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Megjelenik minden vasárnap. 

A falusi  intelligencia 
szerepe népünk vezetésében. 

A társadalmi szervezkedések idejét éljük. 
Akárhol járunk, akárhová tekintünk, mindenütt 
azt tapasztaljuk, hogy az egyes társadalmi osz-
tályok az „Összetartásban az erő" elvét örök és 
Megdönthetetlen igazságként fogadván  el, ennek 
megfelelőleg  cselekednek. Falusi népünk ÍB meg-
értvén sz idők jelét, rálépett a szervezkedés út-
jára. Amidőn azonban ezek a szervezkedések tör-
ténnek, az egyesek, sőt a tömegek tekintete első 
sorban a vezetők felé  irányul, mert akkor, ami-
kor a szervezett osztályok tagjai fölajánják  testi 
és lelki erejöket, a vezetőktől várják a helyes 
irányítást, a célirányos utmutatást. 

Faluhelyeken a természetes vezetőteBtület 
az intelligencia. Igaz, hogy egyesek, sőt éppen a 
falusi  intelligencia a papot, tanitót, jegyzőt tart-
ják csupán vezetőnek. Pedig ez nem állhat meg. 
A falusi  intelligenciának minden egyes tagja 
egyformán  vezetője kell, hogy legyen népünknek, 
mert a nép minden egyes dologban nagyon is 
megfigyeli,  hogy az „urak" mit csinálnak, hogyan 
gondolkoznak és igy már a nép lelkében ia ott 
van a tudat, hogy a falusi  intelligenciának min-
den egyes tagja neki tu'ajdonképpen^ vezetője, 

akitől vár minden jót és minden irányitást. Ennek 
a vezetésnek meg kell nyilvánulni népünk tár-
sadalmi és gazdasági életének vezetésében egy-

aránt . 
A nép társadalmi életének vezetésére leg-

elsősorban kínálkozik az alkalom aa ifjúsági 
egyesületekben. Sajnos azonban, hogy már itt 
tapasztalható az, hegy a falusi  intelligencia nem 
vezet egyöntetűen. Az ifjúsági  egyesület a leg-
több helyen csak a tanító vezetésére van bízva, 
sok helyt a pap is segit neki, de hogy ott lát-
nók az intelligencia minden egyes tagját, az na-
gyon ritka; pe dig pap'ron — az alapszabályok-
ban — mint egyleti atyáknak és egyleti anyák-
nak ott ditzeleg a nevük. Milyen hatalmas ne-
velői hatással volna az az ifjúságra,  ha a veze-
tők közül nemcsak a megszokott arcokat látnák, 
hangokat hallanák, amelyek kora gyermekségük-
től ott vannak velük mindennap, hanem a tem-
plomtól és iskolától kissé távolabb eső sze-
mélyek ajkáról is hallaná az intést, buz-
dítást, erkölcsi tanítást egy-egy felolvasás,  egy-
egy szavalat, vagy elősdás keretében. Az ilyen 
szereplésre bizonyára nem az volna a vélemény, 
hogy „azért csinálja, mert ezt tanulta, s az a 
mestersége", hanem a mélységes hála és jóleső 
érzés maradaedó jó következményekkel hatná át 
a lelkeket. 

Ott vannak a gazdakörök. A gazdakör 
összejövetelein is nagyon gyakran be lehetne 
bizonyítani, hogy a faluban  minden intelligens 
ember vezetószerepre van hivatva és vezet is. 
Ugyanis a falusi  világi intelligenciának legna-
gyobb része birtokos ember lévén, hol a gazdál-
kodás, hol az tdás-vevés, gazdasági szaklapok 
olvasása, hasonló emberekkel való' érintkezés 
folytán  annyit látnak, annyit tapasztalnak, hogy 
ha ezekből a tapasztalatokból adnának elő gazda-
köri összejöveteleken, felolvasásokon,  fűszerezve 
az életből vett gyakorlati példákkal, ennek bizo-

nyára meglenne a mély hatása és jó következ-
ménye a falu  egész népére. 

Vagy ott vannak a különböző estélyek, ün-
nepélyek. Mit tapasztalunk ezek rendezése körül? 
Ha vallásos estély van, a pap a főszereplő  — 
hivatalból. Holott milyen gyönyörűséges szép do-
log, amikor egy indifferens  személy áll ki az 
asztalhoz, s teszt tanúbizonyságot vallásos esté-
lyeken az ő vallásos érzületéről, mélységes hitéről. 

A falusi  intelligencia vezetőszerepére meg-
van a hely és alkalom az olvasókörökben is. Né-
pünk, amióta a világraszóié és a világot meg-
rendítő események megkezdődtek, állandóan ér-
deklődik a nspi politika és a napi események 
iránt. Ha újságot kaphat a kezébe -— bár fáradt 
a nehéz munkától — azért a legnagyobb mohó-
sággal olvassa el; még aki olvasni nem tud, az 
is érdeklődik, szeretne tudni mindeneket, mintha 
talán ettől függne  a lét. Tudjuk azonban, hogy 
manapság az újságolvasás drága mulatság, s né-
pünktől nem igen telik ki a luxus: ac újságra 
való előfizetés.  De azt is tudjuk, hogy ha apró-
pénzeinket összetesszük, summát kapunk és bol-
dogulhatunk. Alkossa meg a falusi  intelligencia 
mindenütt egyesült erővel ai olvasóköröket. At 
összetett aprópénzekkel rendeljenek egy néhány 
lapot, könyvet, hogy legyen miből tanulni, tudni 
népünknek. De ne elégedjünk meg azzal, hogy 
azokat a bizonyos lapokat, könyveket letesszük 
az olvasókör asztalára, hanem esténként menjünk 
az olvasókörbe, olvassunk fel  hangosan egy-egy 
lapot, magyarázzuk meg a tartalmát, mert ez 
által sok téves következtetést semmisítünk meg 
és sok balga gondolatot oszlatunk el. Cselekedje 
ezt meg nemcsak a pap, tanitó és jegyző, de 
cselekedje meg minden intelligens ember, mert 
akkor lészen áldás a közös munkán és az intel-
ligencia munkát, eredményes munkát fog  pro-
dukálni. 

