik helyen a H. T. V. igyekvő csa-
pata és a fiatal  I. S. C. osztoznak. 

A végeredmény tehát: 

V-ik helyen áll a Hargita T. E. 
a kerületi elsöosztályu football-

bajnokságban. 
Hosszú VB júdás UTÁN végre napvi-

lágra kerüli a brassói kerületi football 
bajnokság őszi fordulójának  eredménye. 
A bajnokság két fordulós  s igy a jeleu 
sport év eredménye csak a tavaszi mér-
kőzések után fog  véglegesen kibonta-
kozni. Bár az őszi mérkőzések már ré-
gen lejártak s az eredmények nyilván-
valók lettek, még sem tudtunk eddig 
a végeredmények felől  biztos fogalmat 
alkotni, mert nem lehetett tudni, hogy 
a különböző jogcímek alatt megóvott 
mérkőzések a zöld gyepről a zöld asz-
talra kerülve, hogyan fognak  eldőlni. 
Most végre a kerületi Sport-Szövetség 
kommünikéje alapján bizonyossá vált a 
csapatok következő helyezése. 

Amint már előre tudvalevő volt, a 
saját háziszükségletéhez szabott bajnok-
ság élén a Brasovia áll. A csapat az 
őszi szezon elején szinte beláthatatlan 
végűnek látszó hatalmas tempóban in-
dult ; de később mindinkább ellanyhult 
s utolsó mérkőzésein már nem bírt meg 
felelni  a hozzáfűzött  várakozásoknak. 
De tekintve régi és jól együtt-tartott 
legénységét, még a klubpolitika ki-
kapcsolásával is csak a Brasoviát vár-
hattuk áz őszi forduló  élén állani; 
azonban legjobb erőinek közelebbi el-
vesztése miatt könnyen meglehet, hogy 
a tavaszi fordulóban  épp ugy, mint az 
id6u is, csalódások fognak  érni a 
Brasovia részéről. 

A fordulóban  második helyen az 
N. S. E, szimpatikus együttese áll. A 
Hargitával szemben a szezon elején 
5 : l-re elvesztett szenzációs mérkőzése 
után mindenki más helyet jósolt az N. 
E. S.-nek; de a csapat csakhamar ösz-
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II. N. S. E. 

III. Coiţea 
IV. Oiympia 
V. Hargita 

VI. M T. E. 
VII. H. T. V. 
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13 pont 
H n 10 „ 
8 „ 
6 „ 
5 „ 
3 „ 
0 

V ik helyen áll a Hargita T. E. 
csapata. Álljunk meg itt egy kiŝ é. Nem 
azért, mintha nem láttuk volna már 
második helyen állni is a Hargitát a 
bajnokságban; vagy mintha nem állt 
volna már máskor is az V ik helyen 
és nem is szórt, mintha ennél jobbat 
vártunk volna, hanem azért, hogy néz-
zünk kissé körül, hogy mit is jelent 
tulajdonképen, hogy a Hargita a kerü 
leti bajnokság elsőosztályában V ik he-
lyen áll és hogy hogyan jutott el eddig. 

(Folyt, köv.) - h -r . 

h í r e k . 

November 18. 

Házasság. Szabados Ilonka (TordaO 
és Rájk Sándor (Odorheiu) Tordán f. 
hó 18-án házasságot kötöttek. 

Halálozás. Idősbb Péter  Dénes 
kovács-mester életének 67 ik, özvegy-
ségének 4- ik évében, rövid szenvedés 
után, f.  hó 12-én este 7 órakor Fenyé-
den csendesen elhunyt. Földi porait f. 
hó 14 én délután 2 órakor helyezték 
a fenyédi  róm. kath. temetőben örök 
nyugalomra nagy részvét mellett. A 
derék iparost kiterjedt rokonság gyá 
szolja. 

özv. Szabó Józsefué  életének 92-ik 
évében f.  hó 17-én elhalt. Temetése 
19-én délután 3 órakor lesz. 

Papválasztás. F. hó 13 ikán, 
hétfőn  Jakab Józsefet,  a hosszas fog-
ságot " szenvedett, ívolt udvarhelyi ref. 
segédlelkészt, a bögözi ref.  egyház hí-
vei egyhangúlag lelkészükké választot-
ták. A derék fiatal  lelkész beköszön-
tőjét uj egyházközségében december 
hó elsőfeiébeu  fogja  megtartani. 

Az Emke udvarhelymegyei fiók-
jának újjászervezése céljából november 
17- én d. u. 3 órakor Sándor József 
kamarai képviselő, Emke alelnök-fő-
titkár városunkba érkezett és 4 óra 
kor megjelent a ref.  kollégiumban az 
újjászervező gyűlésen, amely nagy ér-
deklődés mellett folyt  le. A gyűlést 
Pál István apát-szenátor nyitotta meg 
annak a kiemelésével, hogy itt a há-
ború előtt az Emké-oek virágzó fiókja 
volt, amely a háborús vlszooyok miatt 
kénytelen, volt áldásos működését be-
szüntetni, de most újból felveszi  a 
munka elejtett fonalát.  Üdvözli Sándor 
Józsefet,  aki az uj kulturmunka bein-
dítása végett jött városunkba. Sándor 
József  visszapillantást vet az Emke 
dicső múltjára és áldásos közművelő-
dési tevékenységére, majd ismerteti 
azokat a súlyos veszteségeket, amelyek 
az uj közjogi helyzet következtében 
érték (280 iskolát, több óvodát és szá-
mos népkönyvtárt veszített el. Az el-
vesztett iskolák között van az algyógyi 
világhírű székely föídmives-iskola  is.); 
és végül reá mutat arra a fontos  fel-
adatra, amely sz Emkéro a változott 
viszonyok között várakozik. Felemliti, 

hogy a szervezkedés mindenütt gyö-
nyörűen megindult s reméli, hogy e 
téren a székely anyavármegye sem fog 
hátra maradni, sót vezetőszerepet fog 
vinni, amint tette azt a múltban. Sán-
dor József  beszédének hatása alatt a 
népes gyűlés az udvarhelymegyei fiók 
felújítását  egyhangúlag kimondotta és 
megválasztotta a tisztikart. E?nök lett: 
Pál István apát-szenátor, alelnö<ök : 
Gálfalvy  Samu, Szakáts Péter, Szabó 
András, Sebesi János, Tamás Albert és 
Vajda Feresc. Titkár: Biró Lajos; 
jegyzők : Csefó  Sándor, Szász József  és 
Csíki Péter Pénztáros: Hlatki Miklós, 
ügyész Nagy Lajos dr. A tisztikaron 
kivül a megye minden részéből válasz-
tottak száz választmányi tagot, akik-
nek névsorát egyik közelebbi szá 
munkban közöljük. 

