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Politikai, közgazdasági és társadalmi újság 
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Készüljünk előre 
az őszi gazdasági leendőkre, nehogy agy járjunk, 
mint a mult évben, mikor a tehetetlenség miátt 
több százezer leu kár érte gazdáinkat és a vár-
megyét. Élénk emlékezetünkben van még, hogy a 
mult évi gazdag gyümölcstermést mily könnyel-
műen kellett elpazarolnunk, részben a szállítási 
mizériák, részben a berendezkedéseink hiányos-
sága miatt. Mikor a gyümölcstermés beérett, ak-
kor nem volt vaggon és kivitel, mikor már lehe-
tett volna vaggonokat össieszedni, akkor már nem 
volt gyümölcs, mivel gazdáink felétették  a serté-
sekkel és állatokkal. Tavasszal előállott a nagy 
kereslet széles e vármegyében és sajnos, nem 
voltunk képesek a keresletet kielégiteni. 

Élénk emlékezetünkben van, hogy a mult év 
észén a mizerábilis állapotok láttán, a legtöbb 
gondolkozni tudó gazdának az az erős véleménye 
alakult ki, hogy ezt többé igy hagyni nem sza-
bad és nekünk minden eshetőségre készen kell 
lennünk s a gyümölcs értékesítését minden mó-
don biztositanunk kell. Most a Gondviselés gon-
doskodott róla, hegy a gyümölcs értékesitését 
célzó problémák sokáig ce pihenhessenek, mert a 
jelek szerint, újból egy gazdagon termő évnek me-
gyünk neki s megnyugvással látjuk, hogy a mult 
6szi állapotok a terméseredményben megismétlőd-
nek. Amily jól eső megnyugvással vesszük a Min-
denható kezéből a gazdagabb áldást, épp annyira 
nyugtalanít a gyümölcs értékesítésének kérdése, 
vájjon lesz-e annyi energia bennünk, hogy e té-
ren eredményes lépéseket tegyünk s népünkkel 
megértetni tndjuk, hogy mai gazdasági helyzeté-
ben minden kis darab gyümölcsére szüksége van 
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és semmit se dobhat el könnyelműen magától, 
ami csak cehény fillér  értéket is képvisel. 

A Székelyföld  gazdái megváltozott körülmé-
nyek közé kerültek. A háború tartama alatt még 
megjárhatta a könnyelműbb felfogás,  mert minden 
gazdasági terméknek meg volt a maga nagy ára 
s igy a gazda boldogulhatott. De a háború után ? 
Az árak állandó csökkenésben vannak, az ipari 
termékek, mezőgazdasági eszközök, gépek, felsze-
relések árai még mindig utolérhetetlen magasság-
ban állanak. Ezzel szemben gazdasági terményeit 
és állatait a kívánatos arányossággal értékesíteni 
képtelen és az úgynevezett gazda, q̂i elhalás, a 
gazdai egzisztencia elhalása kérlelhetetlen bizo-
nyossággal közeledik. Kereskedelmi kivitelek nin-
csenek és még jó időre nem is lesznek meg. 
Hozzá a nagy adóteher, stb. stb. Ebben a hely-
zetben, mikor általánosau közismert dolog, hogy 
e vármegye nem gabonatermelő a a legerősebb 
gazda is minden évben gabona vásárlására szo-
rul, kétszeres súllyal esik latba azon gazdasági 
igazságunk, hogy e vármegyében a gyümölcster-
melésnek és értékesítésnek útjait kell élőké 
szitenünk. 

E helyzetben nem tudom elképzelni, hogy a 
gyümölcsértékesítés kérdésében az államkormány-
zat továbbra is nemtörődömséggel járjon el és ae 
jöjjön segítségünkre társadalmi megmozdulásainkat 
illetőleg. Azért irom ezt, mert tisztára állami 
uton, állami intézkedésekkei ezt a nagy kérdést 
felbontani  és életre verni, épp ugy nem sikerül, 
miként nem fog  sikerülni az állatkivitelnek tisz 
tára államkormányzati uton való lebonyolítása sem. 

A »>• zdasági rendben egyforma  erővel 
szükséges udlgoznia az államkormányzatnak és a 
gazdai társadalomnak. A gazdatársadalmat felso-
rakoztatni s e felsorakozáshoz  segítségül jönni és 
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a kettőnek paraleli működését a célok érdekében 
biztosítani — lehetnek azon irányelvek, melyek e 
gazdaságilag szegény vármegyében valamikor a 
népjóléthez vezethetnek. Mit kell tehát tennünk 
és hol kell kezdenünk ? Ezúttal csak a közvetlen 
őszire való előkészületek megtételéről szólok, mint 
a legaktuálisabb gazdasági megmozdulásról és 
teendőről. 

A gazdatársadalomnak feltétlen  szerveznie 
kell a gyümölcsraktárakat és eltartó, úgynevezett 
teleltető kamarákat, melyben a nyersen értékesí-
tésre nem kerülhető és fel  nem dolgozható gyü-
mölcsöket összegyűjtve, tavaszi értékesítésre el-
helyezheti, ami amiatt szükséges, mert népünk a 
gyümölcsök kitelélését biztosító pincehelyiségek-
kel nem rendelkezik, legalább is nem elegendő 
mértékben. Az ilyen teleltető raktárakban lehelne 
elhelyezni mintegy 50 vaggonra menő gyümölcsöt, 
minek tavasszal kétszeres értéke lenne. Beszer-
zendő lenne 6—8 darab Casseline-féle  aszaló ké-
szülék, amivel a jelenlegi füstölő  ret.dszert kü-
szöbölnők ki és gyümölGSuBzalványainkat piacké-
pessé tennők s Így szilvatermésünket három-
négyszeres áron értékesithetnők. Aszalásra kerül-
hetnének természetesen az alma- és körtegyümöl-
csök is. Központi lakvárfőző  üstök beállitása is 
elsőrendű feladat.  Ilyen uton berendezkedve — 
könnyű módon lehetne feldolgozni  a termés egy-
negyed részét, mig a másik negyed rész nyersen 
kerülne eladásra és fele  része tavaszra volna 
tartható. Ezt kellene tennie a gazdaközönaégnek, 
mondjuk : a földmives  szövetség keretében, mely-
nek &ru«8arnokát amúgy is létesíteni kell. Ha 
minden gazda az árucsarnoknak részvényese lesz, 
a földmives  szövetség könnyű módon fogja  ez in-
tézményt létesíteni, hisz tőkéhez jut, de mai ál-
lapotában erre képtelen. 