Ha falusi  intelligenciánk távol áll íb a falu 
társadalmának az irányításától, a legtöbb helyen 
részt vesz a gazdasági élet vezetésében. Igyekez-
nek jó példával előljárni állattenyésztésben, me-
zőgazdaságban, sőt nagyon eok helyen igazán 
mintakép gyanánt járnak elöl. Ott vannak a kü-
lönböző szövetkezetek vezetői között, mint igaz-
gatók, felügyelők,  avagy tisztviselők. Csakhogy 
ezen a téren sem egyöntetű a működés. Ezen a 
téreu ennyi intrika, gyanúsítás játszik közre, 
hogy Boksyor vulóeágos botránnyá válik a végén, 
amelynek áldozatául esik az intelligencia tekin-
télye, a nép részérőli bizalom és maga a nemes 
intézmény. Holott, ha egyöntetűen működnének, 
virágozna az intézmény, növekedne a bizalom, 
s meglenne a vezetők és a nép között a szük-
séges harmónia. # 

A harmóniát különben minden téren elő-
időzi első sóiban a kölcsönös megértés. Ez ural-
kodjék mindenelótt a falu  intelligenciája között. 
Egyik a másikban ne lásson törtetót, de nemes 
célok bajnokét. Ha valami jó támad a nép ja-
vára valakinek a lelkében, s ahhoz közös erő 
kell, ám közölje a vezetőség más tagjaival ia és 
apróra megfontolván  mindeneket, közösen fogja-
nak hozzá a cselekvéshez. Uralkodjék a lelkek-
ben az egymás megbecsülése, 8 akkor a kölcsönös 
megbecsülés nyomán támadni fog  a sz°retet ha-
talmassága, amely először összehozza a vezetőket, 
másodszor pedig — mintegy láthatatlan kötelét-

kel — összeköti az intelligencia lelkét a nép 
lelkével. 

A változások idejét éljük. Népünk lelkében 
chaotikuBan ott élnek a levegőben szerteszét 
szálló romboló eszmék, s az ősi erények roncsai-
képpen még i meglevő jóravaló fogékonyság.  És 
ebben a chaotikus érzületben a szeme révedezve 
tekint szét a falu  intelligenciája között és só-
várogva várja a helyes irányitást, vecetéat. S 
amidőn szervezkedik, tulajdonképpen munkaké-
pességét ajánlja fel,  de szüksége van az igazi 
vezetőkre, akik őket egy megelégedettebb lét felé 
vezessék. Az alkalom tehát megvan. Némuljon 
el ezért lelkünkben minden ellentét, amely eddig 
elválasztott, nyujtsunk békejobbot egymásnak, 
Bzünjenek meg a kicslnyeskedések, s fogjunk 
munkához. Ezzel tartozunk saját magunknak, 
népünknek és fajiságunknak.  S ha egyetértően 
cselekszünk, megnyugtatjuk a butgó kötelesség-
teljesítés tudatában magunkat, javára válunk né-
pünknek, megsemmisítjük a lelkekben szunnyadé 
romboló eszméket, végűi hatalmas szolgálatot és 
kötelességet teljesítettünk fajiságunknak.  Vajh» 
igy lenne 1 Dávid Ferenoz, fcözödi  ref.  lelkén. 

A községi faiskolák üzembevétele. 
A „Székely Közélet" mull évi 9 - 1 6 szá-

maiban Gál Imre hivatott tollal számol be „Vár-
megyénk gyümölcstermelésé"-ról. A beszámolásban 
lefektett  elveivel mindenben egyetértek, csupán 
abba nem tudok belenyugodni, hogy A a köz-
ségi faiskolák  életében nem bízva, a további 
orvoslástól sem remélve, kimondja a szentenciát: 
„a községi faiskolának  nincs jövője", mert & 
területek alkalmatlan helyen vannak kijelölve, 
miért a kezelő tanitók reményt veszítettek B az 
uj generáció pedig nem nagyon hajlandó a fa-
iskolák kezelésére. 

A faiskolák  ügyében bajok, betegségek ta-
gadhatatlanul voltak, vannak s talán lesznek is. 
Ez azonban még mindig nem elég ok arra, hogy a 
a községi faiskolákat  meghalni engedjük, mert 
ugy a régebbi, mint az ujabbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy azokra elkerülhetetlenül szűk-
ségünk van. 

Ha valamelyik beteget az orvosok belgyó-
gyászatiig meggyógyítani képtelenek, a gyökere-
sebb gyógymódhoz, az operációhoz fordulnak  s a 
szerv megtomlott részét kivágják — s ki tagadná, 
hogy ha kínok árán is, de számtalan életet men-
tett meg ez az eljárás ? 

Ami község faiskolaügyünk  is ilyen ope-
rációt kíván s ha ez sikerül, hiszem, hogy a beteg 
felgyógyul.  Állapítsuk meg hát a kórtüneteket s 
azután a beteget küldjük a „műtőterem"-be. 

A községi faiskolák  a kívánalmaknak három 
okból nem felelhettek  meg: 

1. a faiskolai  kerítések általános hiányos-
ságai ; 

2. a faiskolát  kezelő tan<tókdijazatlansága; és 
3. a faiskolafel  ügyelők aránytalanul csekély 

dijazása miatt. 
Ezek az okok a „Vármegyei Szabályren-

deletek" hiányosságaiból származnak, a tulajdon-
képpeni beteg tehát a „Szabályrendeletek". Mi-
előtt a szabályrendeleteket „műtőterembe" kül-
denék, tegyünk megfigyeléseket. 

Köztudomásu tény, hogy vármegyénk a 
gyümölcstermelésre kiválóan alkalmas. As eddig 
alkalmatlannak gondolt, magasabb fekvésű  ré-
szeken is az oda kiválasztott, a hűvös éghajlat-
nak ellenálló, edzett fajták,  mint pl: Arany-
pármen, Jonathán alma, stb. jól teremnek. 

Az is könnyen bebizonyítható, hogy vár-
megyénk éghajlata a szeszélyességig változatos. 
Mig az egyik községben enyhe az éghajlat, addig 



a tőle p&r hm.-re fekvő  szomszédos községben 
már zord, helyi szelek, hideg légáramlások és 
hirtelen éjszakai lehűlések uralkodnak. Ezért 
egyik községben megterem az enyhe éghajlatot 
kivánó dió s ezekkel szemben a szomszédos köz-
ségben ha meg is él a fája,  de gyümölcsöt soha-
sem hoz. 

Ezek az éghajlatbeli különbségek indokolják 
a beteg községi faiskolaügy  kezelését, meggyó-
gyitását még operációval íb, mert az idegenből 
hozott oltványok nemcsak az átültetéssel, hanem 
az éghajlat és talajbeli különbségekkel is meg 
kell hogy küzdjenek. Ha az enyhébb vidékről hozott 
oltványok meg is erednek, a mostohább viszonyok 
között a. különböző betegségek, különösen a rá-
kosodáa és élősködők melegágyai lesznek; termés-
hozamuk csökken, életkoruk rövidül s veszélyez-
tetik a meghonosult, edzett, régi fajtákat  is. 
Különösen tartanunk kell a gyümölcsfák  legvesze-
delmesebb ellenségének: a vértetünek behurco-
lásától. Nem régen azt hittem, hogy ez az alföldi 
betegség a felföldet  nem veszélyezteti. Mióta 
azonban — pár évvel ezelőtt — Brassóban sze-
mélyesen győződtem meg ittlételéről, azóta hiszem, 
hogy megyénkbe is behurcolható, ha már itt nincs. 