A református  kollégium ta-
nári kara és ifjnsága  dec 16-án ün-
nepeli Petőfi  születésének 100 ik év 
fordulóját.  Az ünnepély előkészületei 
mutatják, hogy az mindenképpen méltó 
lesz a nagy költő emlékéhez, s azok-
hoz az ünnepélyekhez, melyeket már 
ebből az alkalombél más helyeken 
recdaztek. Ezek az ünnepek világto 
borzé szózatok, mert Petőfi,  miüt a 
természet, a nemes szív tüneményes 
költője éa a világszabadság vértanú 
pórfétája  mindenkié lett, az egész em-
beriségé. De főképp  minden magyar 
keblet lángra gyújtó örömtűz ez a 100 
éves évforduló.  A magyarnak nemzeti 
természete, naiv lelkesedéses áldozat-
készsége, hazaszeretete, ragyogó Bza-
badságszeretete, bátorsága, forró,  Ián 
goló érzelemvilága, szílajsága, szóval 
amiről csftk  bizonyságot tett ezer esz-
tendő alatt a magyar nemzet, mind-
annak ragyogó szépségei tárulnak fal 
Petőfi  költészetébeu. Erkölcsi jelentő-
ségében az ifjúságra  nézve is páratlan 
ez a 100 éves évforduló,  mert Petőfi  a 
remény, az ifjúság,  a tettvágy, a »za-
badságszeretet bajnoka is. Költészeté 
nek egységes és legmélyebb valója 
szerint jellemzően ez ifjúságnak,  az 
ifjú  emberi léleknek legnagyobb köl-
tője „annak a léleknek legnagyobb 
lirai megnyilatkozása, amely ebben a 
mi embervilásuakbaa a legköltóibb, az 
ifjúságnak".  Niccs senki, aki adósa ne 
volna Pőtőfkek  egy érzésért, egy gon 
dolkozásért vagy csak egy hangulatérti 
Ha hálás akar lenni, ünnepelje őt, s 
az emlékezet egy szál virágát tegye 
le Petőfinek,  a világ ragyogó költő-
csillagának, a magyar dicsőségnek 
oltárára 1 Legyen ez az ünnap ragyogó, 
bensőséges, hogy hirdesse, amely nép 
nagy fiait,  nyelvét, irodalmát becsülni, 
üunepelni igy tudja, amely népnek 
van Petőfi  Sándor», nem halt meg. 
Él I s nem balhat meg soha! Az ün-
nepély részletes programmját a jövő 
számunkban hozzuk. Tájékozódásul je-
lezhetjük, hogy az este a Bukares-
szálló színháztermében lesz, s utána az 
ifjúság  tartja meg szokásos diák-bál-
ját. Az estélyen Benedek Elek, a ki-
váló író, a kollégium volt növendéke 
tartja az ünnepi beszédet. Toaopi 
László ez alkalomra irt versét fogja 
felolvasni.  Sikerült megszerezni sza-
valásra Reményik Sándornak, a kiváló 
költőnek .Petőfihez"  c. eddig még meg 
nem jelent hatalmas alkalmi költemé 
nyét is. Az ének zeneszámok és melo-
drámák közül már itt említjük Jmeg 
aít, a János vitéz c. operettből össze-
állított pompás egyveleget, amelyet 
Pellzer V. vezetése mellett a Filhar-
monikus társaság énekkara és szóló 
énekek kíséretében fog  előadni. Sze-
repel a műsoron egy kis sziodarab, 
mely tárgyát a Pet-'fi  életéből veszi. 
Bájos, finom  kis munka, melynek elő-
adására a legjobb műkedvelők vállal-
koztak. Korhű díszleteit pedig Haáz 
F. és Sebess J. tanárok készítik. Szó-
val a kollégium a legnagyobb szeretet-
tel fáradozik  azon, hogy Petőfihez 
méltó ünnepélyt rendezzen. Hisszük, 
hogy a közönség sietve siet majd Pe-
tőfit  ünnepelni. 

A Jótékony Nőegyesület f. 
hó 12-én közgyűlést tartott. A szoká-
sos folyó  ügyeken kivül a Bakóczi Ká 
rolyné lemondásával megürült egyik al-
elnöki állást töltötte be. Köífelkiállás 
sal megválasztotta alelnöknek Haáz F. 
Rezsőné választmányi tagot s az ily 
módon üresen maradi választmányi tag-
sági helyre pedig dr. Vánky Kálmán-
nét. Mind a két választással értékes 
erőket kapott a Nőegylet, akiknek mun-
kálkodásától a Nőegylet megerősödését 
Várjuk. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
december 3 áu d. u. mesedélutánt ren-

dez, karácsonykor pedig, a szépen si-
került gyermeknap jövedelméből sze-
gény tanuló gyermekeket fog  kará-
csonyfaünnep  keretében megajándé-
kozni. A választmány által javaslatba 
hozott tagságid!] felemelést  elfogadta  • 
uj névsor összeállítását és uj tagoknak 
toborzását mondotta ki. Bárcsak a szép 
tervek és határozatok a közönség és a 
tagok kis érdeklődésén hajótörést aa 
szenvednének. 