Mig a gazdatársadalom megvágja a gyümölcs-
értékesítés barázdáit önmaga erejéből, más ol-
dalon az államkormányzatnak kellene segítségül 
jönnie a kiszállítással járó nehézségek eliminálása 
tekintetében s a szükséges beruházásokhoz nyúj-
tandó anyagi segítségekkel, mert hiszen állami 
érdek, hogy a vidékek jövedelmező forrásai  ki-
használtassanak B megfelelően  gyümölcsöztessenek. 
A mi vármegyénk gazdaságának egyik ütőere a 
gyümölcstermelés, másik az állattenyésztés. Mig 
az utóbbinál sokoldalú és lényegesen nagyobb ki-
adások merülnek fel  a rendszeres kihasználás és 
jövedelmeztetést illetőleg, addig a gyümölcs kér-
désénél elenyésző ama befektetés,  amit a gazdák-
nak és a kormányzatnak a jövő érdekében tennis 
kell. Mi, gazdák, hiszem, hogy képesek leszünk a 
földmives  szövetség árucsarnokát egy hatalmasabb 
erőfeszítéssel  létrehozni, melynek egyik feladata 
a gyümölcsértékesítés bevezetése. Éppen azért, 
mert az árucsarnok e tekintetben is, mint egyik 
legfontosabb,  a szükséglet mutatkozik — kérem 
a vármegye gazdáit az elevenebb mozgékonyságra 
és az erőteljes cselekvésekre. — l — e. 

Visszahelyezik az erdélyi és bánáti 
csapatokat. Ríscanu hadügyminiszter a kisebb-
ségi képviselők egy csoportja előtt kijelentette, 
hogy a régi királyságba áthelyezett erdélyi és 
bánáti csapatokat régi állomáshelyeikre helye-
sik vissza. 

KRÓNIKA. 

Sok készülődés, vélemények és ellen-
vélemények elhangzása után végre a parlament 
elé került az erdélyi földbirtok-reformra  vo-
natkozó törvényjavaslat is. Alkalmunk volt 
nekünk is, más erdélyrészi laptársainknak is 
ez ügyre vonatkozó megjegyzéseinket több 
alkalommal nyilvánítani. 

A mit mindenek felett  méltánytalannak 
és különösen megfontolandónak  talált a leg-
több komoly hozzászólás, a különben nem 
teljes egészében ismert, javaslatban, az kü-
lönösen a következő 2—3 megjegyzésben 
foglalható  össze. Az erdélyi részekre vonat-
kozó javaslat az ó-királyságbeli reformtól 
eltérő módon állapítja meg a meghagyható 
birtok-területek terjedelmét, ami különben 
— a sokfelé  tágítható részlet-feltétel,  kivétel 
miatt — szinte teljesen a végrehajtást fo-
ganatosító bizottságok jóindulatára, egyéni 
felfogására  lesz bízva. Ez később sok arány-
talanságnak, méltánytalanságnak és emiatt 
támadható elkeseredéseknek lehet szülőoka. 

A kisajátítási árnál az ó-romániai re-
form-törvény  figyelmet  tanúsít a háború alatt 
előállott nagy áremelkedésekkel szemben, mig 
az Erdélyre vonatkozó javaslat a pénz el-
értéktelenedését mellőzi. Ezáltal az itteni 
birtokok elvétele sokkal súlyosabban, sokszor 
tönkre tétellel fogja  sújtani az eddigi tulaj-
donosokat, ami a gazdasági válságot csak 
súlyosbítani, a hasznos munkára képtelen 
társadalmi rétegek számát szaporítani fogja. 

A közlegelők elvétele a magyarok és 
szászok virágzó állattenyésztését sújtaná, 
illetve tenné lehetetlenné, ami ujabb mér-
hetetlen kárt okozna az államgazdaságra nézve. 

Mindezek és még sok más elhangzott 
szempont a legnagyobb megfontolásra  kell, 
hogy késztessék a törvényhozás munkásait. 
A jogosult demokratikus követelmények tel-
jesítéséről a kellő előre látás és mérséklet 
tanúsításával kétségtelenül gondoskodni kell, 
de csak ugy, hogy nehogy a célon tul lépve 
— esetleges elfogultságok,  elkövetett hibák 
miatt — maga a demokrácia humánus célja, 
s ez által az államélet rendje csorbát szen-
vedjen, s ujabb társadalmi és gazdasági vál-
ságok álljanak elö. 



1921. 

Ismét gyilkolt a pálinka. 
Szokás az Erdővidék községeibea, igy Bi-

barcfalván  is, hogy a marhapásztorok az állatok 
gazdáit sátoros ünnepek alkalmával zsákkal és 
korsóval szerre látogatják. Â zsákba kalácsot 
dugnak, a korsóba pálinkát töltenek, melyből 
viszont időközben bőven csordogál le ital a pász-
torok torkán Is. 

Ez történt pünkösd első napján id. Tóth 
Ferenc és Yerea Gergely bibarcfalvi  pásztorokkal 
is, akik között különben körülbelül 15 évvel ee-
előtt már volt valami összekoccanás, mely alka-
lommal Veres Gergely verte el id. Tóth Feren-
cet. Lehet, högy Tóth ezt sem felejthette  el, 
lehet, hogy csak a most bevett pálinka dolgozott 
bennük, mikor egy — nem valami nagyértékü 
borjú csengő felett  — ismét összeszólalkoztak. A 
szóból tett lett, mi közben a 74 év körüli, kü-
lönben kötekedőnek, házsárlosnak ismert öreg 
Veres ugy ütötte bottal Tóthot halántékon, hogy 
a Bérülés nyoma később is meglátszott ott. 