Ízt is mindnyájan tudjuk, hogy az egész vár-
megyében uagy a gyümöleafahiány. 

Készséggel elismerem, hogy a hiány egyik 
oka az, hogy megszűnt a nagyobb mennyiséget 
termelő központi faiskola;  a másik pedig as, 
hogy a háborús viszonyok lehetetlenné tették a 
községi faiskolák  működését. 

A községi faiskolák  üzembe vétele nem 
tenné szükségtelenné a megyei és a járási minta-
faiskolák  létesítését, hanem ellenkezően-éppen a 
községi faiskolák  érdekében volna szűkség, hogy 
legyenek általános, magasabb érdekeket szolgáló 
mintafaiskolák;  melyekből előadásokkal, tanfolya-
mokkal irányítanák a vidéki faiskolakeielóket;  a 
nekik megfeleld  fajtákat  kiválasztanák, termelé-
sűkre utasítást és oltóveaszőket adnának. 

Bár a két tipusu faiskola  célja azonos, 
hivatásuk mégsem teljeBen egyező. Mert mig a 
központi faiskolák  úgyszólván „gyárilag" látnák 
«1 a közönséget oltványokkal, addig a községi 
faiskola  megmaradó» & „házi ipar" természeténél 
a inkább helyi érdekeket szolgálva, a jövő nem-
zedéket: az iskolás gyermekeket bevezetné a 
gyümölcsfanemesités,  nevelés és ápolás tudomá-
nyába, amire még abban as időben is szűkség 
volna, ha a központ látná el oltvánnyal a vi-
déket, mert szaktudás nélkül a fát  sem helyesen 
elültetni, sem ápolni nem lehet s e szaktudást a 
központi faiskola  helyzeténél fogva  sem adhatná 
meg; est bele kell nevelni az ifjúságba. 

Âzt hiszem, ezen indokok után a községi 
faiskolák  létjogosultságát senki kétségbe nem 
vonja. De lássuk a beteget: 

I. A községi faiskolák  kezeléséről szóló 
(VIII.) vármegyei szabályrendélet 6 § a intéz-
kedik a faiskolák  bekerítéséről. Azonban — tisz-
telet a kivételnek — a községek igyekeztek ebbeli 
kötelességük alól mindenféle  ürüggyel kibújni, 
miért még ott sem lehetett meg a kivánt ered 
mény, hol a tanitók szakértelemmel és törekvéssel 
kezelték a faiskolát,  mert a keritéshiáuy miatt 
a kecskék, juhok éa a nyulak következetesen 
minden évben elpusztították az oltványokat. 

II. A szabályrendeletek 7 § a értelmében a 
községi képviselőtestület a néptanítót, ahel több 
van, ezek valamelyikét bízza meg a kezeléssel s 
„méltányos  javadalmazásról"  gondoskodik. Ez a 
„méltányos javadalmazás" elég tág meghatározás 
lévén, a képviselőtestületek még akkor is a ta-
karékoskodás felé'  kalandoztak benne, mikor abból 
a köznek szemmel látható kára volt, minélfogva 
a kezelőt „méltánytalanul" vagy legtöbb esetben 
sehogy se díjazták. 

Más helyen pedig azon oltványokból adták 
bizonyos részesedést, melyeket a kerítés hiánya 
miatt minden télen elpusztítottak az állatok. 
Ilyen díjazásokért eredményt még a „tanítóktól" 
80 lehet várni. 

Ezek előrebocsátása után egyetértek Gál 
Imrével abban is, hogy a kezelők az önhibájukon 
kivűl álló okok miatt — s nem akarván állan-
dóan élben állani a községi nagyságokkal — 
„elkedvetlenedve, az egész faiBkolaügyet  kénytelen 
— kelletlen kezelték." 

III. A szabályrendeletek 23 § a a faiskola-
felfigyelő  minden egyszeri látogatásáért 4 korona 
dijat és természetbeni fuvart  állapit meg. Ez a 
díj amellett, hogy a múltban is nevetségesen 
CBekély volt, a mai magas árak mellett meg nem 
állhat. 

A természetben való fuvar  pedig a múltban 
ia kivihetetlen volt b a jövőben is - az lenne. 
Ezért olyan fuvardíj  volna megállapítandó, amiért 
Valóban ÍB fuvaroBt  lehetne fogadni. 

A megállapított kórtünetek alapján kérem 
az illetéke* közigazgatási bizottságot, hogy a 

hibás tagokat a megyei szabályrendeletekből 
operálja ki s helyezzen oda a mai viszonyoknak 
megfelelő  részeket; vagyis intézkedni szivesked 
jék aziránt, hogy: 

1. <a faiskolák  nyul ellen védelmet nyújtó 
legalább 180 cm. kerítéssel bekerittessenek; 

2. hogy a faiskolakezelő  tanítók általánosan 
ís egységesen, a terület nagyságához mérten, 
határozottan megállapított, valóban „méltányos 
díjazásban* részesüljenek és 

3. hogy a faiskolafelügyelők  a mai viszo-
nyoknak megfelelő  fuvar  és napidijat kapjanak. 

Ha ezek az intézkedések végrehajtatnak, 
akkor a községi faiskolák  is hivatásuknak bizo-
nyosan meg fognak  felelni.  Pálffy  Ákos. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tár R.-t. közgyűlése. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár R -t. f. 
hó 24-én d. e. 11 órakor tartotta meg hivatalos 
helyiségében 39-ik évi rendes közgyűlését, Sebesi 
János dr. elnök elnöklete alatt. Gyorsan és zaj-
talanul folyt  le a gyűlés. A részvényesek egyhan-
gúlag fogadták  el az igazgatóság és felügyelő-
bizottság jelentését és a nyereség felosztására  vo 
natkozó előterjesztését. 

Az igazgatóság és felügyelő-bizottság  szo-
kásos felment  vény ének megadása után, a közgyű-
lés az alapszabályok több § ának módosítását ha-
tározta el, melyek az intézet cégének magyar és 
román nyelvű haBBnálatára, az eddigi korona 
pénznem helyett a leu-valuta bevezetésére, to-
vábbá az intézet üzletkörének a közszükségleti 
cikkek adására-vevésére való kiterjesztésére vo-
natkoznak. 

Ezután az alapszabályok 29. § a értelmében 
az igazgatóságból kilépő Szakács Zoltán, Kovács 
Dénes, Szebeny Antal és Gál Imre igazgatósági 
tagokat további 3 évre, az üresedésben levő és 
1922. év végéig érvényes igazgatósági tagságra 
dr. Cornea Tamás prefektet  és a 44 §. értelmé-
ben kilépő egész felügyelő  bizottságot: Ugrón 
Ákost, Pál Istvánt, (Tamás Albertet, dr. Imreh 
Domokost és dr. Vasa Lajoet ujabb 3 évre vá-
lasztották meg, mely után a közgyűlés véget ért. 