Vágás községnek nagy ün-
nepe volt november 12-én vasárnap. 
Ekkor áldotta meg PÁl István kerületi 
főeeperes  a világháború folyamán  tü-
zérségi lövedékektől megrongált, de a 
hívek és a Státus áldoza kózségéből 
most már teljesen kijavitott templo-
mot. Az ünnepi mise és a templom 
megáldása után a plébániai lakban 
Pál István apátot és szenátort a köz-
ségnek mintegy negyven tagbál álló 
küldöttsége kereste fsl  és meleg ünnep-
lésben részesítette a székelység ügyei-
nek odaadó támogatásáért. A küldött-
ség tagjait Mihály Domokos, a község 
érdemes plébánosa ebédre hivta meg. 
Az ebéd folyamán  Pál Istvánnak a szé-
kelység érdekében kifejtett,  több mint 
négy évtizedes munkáját a plébános 
méltatta szép beszéd keretében, amis 
a jelen voltak zajos éljeozéssel fogad-
tak. Pál István Miljály Domokos ple 
bánosnak, a hívekkel való egyetértését 
és eredményes kuUnráiis munkáját 
emelte ki, amire a mostani nehé idők-
ben igen nagy szükség van. Pál Ist-
ván szenátor a község lakóinak meleg 
ünneplése között átázott vissza Vágás-
ból székhaylyére. 

Petőfi  ünnepély. A székelyke-
reszturi unitárius főgimnázium  novem-
ber hó 12 én d. u 3 érakor az inté-
zet tornatermében nagyszabású Patófi 
ünnepélyt tartott. Megnyitót Gálfalvi 
Sámuel igazgató mondott, kinek gyö-
nyörű beszéde talán a leghívebb tiiköra 
voit a nagy költő egyéniségének. Petőfi 
által a legmagasabb tökélyre vitt ma-
gyar népdalok örök fenségét  és keila-
mét állította a hallgatóság elé. E méje 
mélyen járt, olykor szikrázott; erup-
ciója pedig a legélesebb logika meg-
nyilatkozása volt költői prózában. Etn-
léfabeazcdet  Péter Lajos tanár tartott. 
Átgyúrva, átdolgozva a maga lelkét, 
mély tisztelettel hajolt meg a népdalok 
királyának szellem és szi7 nagysága 
előtt. A szellemi élet terén kicsiszolt 
tanári lélek tiszta öntudatával jelle-
mezte Petőfi  költészetét, életét és ha-
lálát. A hallgatóság mély megilletődés-
sel a nagy elismeréssel adózott az 
előadó igazgatónak és tanárnak. Ügyes 
volt a Borbáth fiuk  zongora nyitánya, 
Szabó Erzsébet, Varga István és Sí-
mén Domokos VIII oszt. tanulók sza-
valata. Elismerés illeti az ifjúsági  dal-
kart, mely Petőfi  zenésített népdalai-
val nyerte meg a közönség tetszését. 

Köszönetnyilvánítás. A Szé-
kely Dalegylet és a Filharmonikus Tár-
saság elnökségei ezúton nyilvánítják 
bálás köszönetüket a rendezőknek ós 
szereplőknek, valamint mindazoknak, 
akik önzetlen fáradozásukkal  a hang-
verseny sikeréhez hozzájárultak. 

Sikerült, szép ünnepély ke-
retében áldozott a róm, kath. főgim-
názium ifjúsága  Szent Imre emléké-
nek november 12-én d. u. 5 órakor 
az intézet tornacsarnokában, ahol nagy 
számú érdeklődő közönség jelent meg. 
A műsor minden egyes pontja a kö-
zönség teljes elismerésével találkozott. 
Az ifj.  zenekar, és ének-kar két-két 
számmal szerepelt Khell István tanár 
vezetése mellett. Ugy a zenekart, mint 
az énekkart az összhang, a preciz elő-
adás jellemezte. Hisonlóan nagy gya-
korlottságot árult el Flórián Aranka 
és Vass Magda rutinos zongorajátéka 
is. Biró András és Soó Kató VIII. o. 
tanulók egy-egy költeményt szavaltak 
általános figyelem  között nagy hatás-
sal. Zajos derültséget váltott ki Gís-
pár Istvánnak „Az önképzőkör" cimü 
kedves monologja, amelyet Erdély 
András IV. o. tanuló adott elő -figyel-
met keltő ügyességgel. Az ünnepi be-
szédet Márton András önképzőköri ei-
nök mondotta. Tartalmasságánál és 
szép előadásánál fogva  kiemelkedett a 
sablonos ünnepi beszédek közül. As 
egész ünnepély az ifjúság  komolysá-
gát és benső elmélyedését árulta el. 

Dr. Szabó Gábor és Dr. Nagy 
Lajos ügyvédek irodájukat a Strada 
Prinţul Nicolae (Árpád utca) 2 szám 
alól ugyanezen utca 12 szám alá he-
lyezték át. 
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Rákosi Jenőt, a magyar ujség-
Írásnak ősz fejedelmét  lelkes ünneplés-
ben részesítették a napokban nyolcva 
xtadik születése napja alkalmából a 
magyarországi irók és újságírók. Az 
díszes lapok vezető helyaa méltatták 
s kiváló iró és ujságiré érdemeit, aki 
aly sok irót fedezett  fel  és vezetett be 
az irodalomba. 