Az ütésre Tóth is visszavágott, az öreg ke-
zére sújtott, majd kölcsönös dulakodás, birkózás tá-
madt, melynek folyamán  hol az egyik volt a másik fö-
lött, bol a másik gyomrozta, szorongatta torkon 
amazt. A harcnak a Tóth Ferenc fia  vetett véget, ki a 

kimerülten vérző viaskodókat egymástól elválasz-
totta. Később az ellenfelek  a fiatal  legény békit-
getései után é3 segítségével, együtt mentek a 
patakhoz is, hol a harc közben esett Bebeket, 
vérzéseket lemosogatták. Majd még együtt áldo-
mást is ittak, kocintottak a békekötés örömére. 
A fiatal  Tóth ezután hamarosan magukra hagyta 
a kibékült verekedőket. 

Később azonban, késő este az öreg Veres 
Gergelyt a mezőn a pásztorok súlyos, már-már 
haldokló állapotban találták meg, nemsokára meg 
is halt. Valószínűleg a verekedés folytán  szen-
vedett sérüléseibe. A csendórök id. Tóth Feren-
cet, Bőt fiát  is letartóztatták. Ez utóbbit aion-
ban hamarosan el is engedték, mert kiderült, s 
ezt a halála előtt még kihallgatható Veres val-
lomása is megerősítette, az ő szerepe a békitésen 
tul nem terjedt, 8 az öregeket a kibékülés után 
magukra hagyva, a sérültet többé nem látta. 
Valószínűnek látszik, hogy Veres a verekedés 
után a mezőn leheveredett, s talán el is aludt. 

A hatóság részéről 18 ikán Szabó Géza dr. 
vizsgálóbíró, Voszka dr. kir. ügyész, Comsa dr. 
és Böhm dr. orvosok teljesítették a helyszíni 
vizsgálatot. Id. Tóth Ferencet, aki a verekedést 
beismerte, letartóztatták; mentségül az öreg 
részegségét és kihívó kötekedését hozta fel.  Az 
ügyészség ellene szándékos emberölés bűntetté-
ért emelt vádat. 

HÍREK. 

Körcolésok. 
A koma melegiről. 

A bika lecsöndösödőtt s mü randősön jövö-
gettünk faluból-faluba.  A tarisnya is elékerütt, 
met az üsmereccségnek vége szakadt. A Baknya 
táján, egyik faluban  a koma azt indítványozta, 
hogy falatoznánk  egyet. Bámöntünk a korcsmába, 
de elébb a bikát jól békötöztük a szin alá. Mü 
is megehütünk, megszomjutunk, hogy a szömüak 
mindönt okulárral látott, szőmüveg nélkül is. A 
koma fenyővizet  rendött s kénágatni kezdött: 

— Igyál, hogy rongyosoggyál; az a mijénk, 
amit megöszünk, megiszunk... 

— Ne kénájon, jól tuggya, %>gy nem ter-
mészetöm az ivás; meg osztán nem akarok a 
közből inni s a közkőccségöt szaporittani. 

— Má pedig én a közéből iszom, met a 
köznek dógozom — s ha te is nem iszol egy 
pohárral, itt hagylak bikáétól. Ha együtt járunk, 
lögyünk egyformák  1 

Muszáj vót nyalogassam a fenyővizet.  A 
koma pedig annyira mönt közkőccségön, hogy a 
nóta is kirontott belőlle: „Ezt a kerek erdőt 
járom én" — dúdolgatta. 

— Ejsze jobb vóna, ha a Baknyát járnók, 
met az üdő telik, az utikőccség pedig szaporodik. 

E'önös-elig tuttam a komát az italból s a 
„Kerekerdő"-ből kigabajittani s elindittani a 
bikával együtt. A Baknyán béfelé  házsártosko-
dott, akadékoskodott; még sértögetött is, de nem 
akadtam harogra. A „Szejke"-fürdőhöz  érve, a 
koma meglátta a szint s a padokot B tökéletlen-
ködni kezdött: 

— A Herkó Páternek sem mönyök tovább 
egy nyomintást Be, amig meg nem nyugszom — 
monta. 

Béláttam, hogy igaza van. Hogyne, mikor 
a Baknyán bé éppen két annyi utat tött meg, 
mint én, met én az uton igyenössen, ő pedig 
körösztül-kosul jött... 

— Itt mi van? — kérdözte. 
— Itt förödőféle  vóna, de még nem nyí-

lott meg. 
— Akkor addig el nem indulunk, monta, 

amig meg nem förödöm.  Ojan melegöm lött a 
fenyőviztől,  hogy gyúlok ki. 

— Még hideg van förödni,  met — lássa-e, 
az északos helyön még hó van, most olvadozik. 

— Neköm mindegy, ha hólé, ha mi, csak 
viz lögyön... 

A nagy beszédre valamejik kalibából egy 
asBZOn vetődött oda. A koma abba kötött belé. 

— Kied itt miféle? 
— Fürdőfelügyelő  B jegyadó. 
— Hát mit ügyel föl? 
— Azt, hogy ingyön sönki se föröggyék. 
— Hát mennyiétt haggya, hogy meg-

föröggyem  ? 
— Tán csak nem mönt el az esze, hogy 

márcijusban föröggyék? 

Májas 21. 

— Ha melegöm van, nem számitt: julius e, 
vagy január; meg kell föröggyem,  érti-e? 

— Értőm, értőm, de nincs meleg viz. 
— Nem is kell, én elég meleg vagyok. 
— A hideg förödőben  van vie, de attól a 

foga  kiszökik... 
— Ne törőggyék avval, csak haggya, hogy 

megföröggyem. 
—JHát én hagyhatom... 
— Mennyiétt haggya? 
— A tavaly tiz pöngő vót... 
— A' most igön drága, lejött a marha ára... 

Haggya ötér'. 
— Nem hagyhatom. 
— Akkor ugy is mönyök belé... 
— Nem lehet... 
— Óh, haggya no 1 
— Hát nem bánom, csak ki ne tudóggyék... 

Fürd5 ruhát nem parancsol ?.. 
— Parancsol a tót nyavaja, hiszen még az 

enyimöt is levetöm. 
Közelebb húzódtam a förödőhöz,  ügyeköztem 

a komát lebeszőni, hogy né igy né ugy, e' még 
a tavaji maradék ki sincs takaritva, a viz is 
hideg, beteg lössz tőlle... 