Amint az igazgatóság jelentéséből és a mér-
legből is megállapítható, az Udvarhelymegyei Tp. 
R.-t. a lefolyt  üzleti évben sem lépte át a taka 
rékpénztári üzletágak körét és nem igyekezett ki-
használni a konjunktúrákat. Ennek dacára az 
előző 1919-ik üzletév eredményéhez képest a mér-
leg jó eredménnyel' zárult. Igaz ugyan, bogy a 
tiszta nyereség csak 11,649 25 L., bár az intézeti 
székházak értékét íb felemelték,  de ezzel szemben 
segített az intézet tisztviselőinek nyomorúságos 
helyzetén egy 50°/0-os fizetés-emeléssel,  reálisabb 
alapokra fektette  le a mérleg felépítését  azáltal, 
hogy az előző években magas árfolyamokon  be-
állított értékpapír állományát a mai viszonyoknak 
megfelelőbb  árfolyammal,  több mint 150,000 L.-vel 
apasztotta, hogy az értékpapír állománya után 
járó évi 52,708 L. kamatjövedelem helyett, csu-
pán a befolyt  875 25 L.-t állította be a mérlegbe, 
hogy az értékpapírokban bekövetkezhető nagyobb 
veszteségek fedezésére  eddigi tartalék-alapjához 
142 990-68 L.-t csatolt és hogy a budapesti pénz-
intézeteknél a forradalom  idején elhelyezett és 
félmillió  leüt meghaladó összeg után semmi ka-
matjövedelmet sem vett elszámolásba. 

Ha összehasonlítjuk az 1920. évi mérleget 
az előző évivel, minden jogcímünk meg van arra, 
hogy bizalommal nézzünk az Udvarhelymegyei Ta-
karékpénztár R.-t. jövője elé, annál inkább, mert 
mindenki előtt köztudomásu, hogy az 1920. évi 
egészségtelen pénzügyi viszonyok milyen káros 
visszahatással voltak Erdély gazdasági életére. S 
ha ilyen súlyos viszonyok között is igy meg tudta 
állani helyét, akkor nem kételkedünk abban, hogy 
helyes gazdasági politikával vármegyénk gazda-
sági életének irányitója lehet, különösen, ha Ma-
gyarországon levő értékeinek birtokába jut és ha 
a mult évben közgyülésileg elhatározott alaptőke-
emelést — melyre a pénzügyminiszter válasza 
még mindig késik — keresztülviheti. —k. 

Lebélyegzik a volt monarchia által 
kibocsátott állami értékpapírokat. 

A pénzügyi Vezérigazgatóság  3443—921. IV. 
20. BZ. rendeletével az összes volt Osztrák-Magyar 
birodalom által bibocsátott értékpapírok felülvizs-
gálatát, illetve lebélyegzését rendelte el. 

A lebélyegzés 1921. április 15 én veszi kez-
detét és 1921. május 10-ig fog  tartani, a hús-
véti ünnepnapokon való felfüggesztésével.  Lebé-
lyegzésre kerülnek a volt osztrák birodalom és 
Magyarország által 1914. julius 28 ika előtt ki-
bocsátott járadékkölcsönök, államkötvények, pénz-
tárjegyek stb. Továbbá az 1914. julius 28-ikától 
1918. október 31 ikéig kibocsátott járadékcimle-
tek, államkötvények, pénztárjegyek stb. Ezen 
utóbbiak elismervény ellenében be is vonatnak. 
A felülvizsgálatot,  illetve felülbélyegzést  a r. kir. 
pénzügyigazgatóság végzi, hová az ott kaphaté 
bejelentőlapokon (két példányban) kell a bejelen-
tést megtenni. 

Akiknek értékpapírjai bárminő okból kül-
földön  vannak, azokat is bejelenthetik. Megje-
lenni mindenki személyesen tartozik. 

A városiak részére bejelentési időül f.  hé 
20. és 21-ik napjai voltak dobolás utján kihir-
detve. Természetesen, ez a rövid határidő egyál-
talában nem lehetett elég, hogy a bejelentés, il-
letve lebélyegzés ezalatt elintézhető legyen. Da-
cára a második napon keletkezett nagy torlódás-
nak s a személyzet fokozott  munkásságának, sok-
nak kellett űgye-végzetlenül a helyszínéről tá-
voznia. Föltétlenül szükséges és kívánatos, hogy 
az eljárást, melyet az ünnepek beállta miatt sza-
kítottak félbe,  ünnep után ismét folytassák,  hogy 
a hibájukon kívül lemaradottakat se érje ká-
rosodás. 

i / « .«1 r ••• 
Korcolesok. 

Egy korcolésről. 
Ugy értesülék, hogy a „Pirizma bévételről" 

szóló korcö'.éeömbeo az általam képzőit 8 kötött 
„Hunyadi"  mián egy valóságos cristúri „Hunyadi11 

mintha találva és sértődve érezné magát. 
Erre nézve tisztösséggel kijelöntöm, hogy éa 

cristuri „Hunyodia-t  soha életömben nem üsmer-
tem, neki hirit se hallottam, rólla soha, Bömmit 
nem körcöltem. Az én „Hunyadi"-m  nem ő, ha-
nem kötött alak, akinek a valóságban neve, BZÖ-
mélye, husa és csontja nincsen. 

Nekem a Czuczor Gergő „Hunyadi" cinft 
versihöz a tréfa  s a vers kedviért két név kel-
lött: Hunyadi és Kiráj. Ezököt nem is kellött 
eróssen kőteni, met a versben Czuezor Gergő rég 
kikötötte; minélfogva  én csak a melléje való me-
sét kötöttem az olvasó közönség mulattatására. 
E' pedig nem Bzöntirás, sem nem köpenyeg. Leg-
tovább véletlenül s akaratlanul ugy jártam, mint 
az alábbi sirfölirat  vésnöke, aki igy fogalmazott: 

„Itt e sirban nyagszik Vitéz Kuruc Ferkd, 
•kit agyon rúgott egy megvaduit pejkó; 
J á n o e volt a neve szegény halandónak, 
Csak a vers kedviért Íratott F e r k ó n a k". 
Ismétölten kijelöntöm, hogy az én „Hu-

nyadiu-m  a cristuri „Hunyodiu-vtA  nem azonos; 
ugy e Szörkesztö ur? Azétt — ha van — a crls-
turit ÍB tisztölöm, amíg élők, én: Kurta 6ibé. 

A fentiekhez  maguak is hozzátesszük, hogy as említett 
„Körcölés"-bfll  higgadtan senki semmi sértőt ki nem ol-
vashatott, ilyen szándék a cikk Írójától távol állott. A vé-
letlen név-egyezésrftl  sem neki, sem nektek tudomásuk 
ném veit. Szerkeszti. 