Hangverseny, szini előadás. 
Sok jó hir és nagy érdeklődés előzte 
meg a Filharmonikus Társaság és a 
éalegylet vegyeskara által f.  hó 11 óo, 
szombaton este, a színházteremben kö-
ÍŐS erővel rendezett estélyt. A bizalom 
előlegezésére okul szolgált a szerep ő 
két zene és dalmivelő egyesület eddigi 
több sikeres szereplése, karmestereinek 
hozzáértése, valamint a színpadi játék 
rendezőinek elismerten kiváló inven-
ciója, iztése és ritka ügybuzg&ima. Nem 
is hisszük, hogy az estély teljes házat 
megtöltő közönségéből valaki várako-
zásában csalódott volna. A dalegylet 
vegyeskara — Révay György gondos 
és lendületes vezetése alatt — egy csi-
nos müdallal, majd ismét egy nagy ha-
tást éB ujrázást kiváltó magyar nép 
dalegyveleggel szerepelt. A filharmoni-
kusok — Peltzer dr. hasonlóan kiváló 
vezetésével — Offecbach  Orfeusz  ából 
Játszottak nagy precizitással. Haydn 
vonósnégyesót a társaság vonósnégyese 
— Pelzer dr.—Khell—Voszka—Filó dr. 
— szintén kiváló gonddal és tetszést 
keltve adták elő. Róth Gyula virtuozi-

~tás számba menő, bravúros füttyszólóit 
& közönség szinte elámulva hallgatta 
ráadást is követelt. Az estély csatta-
nója azonban az utoljára maradt Bábu 
Tocit előadása volt. A darab kiállítása, 

ízléses ruhák, csoportozatok váltó 
satOBsága — dr. Hinléder F. Ernőnó, 
_H4vay Györgyné és Haáz F. Rszső íz 
Héses és sok fáradozással  járó mun-
kája — valósággal meghaladta Farkas 
!mre bájo3 kis operettjének jelentősé-
gét. A szereplők is, a csengő és erő-
teljes hangú Bálint József  dr., Nagy 
Irma, egy kínai bábu komikus szere 
péban : Jeszenszky Miklós és az összes, <, 
itt fel  nem sorolható szereplők, ének-
kar, a kedves bábuk mind versenyez 

- tek, hogy játékukkal is méltót pródu 
káljanak a kiállítás gazdagságához. Az 
énekkar betanítása a R4vay György, a 
aenekaré és sz estélyen a zenei veze-
tés: Pelzer Vilmos dr. karmesterek 
érdeme. Az előadást szerdán zsúfolt 
ház előtt megismételték. (—a —ó.) 

Tudósitó-estély. A székely nép 
körében nagy népszerűségnek örvendő 
Erdélyi Tudósító c. lap írói gárdája 
nftgyszábásu  irodalmi és művész estélyt 
rendez városunkban covember 26-án, 
vasárrap este pont 8 órai kezdettel a 
főgimnázium  tornacsarnokában. Az es-
tély magas színvonalát biztosítják a 
szereplő személyek, akiknek neve már 
magában véve elegendő garancia a si-
kerre nézve. A műsor keretében sze-
repelni fog  Ikrich Auguszta missziós 
aővér Temesvárról, aki szociális Ügyek-
ben Seájcot is bejárta s fiaom  és ked-
ves megjelenésével és nagy tudásávai 
mindenütt nagy sikereket aratott. Már 
az ő személye is elegeedő volna arra, 
hogy a Tudósító estélye nagy látoga-
tottságnak örvendjen, de mellette ott 
találjuk Szemlér Ferencnek, Veress 
Ernőnek, Vorbuchner Adolfnak  és Ter-
tyánszky Sándornak a neveit. Szemlér 
Ferencnek neve városunk közönsége 
előtt teljesen ismeretes. Mint költő, 
mint előadó egyaránt kiváló. Veress 
Ernő és Vorbuchner Adolf  mint szer-
kesztők a nemesveretü irásmüvészet-
aek olyan reprezentánsai, akik szintén 
általános érdeklődésre tarthatnak szá-
mot. Terstyánazky Sándor pedig Erdély 
legjobb konferálói  közé tartozik. Brassó 
város közönségének még senki sem 
szerzett annyi derült percet, mint ő. 
Helyből pedig a Dr. Peltzer, Khell, Dr. 
Voszka és Dr. Fiié-féle  kllünő vonós 
társaság, Szabó Ius, Dr. Benedek 
Géza, a Székely Dalegylet, Biró Lajos 
«8 Síász József  fognak  szerepeisi. 
Mind ismert, közkedveltségnek örvendő 
aév. A részletes műsort a falragaszok 
közlik. A rendezőség, hogy a közönség 
minden rétege részt vehessen az es-
télyen, a belépő jegyek árát mérsékel-
ten 15 leuban állapította meg remélve, 
hogy a tehetősebbek amúgy is felül 
íogsak fizetni  a jótékony célra. A he-
lyek számozva lesznek, s a jegyek nov. 

22 tői a Könyvnyomda R.-t. üzletében 
eiőre válthatók. 

A második polgári filléres-
tély f.  hó 25 éa, szombaton lesz a 
Bukarest-szálió színháztermében a kö 
vetkező műsorral: 1. Nyitány. 2. Kon-
ferál  Körtvélyfáv  József.  3. Monologot 
ad elő Vass Magda 4. Énekel Bodrogi 
Balázs. 6. Szaval Fülöp Erzsike. 6 
Hegedű szóló, előadja Khell István. 7. 
„A mester darabot ir" 1 felvonásos 
színdarab, irta Szenes Béla. Előadják: 
Szabó I«ke, Orbán Z Ima, Jeszenszky 
Miklós. Rendezők : Fülöp Jueika, Gá-
bos Margitka, Tassaly József,  Márti-
novicB Andor. 

A Szociális Misszió Társulat 
nov. 13-án délután Szász Józsefné  el-
nöklete mellett gyűlési tartott, ame 
lyen a szegények segélyezésének ügyé-
vel foglalkoztak.  Elhatározták, hogy 
ebből a célból december havában ba-
zárt rendeznek. A társulat elnöksége 
azzal a kérelemmel fordui  városunk 
tehetősebb polgáraihoz, hogy a bazár 
céljaira, a szegények között való kiosz-
tásra használt ruhát, cipőt, könyvet, 
babát játékszert stb. adományozni ke-
gyeskedjenek. A szives adományokat 
a Szociális Misszió Társulat helyiségé-
ben (róm. kath. finevelő  intézet) nov. 
20—dec. l-ig mindennap délután 3—5 
óráig veszik át. A nemes, emberbaráti 
ügyet ajánljuk a közönségünk figyelmébe. 