— Ne szójj belé; vótál-e katona? 
— Én csak ojan bogos jelölt vótam. 
— Én pedig vörös nagyrágos huszár vótam 

s a' pedig nem retirál meg egy kicsi hideg viztől. 
Azétt is megmutatom, hogy a kösség kőccségin 
megförödöm  — márcijusba. 

Azonn — ésxö' — nem... 
— Mingyá' meglátod... 
Hát a kolontos levetközött rendösön, oda-

állott a medönce széjjire s neköm szóllott: 
— Számlálj hármat, akkor szököm belé. 
Éa számláltam: egy, kettő, há . . . rom! A 

koma belészökött, lemerült egészen, de a másik 
pillanatban ugy kiszökött a túsó martra, mint 
egy fiatal  béka. Hát látom, hogy a keze, lába s 
az ajaka megkékült, mint a kükiny, s m>'ndön 
ina rözgött, mint a nyárfalevél.  Meg íb szóllallett, 
de a foga  mind összekocogott s csak rÖBzkető, 
kecskebéka hangon ebögte: 

— Ko—ko—koma, ő—ő—őtöztess föl,  a 
a—az I—i—isten me—me—megfizeti,  me—me— 
met az erőm u—u—ugy e—e—emönt, ho—ho— 
hogy b—b—b—bbbb; z—z—zzzzz... 

Ötöztetni kesztem, de a lába B a keze ugy 
röszketött, hogy elönSs-elig tuttam a vátozóba 
begyűrni. 

— M—m—most má indujunk, ha—ha—ha-
nem e—e—evöszön az Isten hidege. 

Elindutunk. A koma ojan igyenössen s ojan 
serényön jött Szombatfala  felé,  hogy a bikával 
elig értem nyomába. A kösség még Bem fizeti 
ingyön meg a förödő  jegyöt... 

A „borviz" mejékirő! is tisztölöm a Ször-
kesztő urat, amig élők, én: Kurta Góbi 
.HIlillIWnitHHklIIHIHIllHlllllUlllllllilltHIHlIflHflIiriINHHIHlIíllflIHIflIHriUíil.1: 

A mezőrendőri és erdészeti kihágá-
sok tárgyalására a belügyminiszter 3586—1921. 
sz. rendelete szerint, ezentúl nem a rendőrség, 
hanem a városi tanács illetékes. 

• Tompa Árpád I 
1860-1921. 

Fájó szivvel vettük a gyászhírt, hogy Tompa 
Árpád, — a megszüntetett helybeli áll. főreál-
iskola egykori igazgatója, utóbb tordai áll. fő-
gimnáziumi igazgató, — áldozócsütörtö kön, Buda-
pesten 61 éves korában, szeretett gyer mekei kö-
rében csendesen kimúlt. Gyenge szervezetét meg-
viselte a háborús idők sok izgalma, érzékeny, 
finom  lelkületét megtörte az embsríséget és kul-
turát ért katasztrófa.  Megrendítő csapás volt rá-
nézve már az is, hogy intézetét, a tőreáliskolát 
1917 év szeptemberében egyszerre hirtelen meg-
szüntették, s igy neki e városból, hol munkás 
férfikora  javarészét eltöltötte, az iskola megszű-
nésével kényszerűen távoznia kellett. 

Tompa Árpád első sorban és mindenek fe-
lett tanár volt és nevelő, a szó szoros és nemea 
értelmében, szeretettel, odaadással csüngött nö-
vendékein, az volt elve, hogy ezek fejét  ne csak 
tudással, isleretekkel gyömöszölje tele, de őket 
önállóságra szoktassa és öntudatos, jellemes, ge-
rinces emberekké nevelje. A tanári munka mel-
lett, — bár a népszerűséget nem kereste — ki-
vette részét a társadalom és közélet munkájából 
is. Távozása előtt elnöke volt a helybeli kaszi-
nónak, tagja a városi és vármegyei törvényható-
sági bizottságnak és még több tudományos éa 
közhasznú társulatnak. 

Ki ne emlékeznék finom,  valóban uri mo-
dorára, lebilincselő, szellemes társalgására, mely-
lyel a vele beszélőt az első percben megnyerte; 
ha pedig tovább tartott a diskurzus, észrevehette 
az illető, hogy egy széles látókörű, sokat olva-
sott és valóban ritka müizlésü emberrel áll szem-
ben. Szelleme valóságos kincses ház volt, külö-
nösen a történelem és társadalmi tudomány, szép-
irodalom és bölC3eiet széles mezején volt otthon, 
de a többi tudományág se volt ismeretlen előtte. 

Az impérium átvétele é3 iskolájának meg-
szűnte után, Tordán a művészetek története kö-
réből tartott felolvasásokat,  s egy ideig részben 
ezek jövedelme szolgált a maga és családja fen-
tartására. Volt sok érdekes és eredeti eszméje 

ötlete, kár, hogy nem szánta rá magát, hogy 
tudását, képzettségét nagyobb munkába is le-
fektesse  s igy valóban értékest, maradandót al-
kosson. 

ürl ember volt és tipikusan magyar karak-
ter. Bár tudása, műveltsége, felvilágosodott  sza-
badelvüsége az újkor gyermekévé tette is, egy és 
más tekintetben megmaradt konzervatív magyar 
nemesnek, annak erényei és hibáival együtt. Fi-
nom, érzékeny lelke messze elkerülte a vásári 
lármát. Vagyonszerzőire sohase gondolt. Nem 
egyszer mondta, félig  tréfásan,  félig  komolyan, 
hogy a nagy vagyonhoz nagy piszok tapad. Az ő 
keze tiszta volt és makulátlan. Mint a magyar 
közélet sok jelese, ő ÍB szegényen halt meg. Szo-
morúan jellemző közállapotainkra, sok tövisét és 
kevés méltánylást termő tanári pályánkra, hogy 
egy a közérdekében átélt munkás szellemi élet 
eredményeül — habár erkölcsi elismerésben volt 
is része, mert élete alkonyán igazgató lett és 
végül a főigazgatói  címet és talán jelleget is 
megkapta (kinevezése temetése után 1—2 nap-
pal jelent meg a hivatalos lapban), — ánnyit 
elérni még sem tudott, hogy gyermekeit szegény-
ségben hagynia ne kelljen. Két lánya: Mártha és 
Lili, két fia:  Kálmán és Laci — teljesen árván 
maradtak, mert nemes szivü, költői Jtedélyü édes-
anyjukat, Szent-Királlyi Lenkét még itt e város-
ban eltemették. 