Körrendelet as Allatok legelőre bo-
csátás ár ól. A földmivelésügyi  államtitkárság 
1167. BZ. rendelete most jelent meg a hivatalos 
lapban, amely szerint a legelőre való bocsátás 
előtt egészségügyi szempontból az állatok meg-
vizsgálandók. Ahol járási állatorvos nincs, ott a 
magán, vagy törvényhatósági állatorvos végezheti 
a vizsgálatokat, aki elfoglaltsága  esetén csak azon 
községekbe tartozik kimenni, amelyekben a ra-
gályos betegségek gyakoribbak. Tenyésztési szem-
pontból ellenőrzendő, hogy a fajta  és szám tekin-
tetében az apaállatok megfelelnek-e  a szabályzat-
nak. A tenyésztők apaállatai ösBzeirandók és a 
központhoz jelentendők. 



1921. május 1. 

HÍREK. 
Április 80. 

Azokat as 1900 évbeli ssületésü, 
Illetve 1922 évbeli sorozási évfolyamba  tartozó 
besorozottakat, akik felmentés  iránti kérést ad 
tak be, a városi tanács felhívja,  hogy május hó 
15 ikén reggel 8 érakor a vármegyeháza nagy-
termében jelenjenek meg. Megjelenni tartoznak 
azok is, akiknek felmentési  jogosultságát már 
elismerték. 

Eljegyzés. Szentbenedeki Seékelyhidy  Gi 
síkét eljegyezte nagysolymosi Konc»  Gyula Bu-
dapesten. 

Házasság.Szombatfalvi  SsombatfalvyM&ún 
atrak és alistáli TanJca  Tibor dr. Budapesten a 
józsefvárosi  plebánia-templomban folyó  évi január 
hó 30 án házasságot kötöttek. (Minden kiiiöa ér-
teBités helyett.) 

„A. harang" előadása. Az Oltáregylet 
jótékooycélu előadását, melynek jövedelméből egy 
részt a Bzegény tanulók kapnak, május hó 7-én 
«ste a „Bukarest" színháztermében tartják meg, 
ha az engedély addig meglesz. Az estély rendezői 
dr. Vass Lajosné, Flórián Kristófné,  Papp Zakor 
Endréné és Forró Gézáné. Május 9-én délután 5 
érakor púdig ifjúsági  előadás lesz, mikor felnőt-
tek & lei és tanulók 2 leit fizetnek.  Jegyek szer-
dától kezdve válthatók lapunk nyomdájában. 

A has és tejtermékek árát az ármeg-
állapitó bizottság legutóbbi ülésében a következő-
képpen maximálták: Marha , borjú- és bárány-
hus 8 leu, sertéshús 14 leu, zsírnak való sza-
lonna 18 leu, sertésháj 22 leu, olvasztott disznó-
zsír, sózott fehér  szalonna 24 leu, füstölt  papri-
kás csáBzárhus 26 leu, vegyes felvágott  18 leu, 
«zárai kolbász 12 leu nyári szalámi 18 leu, téli 
szalámi 62 leu kilogrammonként. Ez árak azon-
ban csak a városra értendők; a megye más köz 
eégeiben minden 1 leuval olcsóbb. A városban a 
tehéntej literenként 2 leu, bivalytej 2 leu 50 ban. 
rende» falusi  vaj kgrammja 20 leu, teavaj 32 
leu. Falun a tehéntej 1 leu -50 ban. bivaly tej 2 
leu, közönséges vaj 16 leu, teavaj 30 leu. 

Halálosások. ö«v. Szabó Károly né Fe 
•wenczy Juliánná f.  évi április hó 16-ikán Buda-
pesten, 83 éves korában elhalt. A szép kort ért, 
tisztes urinőt, ki nemrégen egyik kitelepítő vo 
mattal távozott el városunkból, április 18 i kán a 
kerepesi-temetőben helyezték pihenő helyére. Nagy-
számú, tekintélyes család, melynek egyrésze kö-
rünkben él, gyászolja a megboldogultat. 

Benedtk  Mózes Április hó 26 ikfn  Székely 
^udvarhelyen 71 éves korában elhalt. Nagy réBZ-
vét mellett temették. 

A ref.  kollégium műsoros estélye 
április hó 23-ikára az érdeklődő közönségnek még 
az eddigi hasonló estélyek után is szokatlan 
nagy számát vonzotta össze. Igy az estély fényes 
anyagi sikere kétségtelen, a nyújtott szórakozás 
pedig méltó volt a nagy érdeklődéshez, a közön 
séget teljesen kielégítette. Az ifjúsági  énekkar 
egy Schubert-dalt és a régi híres diák éneket, a 
„Gaudeamus igitur'-t Z. Sebess József  tanár biz-
tos vezetése alatt, kiváló pontossággal, lelkesen 
énekelte el. Vida András és Szabó Judit meg-
kapó ezépen szavaltak. Zárug Sarolta, Szabó 
Ernő, Rákóczy László, Lootz Ernő és Schlosser 
"Vilmos egy Mozart opera Ouverturejét kivált 
zenei érzékkel, gondos összetanultsággal játszották 
el. Két könnyed szellemességü, mulatságos bohó 
satbao a kollégium diákjai közül: Duka Irén 
fjootz  Ernő, Lőrinczy Géza, Bene József,  Németh 
Andor, Demeter Gyula, Szakáts Zoltán, Kiss Ár 
pád, Jeszenszky Miklós és Kelemen Károly tettek 
tanúságot színjátszói ügyességükről. Az estély leg 
súlyosabb és legeredetibb száma Biró Sándor 
tanárnak a kollégium régi diákéletét ismerteti > 
tartalmas és szellemes felolvasása  volt, melyben 
a közönség elé varázsolta a diákélet sok kedé-
lyes nyomorúságát, költői kedvességü intimitását. 
Az előadást a Haáz F. Rezső által festett  mü 
-vészi vetített képek nagy hatással illusztrálták 

A r. kath. főgimnásinm  dalestélye, 
melyről mult számunkban rövid bírt közöltünk 
az Oltáregylet ugyanegy időre tervezett estélye 
miatt május 7-ikéról elmarad és előreláthatólag 
május 28-án fog  megtartatni, ha az engedély 
akkorra megszerezhető lesz. 