Újra panaszt hallunk s a pa-
nasz újra faluról  jön. Pár évvel ez-
előtt kényszerfuvarozással  nyomorítot-
ták meg a népet, s hosszas kérelme-
zések folytán  e kényszermunka azzal 
szűnt meg, hogy az nem fog  újólag 
bekövetkezni. S most újra itt van. 
Szentegyházasfalu,  Kápolnásfalu,  Lövéte 
gazdái 50—60 km. távolságról kell 
tűzifát  beszállítsanak a vármegyei tiszt-
viselők részére. Ezt az eljárást még az 
sem menti, ha az illető községek lakói 
más kényszermunka alól felmentetnek, 
avagy az illető községek péaztárai 
fuvarvisszatérités  cimén valamelyes 
összeghez jutnak. Tudjuk, hogy tiszt-
viselőink gyengén vannak fizetve  ; de 
azt a gyeuge fizetési  na a néppel eny-
hittessék, amely már is nyög a külön-
féle  terhek súlya alatt. Adjanak tiszt-
viselőinknek megfelelő  fizetést;  de ne 
kényszerítsék a községek lakóit arra, 
hogy tengelyig erő sárban, két napot 
legyenek kénytelenek eltölteni igás ál 
lataikkal, mig egy egy szekér fát  Ud-
varhelyre befuvaroznak. 

A Harangszó, ez a mult téli 
időszakban már megkedvelt, csinos 
formájú,  tartalmas kis folyóirat  ismét 
megindult a lelkes keresztúri ref.  pap : 
Nagy Lajos gondos szerkesztésében. 
Az első szám, mely már több nemes 
erkölcsi fíifogást  hirdető, de emellett 
érdekes cikket, költeményt, krónikát 
és különfélét  tartalmaz, december el-
sejéről van keltozve. A következő szá-
mok deczember, január, február  és 
márczius hónapokban, havonta kétszer, 
fognak  megjelenni. Előfizetési  dij 12 
leu. A nívós kis újságot ajánljuk a 
közönség figyelmébe. 

Kérelem. Oligar Mihály mészá-
rossegéd az oclandi Pretura által kiadott 
munkakönyvét elveszítette s kéri a 
becsületes megtalálót, hogy adja át e 
Isp kiadóhivatalának. 

Petőfi  ünneplése á ference-
sek iskolájában. A ferencesek  fiú-
iskolájában e hé 13-ikán d. e. 9 óra-
kor ünnepelték meg Petőfi  Sándor szü-
letésének százados évfordulóját.  A mü 
sort Petőfi  költeményei és népdalai, 
továbbá az ünnepi beszéd töltötték ki. 
A műsor végeztével a megjelent szép 
számú közönség előtt Pál István apát-
plébános mondott köszönetet a tanító 
3ágnak az ügybuzgalomért, mellyel az , 
ifjúság  figyelmét  felhívja  Petőfi  költ -
ménysire, hogy az abban gyönyörköd-
jék és tanulja megismerni a nyelv 
szépségeit, a szülők és embertársak 

iránt való szeretetet és a természeti 
jelenségek megfigyelését. 

Keresztúr megelőzte Udvar-
helyt. Az egyeismes iskolai ndózást 
a székelyudvárhelyi róm. kath. egyház-
község is akkora lelkesedéssel fogadta, 
hogy azt nagyobb lelkesedéssel fogadni 
Dem is lehet. Az egyháztanács pedig 
a legnagyobb ügybuzgósággal látott 
munkához, hogy életbe léptesse ez adó-
zást. Mindennek ellenére a keresztúri 
katholikusok megelőzték az udvarhelyi-
eket, mert amig nálunk csak most ke-
rül sor a fizetésre,  addig a keresztúri 
katholikusok már több mint egy hó-
napja, hogy fizetik  az egyetemes isko-
lai adót s annak tekintélyes részét 
már be is fizelték.  Szívből gratulálunk 
a keresztúriaknak 1 Ez a tény nagysze 
rüsn dicséri a keresztúri katholikuso-
kat, de dicséri elsősorban a katholi-
kus hitközség ágilis vezetőségét: az 
egyháztanácsot é3 a plébánost! 

A Dalegylet f.  év nove «ber hó 
11 én tartott hangversenyén el veszett 
egy kb. I1/, cm. széles sima felületű, 
tömör arany karkötő. Kérjük a becsü-
letes megtalálót, hogy sfzt  jogos tulaj 
donosának Dr. Dienesch orvosnak Ko-
suth u. 45 sz. a. 'lakásán, 500 leu 
jutalom ellenéhen adja át. 

Az ismétlőiskola tanulási ide-
jének szombat délutánról más munka-
napra való áttétele érdekében, e lapok 
hasábján tett közérdekű véleményezésre 
válaszolva, értesítjük az érdekelt szü-
lőket és cselédtartó gazdákat, hogy az 
illetékes felsőbb  hatóság engedélyezése 
alapján, a szombat délutáni időt ki 
cseréltük péntek délután 2—4 ig tartó 
tanulási idővel. Midón ezt ezúton is 
tudomására adjuk a gondozóknak, fel-
hívunk minden érdekelt félt,  akiknek 
12—15 évig terjedő korú és más is-
kolába nem járó fiu  vagy leány gon-
dozottja lakik a város területén, hogy 
minden további figyelmeztetés  és fel-
hívás nélkül irassa be és járaesa szer-
dán és pénteken pontosan az ismétlő-
iskolába. GyerJees  Mihály leányiskolái 
igazgató, Szabó  János fiúiskolái  igazgató. 

Keoset-kisfaludi  cigányok 
voltak a farkasiaki  rém. kath. templom 
rablói, akiket a csendőrség elfogott  és 
bekísért a helyi törvényszékhez, hagy 
elvegyék vakmerő tettükért méltó bün-
tetésüket. 

A szerkesztő üzenete. 
Az összetorlódott aktuális közlemények 

miatt több cikk kimararadt jelen számunkból, 
amiért elnézést és türelmet kérünk. 