Tompa Árpád meghalt, de nemes szivének 
melege, fenkölt  szellemének heve tovább él és 
munkál hálás tanítványai lelkében. Legyen álma 
nyugodt és pihenése csendes. Séra Kálmán. 

Jegyzők áthelyezése. Az elhalálozáa 
folytán  megüresedett székelyderzsi körjegyzőségbe 
Szabó Gábor peteki körjegyzőt, helyébe Petekre 
pedig Józsa Pál siménfalvi  körjegyzőt helyezték át. 

Nem lesz májusban népszámlálás. 
Titulescu pénzügyminiszter a sajtó képviselői előtt 
kijelentette, hogy téves az a hir, mintha a nép-
számlálás májusban megkezdődnék. Ez csak ak-
kor fog  megtörténni, ha a Ház a pénzügyi refor-
mokat megszavazta. 



A legutóbbi kitelepülő vonat utasai a 
jnagyar határról az alábbi sorokban küldenek a 
mi utunkon üdvözletet az itthon maradottaknak: 
Szeretett szülőföldünknek  ás jó embereinknek a 
magyar határról még egy Istenhozzádot és sok 
meleg üdvözletet küldünk. Biharpüspöki, 1921. 
május 13 (Péntek.) Kováts  Ákos,  Birinyi  Ferenc, 
Dávid  Lajos, Koncz  Árpád,  dr.  Hercsegh  Lajos, 
.Herczegh  Dénes,  Lukácsy János,  Donáth Gyula 
és családja, Benkö Mihály  és családja, U.  Ko 
vács János  és családja, Germarz  Miklós  és neje 
Burnáz Erssike,  Wolf  ezredes és neje Haurik 
Irma,  Medvés  Sándor  és neje, Kolumbán  Lajos 
-és neje, Solymossy  Lola,  Csép  Béla,  Bhobonyi 
Mákká. 

A községi képviselőtestületek műkö-
dése régóta szünetelt e vármegyében is. Ma, szom-
baton délelőttre Morvay dr. alispán a vármegye 
szolgabi ráit és jegyzőit értekezletre hivta össze, 
kik előtt uj hivatalában bemutatkozván, sürgős 
intézkedést kivánt a községi elöljáróságok, képvi-
selőtestületek és igazoló választmányok újra ala-
kítása iránt. á választásoknak junius hó 30 ikáig 
mindenütt be kell fejeződniök.  Mindenesetre he-
lyeselni való, hogy ez autonom testületek újra 
életre keltetnek s a községek a maguk törvényes 
hatáskörében a maguk ügyeit saját felelősségűkre 
intézhetik. 

A főgimnázium  dalestélye. A róm. 
kath. főgimnázium  május 28-án (szombaton) a 
Székely Dalegylet és az Egyházi énekkar közre-
működésével a szegény tanulók tan- és fenntar-
tási dijainak fedezésére  P. Szergiusz karnagy 
vezetése mellett a Bukarest szálló színháztermé-
ben tánccal egybekötött dalestélyt rendez a kö-
vetkező műsorral: 1. Megnyitó. Játsza: Kónya 
Jancsi és zenekara. 2. Szaval: Kovács Margit ur-
leány. 3. A szellőhöz. Előadja az egyesitett dal-
kör. 4. Szaval Krasznay Bandi tanuló. 5. Falu 
végén kurta kocsma... Karének. Énekli az 
egyesitett dalkör. 6. Falu végén kurta kocsma. 
Éaekes szinmü. Szinre alkalmazta: Dr. Hevesi 
S. Személyek: Panyó Panni: Forró Gázáné. Első 
legény: Benedek Géza dr. Második legény: Bod-
rogi Balázs. Harmadik legény: Nagy Lajos dr. 
Negyedik legény: Szomésán László. Cimbalmos: 
"Vákár Vilmos. Egy leány: Tamás Irma. Inas: 
Dragomán Domokos. Cigányok: 7. Mérgezési 
eset. Tréfa.  Előadják: Vákár Vilmos, Szász Jó-
zsef,  Barabás György, Dragomán Domokos és 
Spanyár Pál. Kezdete 8 órakor. Helyárak: pá-
holy 60 Lei, oldal- és támlásszék I—X. sor 15 
Lei, zártszék 10 Lei. Karzati ülő I. sor 10 Lai, 
II—III. sor 6 Lei. Földszinti állóhely 4 Lei. — 
Jegyek előre válthatók a Könyvnyomda Rész-
vénytársaság üzlethelyiségében; a mulatság es 
téjén a péüztárnál. Felülfizetéseket  a jótékony 
cél érdekében köszönettel fogadnak.  Előjegyezni 
május hó 25 tői lehet. 

A IV. oszt. kereseti adó megszűnt. 
A pénzügyminiszter az 1516—1921. sz. „Decret 
Lege" alapján az eddigi IV. oszt. kereseti adót 
törölte. Április hó 1 tői számítva a 6%-os adó 
lép helyébe, mely minden fizetés,  nyugdíj vagy 

járadék után leróvandó. 
A hadifoglyok  éB bevonultak után járó 

hadisegélyeket a pénzügyminiszter a 3258—1921. 
sz. rendeletével április 1-től beszüntette. A már 
liquldált, de pénzhiány miatt ki nem fizetett  ösz-
szegek azonban kifizetendők.  Visszamenőleg járó 
segély járandóság többé nem igényelhető. A köz 
Bégek által kapott előlegek az adóhivatalba vissza-
fizetendők. 

A repátriálók — akiket a rendőrprefectus 
kisért — a határon szerencsésen átmentek. A ha-
tárnál 15 személy nem jelentkezett. Ezeknek az 
útlevelei a határrendőrségnél maradtak és ott 
bármikor átvehetik. 

Eljegyzés. Pap Gizike és Barra Andor 
jegyesek. (Székelyudvarhely, 1921 május 15.) 