SZÉKELY KÖZÉLET 

Nagyssabáau irodalmi ünnepet ren-
dez május 5 ikén a Kemeny Zsigmond Irodalmi 
Társaság Marosvásárhelyen, melyre az erdélyi 
részeknek magyar kuitura iránt érdeklő társa-
dalmát elvárja és sziveseo látja. Az estély pó-
tolná a január közepére tervezett, de akkor 
hatósági engedély hiányában elmaradt kultur-
ünnepséget. A programm egyik főpontja  Déká-
niné Máthé Mariska és Kiss Gyula „Balassa Bá 
lint Erdélyben" cimü egyfelvonásos  történeti vig-
átéka lesz, melynek keretében egykorú jelmezek 

ben, magyar diszruhákhan eltáncolják a palotás 
táncot is. Szerepelnek még Jaoovics Jenő, Ravasz 
Lászlé, .Tétfalussy  József  és mások. Erdély költői 
(Aprily Lajos. Berde Mária, Nagy Emma, Remé-
nyik Sándor, Tompa L.) verseiből kiváló szavaló-
szinészek, előadók fognak  válogatott darabokat 
bemutatni. Klasszikus zeneszámmal fog  szerepelni 
a marosvásárhelyi zeneiskola valamelyik jeles 
művésztanára is. 

Részvét-köszönet. Mindazoknak, kik özv. 
Jakab  Antalné elhalálozása alkalmából részvétü-
ket kifejezni  sziveaek voltak és a temetésen meg-
elentek. ezúton mond hálás köszönetet: a gyá-

szoló  család 
Konfirmációi  ünnepély. A székelyud 

varhelyi ref.  egyházban május hó 5 én, áldozó 
csütörtökön d. e. 10 órakor lesz a konfirmációi 
ünnepély. Ezt megelőzőleg szerdán délután 3 óra-
kor lesz a nyilvános kikérdezése a növendékek-
nek a templomban. Erre az ünnepélyre a szülő 
ket és az érdeklődő közönséget tisztelettel meg-
hívja a lelkészi  hivatal. 

A Gazdasági és Hitelszövetkezetek 
Szövetségre a héten rendkívüli közgyűlést tar-
tott, amelyen Bocsánczy László -elnöklete alatt a 
szövetség elnökének, Lészay Ferencnek és alelnö-
kének dr. Gidófalvy  Istvánnak elhunytóval meg-
üresedett és még egy betöltetlen igazgatósági tag-
sági helyre megválasztották br. Jósika Gábort, az 
E. G. E. elnökét, dr. gr. Bethlen Györgyöt, az 
Erdélyi Gazdasági Egylet alelnökét és dr. Kolozs-
váry Bálintot. A közgyűlés elhatározta, hogy a 
kisgazdák hiteligényeinek kielégithetése és a fa-
lusi hitelszövetkezeteknek ismét működőképessé 
tétele érdekében minden lehetőt meg fog  tenni a 
körülmények által engedatt legrövidebb időn belül. 

A „Gyimesi Vadvirág" Székely ke-
resztáron. Az eddigi előadásaival is már nép-
szerűvé vált, sok elismerést szerzett székelyke-
reszturi „Műkedvelő Társulat" május hó 5 ikén, 
áldozócsütörtökön ,A gyimesi vadvirág"-ot, Géczy 
István rendkívül kedves, pályadíj-nyertes nép-
színművét fogja  előadni. Az előadás jövedelme 
az ottani ref.  egyház Harang alapját fogja  gya-
rapítani. A jótékony cél és az a körülmény, 
hogy a darab szerepei a legtehetségesebb és leg-
megfelelőbb  műkedvelők kezében vannak, az elő-
adásnak bizonyára fényes  erkölcsi és anyagi si-
kert fog  biztOBitani. 

Meghívó. Homoródalmás község ifjúsága 
május hó 17-én (pünkösd harmadnapján) műsor-
ral egybekötött kosaras táncmulatságot rendez, 
melyre a t. vidéki közönséget ezúton hivja meg 
a rendezőség. Zenét a Kónya Jancsi zenekara 
szolgáltatja. 

A „Napkelet" uj száma mest jelent meg rendkívül 
érdekes és aktuális tartalommal. Értékes novellák, szin-
daraörészlet, cikkek és jegyzetek teszik a kitüní folyó-
iratot népszerűvé és változatossá. A rengeteg anyagbél 
kiemeljük D ó z s a Endrének, as Erdélyi Irodalmi Társaság 
elnökének kitűnő cikkét az örök forradalomról.  Hatvány 
Lajos tanulmányát Ady Endréről, Ka ez ér Illés pompás 
drámarészletét, R é v é s z Béla, D i e n e s László és ti z e n t-
i m r e i Jenő izmes novelláit, E n d r e Károly és Z s o l t 
Béla verseit. B a u d e l a i r e százéves évfordulójáról  Li-
g e t i Ernő érdekes tanulmánya emlékezik. D é r y Tibor 
uj regénye ebben a számban már kibontakozik és meglepő 
szépségeket mutat. Egy eredeti székely népmese is van az 
•j számban, sok érdekes aktnálitás mellett. 

UJ bérkoosi-dijszabás. Székelyud varhely 
város rendőrségének feje,  Ci ăciun rendőrprefectus 
609—1921. szám alatt a bérkocsik díjazását újra 
szabályozta. Ezentúl a városban levő kétfogatú 
bérkocsik használói a következő dijakat kötelesek 
fizetni  : 1 vagy 2 személy nappal fél  órai kocsi-
zásért a város belterületén 15 leu, várakozási 
idő 5 percenkint 50 bau. A vasúti állomásra, 
vagy onnan a városba nappal 15 leu. Éjjel a 
fenti  dijaknak fele  még hozzá számítandó; 2 sze-
mélyen felül,  minden további személy után még 
2 leu pótdij. A Szejkefürdőre  25 leu, várakozási 

idő 10 percenkint 1 leu 50 bau. A sósfürdőre  15 
leu. A kocsiban elhelyezhető podgyászért külön 
díj nem jár. As uj díjszabás április 29 ikétől 
érvényes. 

Régi bün is napfényre  Jut. Két ízben 
is meglopta Benedek György szentegybázasfalvi 
lakost Péter Józsefné,  ki nevezettől 1919. évi 
augusztus hóban és 1920. julius havában, mint-
egy 2000 leu értékű zsírt, sonkát éa nagymeny-
nyiségü ruhaneműt tulajdonított el. A bűnöst ak-
kor elcsipni nem lehetett. Nemrég azonban Péter 
Józsefné  a lopott ruhanemüeket értékesíteni akar-
ván, szentegyházasfalviaknak  is adott el belőlük. 
Egy ilyen darabban a károsult a magáéra ismert. 
Feljelentésére az ügy Nagy András rendőrfogal-
mazóhoz került, aki Péternénél, aki jelenleg fér-
jestől együtt Ugrón Ákosnál szolgál, kutatást tar-
tott, miközben több ellopott darab napfényre  ke-
rült. A nyomozás hatása alatt a tolvaj nő lopásait 
beismerte. Egy tettestársával együtt az ablakon 
másztak be a károsulthoz. Péter Józsefoét  letar-
tóztatták és ügyét áttették az ügyészséghez. As 
eljárás tovább foly. 
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KÖZGAZDASÁG. 