KÖZGAZDASÁG. 
Itt a tél, még ősz sem volt s egy 

szerre minduntalan fehér  pihék szállá-
nak a levegőben, öszi vetésre már alig 
lehet gondolni, s ha vetne is valaki, 
e vetés után megfelelő  aratást alig 
várhat. A jövő titkába emberi szem 
bele nem tekinthet, de a tiz hét alatt 
leomlott eső meonyiségból arra lehet 
következtetni, hogy nsgy havunk ez 
év telén alig lesz, s igy hótakaró hi-
ányában a gyenge vetések, ha a most 
elvetett mag kikelhetne is, alig birná 
ki az esetleges száraz, hómentes telet 
Tavasziak vetésével kell pótolnunk az 
elmaradt buzavetéseket, s azt pótolni, 
a folyó  év megmutatta legalkalmasabb 
a burgonya nagyban való termesztése. 
A burgonya a helyi piacon is elhelyez-
hető nagymennyiségben, de ha ennek 
dacára is fölösleg  maradna, az sem 
okozhat gondot, burgonyából nagy a 
kivitel a regátba. Ha az idő engedi, a 
gazdák a tavasziak alá való szántástól 
ne idegenkedjenek, mert az idejét multa 
már az a felfogás»,  hogy nem jó ősszel 
szántani 

Az áilatáraknál lassú emelkedés 
észlelhető. 

Gabona-árak a helyi piaeon vál-
tozatlanok. Gyümölcs nem kerül sok 
eladás alá. Gyenge gyümölcstermésünk 

, volt, itt vo'na az ideje, hogy a gyü-
mölcstermelésre, mint igen fontos,  jö-
vedelmező melíékgazdaBági ágra. na 
gyobb súlyt helyezzünk. A fák  gondo-
zása, takarítása, trágyázása mind-mind 
hozzájárul ahoz, hogy nagyobb jöve-

delmet érjünk el. A kárültekintő gazda 
mindennel fokozhatja  jövedelmét, esak 
ne feledje  el „Élj az idővel I" 

V.-i. 

STyilttér. 
£ rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Nyilatkoiat. 
A helybeli államrendőrség folyó  hó 15. 

napján délelőtt 10 órakor váratlanul, minden 
előzmény és bevezetés nélkül munka-asztalom 
mellől letartóztatott, karhatalommal a rendőr-
ségre kisért és ott fogva  tartott a késő dél-
utáni órákig, emellett takarékbetétkönyveimet, 
vagy 60 darab munka alatt álló kalömböző 
bőreimet lefoglalta  és portékáim eredete felől 
vallatott mint egy tetten kapott rablót, mig 
végre meggyőződve teljes ártatlanságomról, 
elengedett. 

Az eljárás jelenlegi folyamában  termé-
szetesen nem tudhatom, hogy kinek a felje-
lentésére történt meggyaláztatásom, azonban 
tekintettel az ilyen alkalmakbor rendszerint 
keletkezni szokott mende-mondikra, becsület-
ben, egy hosszú élet tisztességes munkájában 
megőszült fejem  és kiterjedt családom jóhir-
neve, reputációja érdekében szükségesnek tar-
tom városom közönségével tudatni, hogy meg-
hurcolóim ellen a törvényszerű lépéseket meg-
tettem, s bír a letartóztatással kapcsolatot * 
nyomozás sem tudott ellenem semmi terheli 
adatot kideriteni, a bekövetkező törvényes 
eljárás teljesen tisztázni fogja  ezideig érintet-
len bacsü'etemet 

Odorheiu, 1922 november 16. 
Id. Verestói Dániel. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Székelyudvarheiy) 

Dsla Judecaloria de ocol dia Cristur. 
No. G. 1418-1922. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul delegatul judecăto-

resc de ocol din Cristur in senzul — 
§ lui 102. de lege LX. t. din anul 1881 
prin aceasta publică, ca in urmă deci-
sű'ui din anul 1922 de sub 657/2 
al judecătoriei de ocol din Cristur 
efeptuindu  se in Criseni pentru suma 
de 1000 Lei şi acc.executiuoe da oa-
contentare in favorul  Nagy Regina 
repr. prin. advocatul Dr. Viola Sándor 
mişcătoarele cuprinse şi supracuprinse 
cu aceasta ocazlune şi pretuite ia 
2000 L. şi anumelăruţă se vor vinde 
prin licitatie publica. Deci in urma 
decisu'ui de sub No. G. 1418—922 a 
Judecătoriei de ocol Cristur pentru 
încasarea pretenziunei de 507 Lei 90 
bani stabilite pâoă astazi sa decide 
termi nul de licitatie pe 6 Decemvrie 
anul 1922 ia oarele 10 a. m. in Cri-
seni şi la acea cumpărătorii se înainte cu 
aceia observare, ca miscatoarele dia 
sus, in senzul art de lege LX. din 
anul 1881: § lui 107, 108 din partea ca-
lui mai sus acestea miscatoare se vor-
vinde şi Bub preţul estimat. 

întrucât mişcătoarele l'citanda sau 
cuprins şi supracuprins din partea 
altor creditori şi aceştia şi au câ§ti-
gat drept de esconteotare asupra lici-
taţiei in senzul § lui 120. legei LX. 
din 1881 : se va efectui  şi in favo-
rul lor. 

Cristur, la 12 Novemvrie 1922. 
Andrei Lörinczy, 
delegatul, judecătoresc. 

Dsla Judecătoria de ocol din Cristur. 
G. 997-1922. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul delegatul judecătoresc 

de ocol din Cristur in senzul § lui 102 
de lege LX. din anul 1881 prin aceasta 
publică, ca in urma decisului din anul 
1922 de sub 452/5 al judecătoriei de 
ocol din Cristur efeptuindu  se In Batesti 
pentru suma de 8314 Lei 46 bani şi 
acc. execuţioaea de esconteotare in fa-
vorul dr. Viola Sándor advocat in 
Cristur urşcătoarele cuprinse şt supra-
cuprinse cu aceasta ocaziuoe şi pre-
ţuite in 13000 Lai şi anume căruţă 
şi 2 cai se vor vinde prin licitaţie 
publică. 