Szemerjay  Ankát Bégeny  Rezső Vulkán-
ban pünkösd első napján eljegyezte. (Minden 
külön értesítés helyett.) 

Megszüntették a kényszer-fafuvaro-
zást. Az elmúlt és jelen évben a vármegye föld-
mives lakossága között nagy elégületlenséget kel-
tett, hogy számos község fuvarjait  Szentegyházas-
falutól  Körispatakig és Parajdtól Ujszékelyig a 
Lendvai és Zathureczky-cég Firtoshegyen vásárolt 
iájának leszállítására a hatóság csekély fuvarbár 
mellett kényszeritette. Ujabban is ugyanazon cég 
Homoródalmáson levő fájának  leszállítása céljából 
700 fuvar  rendeltetett ki, mire áz érdekeltek kö-
zül többen a földmives  szövetség utján a 

prefecttől  a kényszerfuvarozás  megszüntetését kér-
ték, mire a prefektus  a kényszerfuvarozást 
meg is szüntette. Reméljük, hogy ez a népet ter-
helő szolgáltatás; melynek törvényes alapja nincs, 
ezzel végleg megszűnt. 

Felső leánykereskedelmisták figyel-
mébe. A tervbe vett helybeli állami felső  leány-
kereskedelmi iskola megnyilhatása érdekében az 
érdekeltek, akik az első évfolyamra  belépni óhaj-
tanának, jelentkezzenek május hó végéig az ál-
lami középiskolában. (Reáliskola épületében 1) A 
jelentkezésnek tisztán informativ  jellege van s a 
felsőbb  hatóságoknak akar tájékozásul szolgálni 
s igy ebből semmi kötelezettség nem származik 
egyik félre  sem. Az uj intézettel internátus is 
van tervbe véve. 

Halálozások. Özv. Lánteky  Sindorné Hro-
bony Gizella f.  hó 17 ikén Székelyudvarhelyen 
62 ik évében hosszas szenvedés után elhalt. A 
régi Idők tisztelt és Bzeretett nagyasszonyainak 
egyike tünt el az ő megnyerő, kedvesen-ösz alak-
jával. Szentkeresztbányai házuk, mig népszerű 
és vendégszerető férje  élt, nevezetes volt névnapi 
vendéglátásairól, egyik központja volt a vármegye 
régi uri társadalmának. Férje halála utáa s ké-
sőbb a szenvedések miatt is visszavonulva, csa-
ládja iránti szeretetének élt, örömét találva kis 
unokái fejlődésében.  Tekintélyes és igen nagy-
számú rokonság gyászolja. Temetése nagy részvét 
mellett 19-ikén folyt  le. 

özv. Kovásznai Becsek Dánielné Jánossy 
Eszter f.  hó 15 ikén, 77 éves korában, Székely-
udvarhelyen elhunyt. Hűséges élettársa volt la-
punk nyomdája megalapítójának és egykori tulaj-
donosának. Férjének halála után csendes vissza-
vonultságban élt. Temetése őszinte részvét mellett 
í. hó 17-ikén folyt  le. 

Corcan  Péter,  nyug. főszolgabiró,  legutóbb e 
vármegye főlevéltárosa,  Temesváron a napokban 
elhalt. A magyar uralom aiatt országgyűlési kép-
viselő is volt s mint ilyen, a szabadelvű pártnak 
ismert nevű tagja. Legutóbb hosszasan beteges-
kedett, hivatali teendőinek ellátásában sem tu-
dott tevékeny részt venni. 

Sándor  Józsefné  Boros Rozália 65 éves ko-
rában f.  hó 21-ikén, Zatelakáu jobblétre szende-
rült. Tekintélyes, nagyszámú család gyászolja. 
Temetése 23 ikán d. e. 9 órakor less. 

A „Napkelet" pünkösdi száma ünnepi 
tartalommal, de a rendes áron került ki a könyv-
piacra. Az uj számban a legnépszerűbb erdélyi 
irók válogatott müvein kivül a budapesti és bécsi 
magyar irók Erdélynek szánt kitűnő eredeti írá-
sait is találjuk, amelyeket csak a „Napkelet" kö-
zöl s másutt sehol sem jelennek meg. Általában 
a nem Erdélyben élő irók szerves bekapcsolásá-
val a „Napkelet" most már teljesen pótolja a 
magyarországi irodalmi folyóiratokat  a ma úgy-
szólván az egyetlen magyar nyelvű lap, amelyben 
az egész magyar kulturközönség minden elsőrangú 
irója párt, osztály- éa világnézeti külömbség nél-
kül együtt működik. 

Zenét tanulók figyelmébe.  A megala-
kult filharmonikus  társasággal kapcsolatban aene-
konservatorium létesítése is tervbe van véve. Ma 
már konkrét formában  áll készen az egész terv, 
amennyiben sikerült a kolozsvári zenekonservato-
riummal megegyezésre jutni s igy az itt felállí-
tandó zeneiskola azzal olyan közös tantervvel dol-
gozna, hogy a magasabb nívójú zenei oktatást 
óhajtók innen kikerülve, minden eökkeué3 nélkül 
léphetnének át Kolozsváron a megfelelő  maga-
sabb évfolyamokba.  Iiyen formán  az udvarhelyi va-
lóságos fiókintézete  lenne a kolozsvárinak. Egyelőre 
zongora, ének és a vonós hangszerek oktatása 
kezdődnék meg. A havi tandij a lehető legmini-
málisabban (kb. 50 lei 1) volna megállapítható, 
mert az intézet az állami középiskola helyiségé-
ben nyerne elhelyezést s igy a tárgyi nagy ki-
adások elesnének. A tanítás délutánonként folyna, 
ami más nyilvános intézet tanulóit, sem pedig a 
háztartással rendszerint a délelőtti órákban le-
foglaltakat  nem akadályozná. Az iskola végleg»s 
megszervezése szempontjából az érdekeltek junius 
elsejéig Bányai János igazgatónál (reáliskolában) 
lehetőleg a déli órákban jelentkezzenek s ugyan-
akkor az eddigi tanulmányaik eredményeit mutató 
kottáikat is mutassák be. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazon nemes-
szivü adakozók, kik szeretett férjem  megoperálása 
alkalmával családomat szívesek voltak támogatni; 
valamint azon jó barát éa ismerősök, kik el-
halálozása alkalmiból szíves részvétükkel mély 
fájdalmamat  enyhítették, ezúton fogadják  hálás 
köszönetemet. Özv. Schlosser  Vilmosné. 