A Földmives Szövetség. 
A Földmives Szövetség 4-ik számú körlevelét 

a gazdakörökhöz szétküldötte. Nagyon kívánatos 
lenne, ba a határjárással összekötött gazdasági 
előadásokon a gazdák minél nagyobb számban je-
lennének meg, hiszen az ott folytatandó  eszme-
csere sok tanulságot rejt magában, «ok megszive-
leodő eszmét dob felszínre,  amelyekből csak ta-
nulni lehet. Itt az ideje, hogy levetkőzzük zárko-
zottságunkat, hogy egymást tanítva és egymástól 
tanulva nézzünk jövőnk elébe. Jövőnk esetleg bo-
rús lesz és Sötét. Gazdaság' életünk ma küzdée-
sel terhes és bizonytalan, de -a csüggedés nem 
okos dolog, kiheverjük ezt a bajt is, mert ki kell 
hevernünk. 

Az állatvásárok továbbra is a teljes üzlet-
telenség jegyében folynak,  ma már annyira le-
szállott ftz  élőmarha ára, hogy a beszarábiai árak-
kal csaknem azonosak. A marhaárak esése, vem 
rejt magában veszedelmet, sőt nagyon üdvös éB 
kívánatos lenne, ha azok a normális -árra leha-
nyatlanának. Ámde az, hogy a mezőgazdasági ter-
mékek ára rohamosan esik 8 más közszükségleti 
cikkek ára még ma is a lehető legmagasabb, tel-
jes veszedelem. Igy a gazdák anyagi romlása el-
kerülhetetlen, már pedig, ha a mezőgazda nyo-
morult, nyomorulttá lesz az összesség s nyomoruTt 
lesi&az ország. Ezért oda kell kiáltanunk azok-
hoz, akik a hatalmat birtokolják: „Segítsetek 
amíg nem késő; szabad állatforgalmat,  szabad 
gabonaforgalmat."  A mai állatárak mellett egy 
gazda összes állataitól meg kell hogy váljon, ha 
nagyobb számú családját lábbelivel akarja ellátni. 

E lap hasábjain, körleveleinkben számtalan-
szor fordultunk  gazdatársainkhos a mezőgazdasági 
árucsarnok felállítása,  illetve részvényjegyzés oél-
jából. Az eredmény ez ideig igen gyenge. Nem 
lenne helyén való minduntalan arra figyelmeztetni 
gazdatársainkat, hogy vagyoni erejéhez mérten 
mindenki részvényt jegyezzen, mert a belátók és 
előre nézők, a saját hasznukat keresők a jegyzést 
amúgy is megteszik, mig az olyanokra, kiknek a 
közbeszéd szava szerint „hiába búzod ki fejét  a 
pad alul. ugy is visszadugja" kár Bzót vesztegetni. 
Az árucsarnok felállításától  iügg jövőnk * igen 
nagyfokú  tehermentesítésünk s az összetartozan-
dóség gondolata megóv attól, hogy egymásnak 
ártalmára legyünk, egymást meg ne becsüljük. 

Az élelmezési gabona: buza, törökbuza be-
érkezését minden pereben várja a vezetőség, tü-
relmetlenségre ok nincs, mert a bejelentés sor-
rendjében minden község hozzájut gabonájához. 

A szövetség által megrendeli gyümölcsfaolt-
ványok mind elkeltek, sőt az utóbbi napokban 
oly nagy volt a kereslet, hogy néhány száz darab 
még feltétlen  elkelt volna. Mindenesetre jellemző 
gazdatársaink gondolkozására, hogy amikor arról 
van szó, be kellene valamit szerezni, akkor nem 
kell — * ha már be van szerezve, akkor töme-
gesen jelentkeznek az átvételre. A beszerzett ta-
vaszi vetőmagvak elkeltek, CBak még bükköny 
kapható igen csekély mennyiségben. Ujabbi ke-
reslet folytán  intézkedett az elnökség lóher-mag 
szerzése iránt, ha intézkedése sikerre vezet, az 
igénylőknek a beszerzett mennyiség ki fog  osztatni. 

Sándor István fonyódi  lakosnál 1 drb. 22 
hónapos simmentháli bebélyegzett bika eladó. 

- 6 - k . 

Kiadé: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhe^) 
Cenzurat: Biró. 



E L A D Ó B L A Z 
Str. Reg. Carol (Br. Orbán Balázs-u.) 18. 
= Értekezni lehet ugyanott. = 

Meghívó 
a Zetelali Gazdasági Takaréklietéti R.-t. 

1921 évi május hó 8-ikán d. u. 4 érakor 
Zetelakán, as iskola helyiségébon tartandó 

IX. ÉVI 

rendes közgyűlésére 
Tárgysorozat a 

1. Ai igazgatóság és felBgyelőbizottság  jelentése, 
a zárszámadások bemutatása. 

2. A tiszta nyereség felosztása. 
3. Az igazgatósig és felügyelőbizottság  felmentése 

iránti határozat. 
4. Az alapszabály 24. §-a értelmében az i g a z -

gatósági tagok megválasztása. 
5. A felűgyelftbizott8ág  megválasztása. 
6. Elnök választása. 
7. Esetleges indítványok. 

Figyelmeztetés: Az alapszabályok 11. § & értelmé-
ben a közgyűlésen as a részvényes vehet részt, ki egy vagy 
több részvényt 3 nappal a kézgyttlés eiótt as intését pénz-
tárinál letétbe kelyez 

A 16. 8 szerint a kOsgyfttésen  esak olyan iaditványok 
tárgyalhatók, melyeket az indítványozók ás igazgatóságnak 
legkésőbb a kösgyttlés elttt 5 nappal Írásban bejelentettek. 

Zetelakán, április 27-én. 
A b i g a i g a t ó s á g , i Str. Reg. Carol 

Figyelem! 
J^agy mennyiségű, olcsó 

bécsi áru érkezett, u. 
jóminfiségü 

. t batisztok, 
grenadinok, moll és zefirek,  vásznak, 
delinek, kartonok, glottok, jóminóségfi 
cérnák minden számban, kész kis 
gyermekruhák, kötények és férfi  mun-
kásingek, férfi-,  női- és gyermekha-
risnyák, hajdiszek és piperecikkek 
nagy választékbnn. 

Kérjük a tisztelt közönséget, raktá-
runkat vételkötelezettség nélkül meg-
tekinteni szíveskedjék. 
Szolgálatra készen, ajánlva magánkat, 

tisztelettel: 

Szabados, Kovács és Boldizsár 

b ^ a i S f l a C u k r á s z t a n u l ó n a k 

azonnal felvétetik:  Ernst György cuk-
rászdájába, Odorheiu— Székelyudvar-
hely Piaţa Reg. Mária (Batthyány-tér) 6. 