Deci in urma decisului de sub No. 
G. 997/1922. a Judecătoriei de ocol 
Cristur pantru încasarea prescuz'unei 
de 1019 Lei 70 bani stabilite până 
astăzi să decide terminui de licitaţie pe 
8 0 UToemvrie 1932 la orele 2 a. d. 
in Betesti şi ia aceea cumpărătorii, se 



Szövetek 
ragián, télikabát, felöltő és öltönyökre, noi 
kabátokra, gyermekruhákra  nagy válasz-
tékban és rendkivül jutányosán kaphatók. 

Vásznak lepedőkre, női és férfi  fehérnemükre,  siffonok,  asztalteritök, dunyha- és I Ö D I D ?*orheí"' Regele Ferdinand 
nárnatokok dunvha- és oárnahuzatokra, bútorszövetek, ágyteritök, kávésgarniturák stb. L U D L f i .  (Kossuth-utca) 25. szarn̂  

înainte cu aceea observare, ca m;şcă 
toarele din SUB in senzul ar\ de l«GD 
^X. din anul 1881 § al 107, 108 din 
partea celui mai sus acestea mişcătoare 
ee vor vinde şi sub preţul estimat. 

întrucât mişcătoarele licitande sau 
cuprins şi supracuprins din partea altor 
creditori şi aceştia şi au câştigat drept 
de escontentare asupra licitaţiei in sen-
zul § Ini 120 a legei LX. din 1881: 
se va efect  ui şi in favorul  lor. 

Cristur, la 12. Nevemvrie 1922. 
I^őriMCzy, delegatul judecătoresc. 

Tribunalul Odorheiu. 
C. 1493/2—1921. 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhirré 

teszi, hogy Molnár Mária férj,  Dimény 
Jánosné vargyasi lakos részéről az 
1911: I. t. c. 748. §-a alapján elő-
terjesztett kérelem folytán  a debicai 
hadikórházban 1915. május 15 én ál-
lítólag elhalt Molnár Ferenc volt var-
gyasi lakos elhalálozása tényének meg-
állapítása iránt az eljárást a mai na-
pon megindította és az állítólag elhalt 
részére ügygondnokul dr. Sebesi Ákos 
ügyvéd, odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Molnár Fe-
renczet és mindazokat, akiknek az ö 
életben!étérői tudomásuk van, hogy a 
bíróságot, vagy az ügygondnokot a Mol-
nár Ferec életbonlétéről értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az ada-
tokat, amelyekből az ő életbecléte meg-
állapítható, mert ellenkező esetben a bi 
rÓBág a jelen hirdetménynek az „Ardealul 
Juridic"-ban történt harmadszori be-
iktatását követő naptól számított 3 
hó letelte után a nevezett elhalálo-
zásának tényét a bizonyítás eredményé-
hez képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu la 13 Aprilie 1922. 
I>. Gheorghiu , m. p. jude de trib. 

Pentru conformitate: 
B u r g h a r d t , cancelist. 

hoz egy fél  tneltiKleudő anyagul. 
Str. Mibaiu Viteazul (Hirâly-u.) 23. 

Alkalmazást keres 
nyug. áll. főtisztviselő,  perfekt  köny-
velő, magyar, német, román nyelvekben 
perfekt.  Gzim: a kiadóhivatalban 

ELADÓ 5000 darab I literes 
borvizes üveg 

Szöllősi Samu cégnél. Odorheiu— 
Székelyudvarhely. = 

Van szerencsém a nagyérdemű 
vásárló közönséget értesíteni, hogy 
gazdasági gép- és terménytizletembe 
a fűszer  és vegyesárut iái bevezettem. 
Szives tudomásvétel ntán jó indulata 
pártfogát  kér. Teljes tisztelettel: 

özv. J e s z e n s z k y Jánosné . 

Eladó emeletes kőház 
Odorheiu-Székelyudvarhelyen, földszin-
ten üzlethelyiségekkel. Közelebbi fel-
tételek megtudhatók: dr. Szenkovits 

János ügyvéd irodájában. 

Eladó Ház 
Székelykereszturon, üzlethelyiséggel, 
kerttel, istállóval, azonnal elfoglal-

ható. Cim a kiadóhivatalban. 

B O J t p J S A 
Í J KASSAY F. DÉNES 
Odorheiu- Székelyudvarhely, Bu!. 
Reoele Ferdinánd (Kossuih-u ) 16. 

g Állandóan raktáron: 

Villanyszerelési 
és  mindenféle  villanyjavitási 
munkákat  jutányosán elvállal 
és  pontosan teljesít:  PATAKY 
ELEK  villanyszerelési  válla-
lata  Str.  Cloşca  (Attila  u.) 7. sz 
E g y jó k a r b a n levő g y e r m e k -
kocs i megvé te l re keres t e t ik . 

... Cim : a kiadóhivatalban. --——— | • 

Veszek és eladok ffiiDdef10 

7  ítigaságo 
kat bizományba. Raktárou vannak: 
háló- és szalon-szoba teljes berendezé-
sed, tükrök, heverők stb. a legolcsóbb 
m m árak mellett. • • • • • • 
S Z ü B Ó G - " Z " C J L A 
kárpitos és bizományi raktára. Str. 
Princ. Elisabeta (Bethlen u) 18. szám. 

Uj gózmosóda. 
Yan szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy Jóó Mihályné Vár-
utcai „gftzmosódájit"  átvettem, s azt Strada 
Prinţul Mircea (Petőfi-utca) 31. szám 
alatti üzlethelyiségemben újonnan felszerelve 
berendeztem. 

Elvállalok mindecnemft  fehérnemű-  és 
rohamosáét, vasalást, pecsét-tisztitást stb. 

Tisztavári Sándorné. 