A rokkantak, hadiözvegyek és ár-
vák gondozását az államok mindenütt egyik leg-
fontosabb  hivatali teendőjükül kezdik felismerni. 
Igy a román kormány is egy nemzeti szövetség, 
illetve hivatal felállítását  határozta el, melynek 
szervezését a vármegyében is megkezdették. E 
célból folyó  hó 19-ikén a vármegye házánál a 
hadigondozó hivatal kiküldöttjének jelenlétében 
értekezlet volt, melynek folyamán  a vezetőséget 
megalakították. Elnök Nistor Joachim tanfel-
ügyelő, alelnökök Pál látván él Gergely János 
lettek; ügyvezető alelnök Bilea Athanáz s. tan-
felügyelő,  titkár Micu Victorné és B&löni Vil-
mos. A bizottság tagjai ezenkívül hivatalból a 
prefectus,  rendőrprefectus,  pénzügyigazgató, al-
ispán, főorvos,  s a közigazgatási hivatalok más 
vezető tisztviselői, valamint a lelkészek is. Egy 
rendes számvevői és segédhivatali tisztviselői ál-
lásra pályázatot hirdetnek. 

F. hó 2 3 ikán nemzeti ünnep lesz, 
melyre való tekintettel a rendőrség olyan intéz-
kedéseket adott ki, hogy e napon általános 
munkaszünet tartandó, s az üzletek egész napon 
ki nem nyithatók, a mészáros-üzletek és korea-
mák kivételével. Ezek is csak 10 óráig tarthatók 
nyitva, de a mise alatt bezárandák. A házakra 
lobogó tűzendő ki. Délelőtt a piacon ünnepi mise 
lesz, beszéddel és katonai diszfelvonulással.  Dél-
után 3 órakor a vármegyeházánál iskolai ünne-
pély; este 9 órakor ugyanott a kifüggesztett 
plakátok szerint, műsoros estély. A rendezőség 
azokat is szívesen látja, akik esetleg tévedésből 
meghívót nem kaptak. 

A foot-ball  mérkőzés, a kedvezőtlen idő 
miatt, pünkösd első napja helyett, másodaapjáa, 
16-ikán délután folyt  le a város válogatott csa-
pata és a kollégiumi, valamint a főgimnáziumi 
ifjúságból  egyesített csapat között. A verseny 
2:1 arányban végződött ai ifjúsági  csapat ja-
vára. Mindkét csapat lelkes igyekezettel, fejlő-
désképességet tanúsítva játszott és a közönség 
érdeklődése is megfelelő  volt. 

Meghívó. Az udvarhelyvármegyei róm. kath. 
tanítók folyó  hó 31-én d. e. 10 órakor Székely-
udvarhelyen a szerzetesek iskolájában fizetésük 
ügyében közgyűlést tartanak, amelyre kérjük kar-
társainkat, szíveskedjenek megjelenni. As intéző 
bizottság. 

Köszönetnyilvánítás. Nagrutiu F. Emil 
városi I. tanácsos és neje az esküvőjük alkalmá-
ból kapott sok kedves szerencse-kivánatért ez 
uton mondanak köszönetet. 

A Bzékelykereszturi Miikedvelő Tár-
sulat a pünkösdkor nagysikerrel előadott „Gyi-
mesi Vadvirág", Gáczi István kitűnő népszínmű-
vének előadását f.  hó 28 ikán közkívánatra, a 
Walter-féle  színházteremben, mérsékelt helyárak-
kal megismétli. Az előadás 9 órakor kezdődik. 

A patkányok nagymérvű elszaporo • 
dása miatt a városi tanács az alispánhoz elő-
terjesztést intézett a vármegyei szabályrendelet 
olyan értelmű módosítása iránt, hogy a patkány-
irtó ebek is kisebb mérvű adóval (12 leivel) 
róvassanak meg. Az alispán a szabályrendelet 
módosítása érdekében a lépéseket megtette, s a 
városi tanácsot egyúttal értesítette, hogy ideig-
lenesen, a mennyiben a patkányirtó kutyákról 
igazolható, hogy éberségüknél fogva  házőrzésre 
is alkalmasak, ninc3 kifogása  az ellen, hogy a 
házőrzőkkel egyenlő adó alá essenek. Ezt az 
alkalmasságot azonban helyszíni vizsgálattal kell 
igazoltatni, melynek megtartása 14 napon belül 
Írásban kérendő, hogy az állatorvos az állatot 
megvizsgálhassa. 

Rendőri hirek. Czikmántori János hely-
beli tímártól f.  hó 14—15-ikére virradó éjjel is-
meretlen tettes egy aranyórát, láncot (4000 leu 
értékben) és 921 leu készpénzt lopott el. A 
gyanú először B. J. nevű, jelenleg Marosvásár-
helyen alkalmazott fiatal  timársegédre irányult, 
ki legutóbb szabidságon városunkban itthon járt. 
A nyomozás, melyet Ntgy András rendőrfogal-
mazó vezet — azonban kimutatta, hogy a gyanú 
alaptalan, ezért szabadon bocsátották. Az ügyet 
azonban további illetékes intézkedés végett át-
tették az ügyészséghez. A nyomozás foly  tovább. 
— Bándi Imre itteni lakostól a mult hónap vé-
gén ismeretlen tettei mintegy 300 leu értékű 
ruhaneműt lopott. A károsult remrég tett felje-
lentésére a rendőrség a cyomozást folytatja.  Egy 
eleinte gyanúsított szolgáló ellen lefolytatott 
házkutatás eredménytelenül végződött. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely) 
Caozurat: C. T. Sirca. 
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I U I M gyára Brassó. 
Gyűjtő i 

SZENTKOYITS JÁNOS utóda cég 
Odorheiu (Székelyudvarhely), fölér. 

Marosvásárhelyi Est-Hirlapiroda hirdetése. 

Uj angré ü z l e t ! 
Kereskedők figyelmébe! 