Koksz 
vagon tételekben jutányos áron 
kapható. Bővebb felvilágosítást 
ad: SÁNDOR DÉNES 
Odorheiu (Székelyudvarhely) 

(Br. Orbán Balázs utca) 115. sz. 

Elönyomda. 
Kristály tiszta vonalak a legújabb bécsi min-
ták után. Legügyesebben dolgoztatok s igy 
módomban áll, hogy fehér  é s színes 
hímzéseket a legszebben előkészíttethessek. 

készítek batiszt-, selyem-
ül és bársonyból; régit át-

alakítok. 
M ű v i r á g o t 

Divatos lámpaernyöket minden alakban készitek. Odorheiu (Székely-
udvarhely) Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-

utca) 2. szám (Flórián-ház). 
RINDER ISTVÁN utóda. 

jVíai naptői HezdVe 
feltűnő  olcsó árban kaphatók: kitűnő mi-
nőségű női és férfi  szövetek, vásznak, 
zephirek, sifonok,  feltűnő  olcsó kartonok, 
szőttesek, k i t ű n ő a s z t a l - és ágy-
n e m f i e k ,  kézileg készitett kitűnő férfi 
fehér  neműek, harisnya-gummik, fércelő-
pamutok, cérnák stb. S z e n z f i c l é i  k e l t ő 
o l c s ó é s n a g y o n j ó férfi  h a r i s -
n y á k kaphatók! Szolid kiszolgálás! 
Pártfogást  kér: LÖbl R. 

Elismert kittinö anyagból készült, 
bőrfelhuzattal  ellátott 

gyapjufésülö gépek, 
tűzoltó fecskendők 

raktáron kaphatók: 
WACHSMANN KÁROLY 

gép- és fémáru-gyára 
S i b i u — N a g y s z e b e n . 

Eladó  ház. stZt 
Viteazul  (Király-utca)  /5. ss. 
Értekezni  lehet:  Király-utca 

3 4 . alatt. 

^Legújabb kézimunka 
mintóím megérkeztek 

K 

melyekről az előny ontatott kézimunkák megtekint-
hetők, úgymint: Richelio és maderia-fntók,  miliők, 
diványpárnák, ágybuzat-betétek, zsebkendők, faldi-
szek, vitrágok, drapériák stb., valamint keresztsse-

- mes és száröltéses munkák. -
•agyválaszték szalmakalapokban, gyászkalapokban, gyász-, 

arc-, menyasszonyi és áldozási fátylakban,  mirtnszkoszo-
rnkban és minden a kalapdiszitésbez szükséges anyagokban. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kéri tisztelettel 

ORDELT JÁNOS, 3. 

Olcsó bor 
Kőkereszt-tér 5. sz. alatti raktárunk-
ból kitűnő minőségű boraink kiárusi 
tását megkezdtük, literenkint 10 leltőfe 
fölfelé.  Nagyobb vételnél ár 

kedvezmény. Teljes tisztelettel 
O r b á n é s M a r h o v i t s 

bornagykereskedők, Odorheiu—Székely-
udvarhely. 

Eladó ház 
Str. Reg Carol (Orbán Balázs-u.) 2. 
szám. 3 szoba, konyha, kamra, mel-
lékhelyiségek és szép kerttel. — 
Értekezni lehet a tulajdonosnál a. 

v i r á g b o l t b a n . 

Vigyázat, mázolva! 
A nagyérdemű közösség szives tudo-

mására hozzuk, hogy a Bulevard Regele 
Ferdinánd (volt Kossuth-u.) II. sz. alatt 

ciffifestc-,  fényező-  és mázoló-mübelyt 
nyitottunk. 

Elvállaljuk, a legolcsóbb árakon, 
clmtáblák és portálok festését,  régi bú-
torok felújítását. 

Szíves támogatást kérnek: 

J. Zitzmann és R. Bugl. 

Ka jó rend ruhára Van szBHsíge, ugy tekintse 
meg Ziimermann TestVíreK segesvári posztó-

gyárosoK leraljatát 
B a r c j a y K á r o l y i i V a t - B z l c t l b e w , 

hol gyári áron elismert tiszta gyapjuszoWeteK 
'llllillllülllilllllllilllllllllli: 

m KalapoK a l a t i t f e i t  , 2 : 

zásra, plissirozásra megbízást fogad el: j)r. 
lányi Jmríné Odorheiu tfzflfelyudtfarhety) Bul. 
Heg. Ferdinánd (Hossuth-utca) 29., emelet. 

Öröltetök  figyelmébe 
Van szerencsém a közeledő ünnepekre JJ 

őröltetni akaró nagyérdemű közönséget 
tisztelettel felkérni,  szíveskedjenek őröl-
tetni valójukat jó előre a gőzmalomba 
elhozni, hogy ne mind a nagyhéten jöj-
jenek. Egyben arról is értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a gőzmalom ünnep után 
egy hétig szünetelni fog  a gépek javítása 
végett és igy szükségletét mindenki most 
őröltesse meg. Tisztelettel: 
F á b i á n J ó z s e f , g5zmal»m-tuIajdonos. 

Nagy áresések! 
• aumnmiiiuiHiMuuwumSSSSSû  

a közismert Hirsch Rudolf  üzletében. 
hol a legjutányosabban kaphatók i 

ii 
Angol mosó zeffirek  13-50 Leutól 
Francia kretonok 18"— 
Francia divatos voalok 22"— 
Férfi  angol szövetek . 140 széles . 95-— 
Jóminőségü vásznak 18"— 
Női szövetek 40-— 
Férfi  és fiukalapok  40-— 

N 
agyválaszték gyapjú dellnekben, francia grenadlnokban, 

selymekben, kUlönbóz szinU klóitokban és min 
harisnyákban, zsebkendőkben, nadrágtartókban 

minden fajta1 
stb. stb. 

* * * * 

» Szefte-fiiriS  megnyitása! 
A fürdőtelep  összes épületein, vendéglakásain végrehajtandó javítási 

munkálatok pünkösdre} nyernek befejezést. 
MÁJUS HÓ ELSEJÉTŐL 

azonban hetenként három nap: 
szombaton, vasárnap és hétfőn 
a fürdőkurát  megkezdeni óhajtó közönségnek a me-
legfürdő  rendelkezésére áll az elkészített 12 kabinnal. 
Ezeken a napokon d. e. 10 órától csukott kocsijárat 

— 2 óránkénti közlekedéssel.: 
Május elsejét ünnepelje mindenki Br. Orbán Balázs áldott vizű 

• llllllTlSIIIIII«IS*Mlltri(IUIItlll()lll«ll* 
Szejke-fürdöjén:  jó bor, kitűnő konyha és cigányzene mellett! | 

• »»•> I 