Házi kolbász 
friss  szebeni sonka, 

budapesti Herz-szalámi, 
különféle  szardiniák, 

ringli, oroszhal, 
csemegesajtok, vaj, 

mindennemű prima likőrök, 
cognac, Jamaikai tea rum, 

Bürger sör, 
Előpataki, felsőrákosi 

gyógyborvizek, 
szódaviz. 

Kis-, és Nagykükfillő-menti 
fajborok  nagyraktára. 
• Egyben felhívom  a t. vidéki 
vendéglősök b. figyelmét  is 

linőségü boraim megízlelésére. 
(Nagybani eladás.) 

Szekerek megbízható beálió helye. 
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| Nagyérdemű  \ 
közönség! 

Van  szerencsém  szives tudomására 
hozni, hogy a csiki  őrlések  nagyobb 
részben  befejeztettek,  s igy a hely-
beli  n. é.  őröltető  közönség  foko-
zottabb  mértékbeni  gyors kiszólgá-  j| 
lása biztosítva  van. Félkérem  te- ^ 
hát mindazokat,  kik a közelgő 

karácsonyi  ünnepékre 
malmomban őröltetni 

szándékosnak,  hogy ne várják be 
karácsony nagy hetét,  hanem a 
torlódást  elkerülendő,  már most 

őröltessenek. 
Előzékeny  és  pontos kiszolgálásról 
mindékit  biztositok.  Tisztélettel: 

l 

FÁBIÁN  JÓZSEF, 
mümalom tulajdonos.  ^ 

BANCA MARM0R0SCH, BLANK & C°- S. A. 
TARGU-MURESI FIÓKJÁNAK ODORHEIU I KIRENDELTSÉGE 

ODORHEIU-SZÉKELYUDVARHELY, BULEVARDUL REGELE FERDINÁND 20. 
Alaptőke és tartalékalap lei 3 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , — Betétek lei 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
I = 3 TELEFONSZÁM II. C = = 3 

Betéteket ni a t i Ab mellet t' eî foţi  a d 
és azokat bármikor lelmond&s nél-
kül visszafizeti. 

Átutalásokat den piacára testvér-
intézetei és közvetlen összeköttetései utján 
legelőnyösebben és leggyorsabban eszközöl. 

Kölcsönöket 

Vállalatok részére óvadékot nyújt. 
AmnHilfoí  testvérintézete (New York, 
HmClIKdl Broadway Street 33) va-
lamint bármely amerikai bank által átutalt 
összegeket és kibocsátott csekkeket leg-
gyorsabban kifizet. 
ITIMQIIQI é s lebonyolít minden a bank-
LlVdlIal szakmához tartozó ügyletet, 
valamint kereskedelmi ügyletek financi-

rozását. 

C. S79—1922. 

jtírdettnftty. 
Az odorheiui törvényszék közhirré 

teszi, hogy Pető Mihá!y Bükéi és Pető 
György felsőrákosi  lakos részérói az 
1911. I. t.-cz. 748. § a alapján elő-
terjesztett kérelem folytán  mint a 
volt m. kir. 24 honvéd gy. ezred ka-
tonája 1914. évi augusztus 9 én az 
orosz fronton  Lembergtól mintegy 25 
km. távolságra egyik ütközetben, egy 
srapnel szilánktól a hátán találva, ál-
lítólag elesett, Pető Sándor volt felső-  , 
rákosi lakos elhalálozása tényének meg-
állapítása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az álHtólag el-
halt részére ügygondnokul dr. Sueiu 
János ügyvéd, odorheiui lakost ren-

delte ki. 
Felhívja a törvényszék Patő Sáa-

dort és mindazokat, akiknek az ő élet-
benlétéről tudomásuk van, hogy a bí-
róságot vagy az ügygondnokot Pet® 
Sándor életbenlétéről értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, 
amelyekből az ő életbenléte megállapít-
ható, mert ellenkező esetben a bíróság 
a jelen hirdetménynek az Ardealai 
Jurid!c ban történt harmadszori beik-
tatását követő naptól számított 3 hé 
letelte után a nevezett elhalálozásának 
tényét a bizonyítás eredményéhez képest 
meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, la 13 Aprilie 1922. 
D. G h e o r g h i u m. p. jude de trib 

pentru conformitate  : 
B u r g h a r d t , cancelist. 

ajánljuk az 
ELISMERT 
LEGJOBB 

LEGNAGYOBB-
CIPŐGYÁR 

AZ ORSZÁGBAN. 
190 saját fióktelep, 
a bel- és külföldön., 

rr 

T U R U L - C I P O T 
„ T U R U L " C IPŐGYÁR R . -T . 

; Fiókraktár: ODORHEIU Bul. Reg Ferd. 
(Kossuth-utcza) szam. 

m 
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a mis a készlet tart: 
1 mtr. tennisz-fllanell 

„ finom  barchend 
„ príma minőségű fllauell  barchend 
„ legjpbb minőségű ceno baichend 
„ egész fluom  fajta  széles barchend 
„ jó mosó, színtartó karton . . . 
„ angol ruhabársouy 65 cm széles 

24 L-
28 L 
32 L. 

34 L 
38 L. 

22- 28 L. 
85 L. 

„ príma strux cord nadrágszövet 130 cmt. széles 11Ü L. 
80 cm. széles nó'i ruhapcsztó 5 0 L. 

Gyermek patent harisnyák 14 leitől feljebb  minden nagyságban. 
Férfi  téli sapka 50 leitől. Férfi  <*s női kötött keztyük 14 Jenői. Női 
harisnyák 17 leitől, férfi  téli kötött harisnyák 15 leitől felfelé 
Utazó takarók, olajfestmények,  alkalmas karácsonyi ajandék, kész 
paplanok, vállkendők, nagy- és hárászkendők, férfi-,  női fehérnemüek, 
trikó- és hárászáruk, cipők, kalapok és mindennemű árukban 

dus választék, legolcsóbb áraki 

Szenkovits János utódánál 