Értesítjük a t. kereskedő urakat, hogy Tg.-Hu-
ras-Marosvésárhelyl t , Strada Ştefan  Cel 
= Mare (Bolyai-utca) 9. szám alatt = 
új fűszer-,  gyarmat- és festékáru 
Mr nagy kereskedéstől 
nyitottunk, azt a legszolidabb alapon vezetjük és 
kérjük, hogy próbavásárlásaikkal felkeresni  szíves-
kedjenek, olcsó árainkról meggyőződést szerezvén. 

Amerikai világos gyanta Lei 10'— 
Santos-kávé . , . . Lei 15*— 
Rio-kávé Lei 14"— 
Rizs Seigon Lei 8*50 
Békebeli Valdes-hajtü . Lei 20'— 
Ecetsav 80°/o-os . . . Lei 32-— 
Stearingyertya 5,6,8,120 Lei 34'— 

Kristály és kockacukor a legolcsóbb napi árban 

Ábrahám, Kádár & Comp. 
ş 

60—1921. végrh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági kiküldött az 1881. évi LX. 

t-e. 102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a eribturi kir. jbiróságnak 1800—3. 1920. 
sz. végzése következtében dr. Elekes Domokos 
eristuri ügyvéd által kfpv.  Dávid Ignác csíksze-
redai lakos végrehajtató javára 227 lei a jár. ere-
jéig 1921. évi április hó 18 án foganatosított  ki-
elégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 6C0 leire 
becsült következő ingóságok, u. m.: 1 vastengelytt 
kccsiszekér nyilvános árverésen aladatnak. 

Mely árverésnek a eristuri kir. jbiróságnak 
1921. évi G. 792. sz. végzése folytán  227 lei tőke-
követelés és eddig összesen 32 leiben bíróilag 
megállapított költségek erejéig adós házánál Cris-
tur községben leendő megtartására 1921. évi 
m á j a s 3 5 . n a p j á n a k d. u. 3 órája határ-
időül kitüzetik és ehhes a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 1881: LX. t.-c. 107. és 108. 
§a értelmében készpénzbeni fizetés  mellett a leg-
többet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

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

Cristur, 1921. évi május hó 13 ik napján. 
I iő r inczy A., bírói kiküldött. 

Nagy áresések! a közismert 

Hirsch Rudolf 
divatáru üzletében, hol a leg-
nagyobb választékban és a leg-

jutányosabban kaphatóki 
Angol mosó zeffireH 

Francia KretonoK is mosó delfneH 
Férfi is női angoUz'oWctcH 

Menyasszonyi KdengyiK 
Sepsiszentgyörgyi szőttesen 

Jőnincísegii Vásznat; 
Agy- is asztalneműn 

Firfi- is KuHalapoH 

Nagyválaszték gyapjú d e l é n e k b e n , 
francia  g renad inokban , selymek-) 
ben , különböző szinü klot tokban 

é s minden fajta  har isnyákban, s tb. s t b . ' 

Nagy áresések! 
8 K m csfplojfp-íarultara eladd 
Szitfclymagyaroson. ÉrteKezhetni: György Pines-
n*l$z.-t(ergszhiroti, (Unitárius fögimti. szemben.) 

Gözmosóda-megnyitása! 
A Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tu- W 

ws domására, hogy a helybeli gőzmosódát átvettem Mg 
™ és azt a Vár-utca 4. szám alól a régi helyére i 

Str. Horia (Kornis-u.) 12. sz. alá | 
helyeztem vissza. Tisztelettel kérem mindazon 
megrendelőimet, kiknek a kiszolgálásra eddig 
panaszuk volt, hogy ezentúl bizalommal legye-
nek, mert teljes szakértelem mellett igyekezni 
fogok,  hogy megrendelőim megelégedését kiér-

demeljem. Szives pártfogást  kér: 
teljes tisztelettel 

JOÓ MIHALYNÉ.g 

M T JtiárVány is trachit 

slremtíHcHct 
legszebb Kivitelben Kiszit is 

raHtáron tart: 

Fancsali Bálint 
Kőfaragó-mester 

0dorbeiu-5z. udvarhely 
a Vasútállomás mellett 

Eladó ház. Str Principessa Maria (Szent 
imre-utca) 36. számú kőház 
három szoba és konyha hozzá-
tartozó melléképületekkel eladó. 
Értekezni lehet a kiadóhiva-

talban. 

Öroltetők 
figyelmébe! 
Van szerencsém az őröl-
tető közönség szives tu-
domására hozni, hogy a 

gőzmalom 
folyó  hó 25-ikén, vagyis 

szerdán 
újból üzemben lesz és ál-

landóan működni fog. 
Mindenkit szivesen lá-
tunk 1 Tisztelettel 

Fábián József, 
malomtulajdonos. 

MariHTásírhelyi Est-Hirlapiro8a kiidetéee. 

Bukaresti nagy divatáruház fiókja 

V. MISSIR FII & Co. 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

50,000.000 Lei alaptőke. 
— >c—«xrx̂ -c— — -

Megnyílik a legközelebbi napokban FOGOLYÁN JÁNOS 
vezetésével 
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Tg.-Mures (Marosvásárhely) Piata 
Reg. Ferdinánd (Főtér) 49. sz. alatt 

•elszerelve a legújabb női- és férfi  divatárukkal, selyem, 
1 szövet, vászon, kész fehérnemű,  cipő, illatszer, cukorka 

és egyéb különlegességekkel, legnagyobb választékban 

Strada Crişan (lfár-utca)  21. sz. alatti 

kőház eladó, 
ahol folyó  hó 24 én, kedden d. e. 11 órakor bú-
torok és konyhai edények szabad kézből eladatnak. 
Értekezhetni: Kolláth Lajos ügynöknél Str. Prhţul 

Mircea (Pettffi  utca) 13. szám. 

50—1921. végrh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági kiküldött az 1881. évi LX. 

t.-c- 102. § a értelmében ezennel közhiiré teszi, 
hogy a eristuri kir. jbiróságnak 1828—2. 1920. 
tz. végzése következtében dr. Elekes Domokos 
eristuri ügyvéd által képv. Rosmann Eszter vég-
rehajtató javára 562 lei 8 jár. erejéig 1921. évi 
március 31-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 800 leire becsült követ-
kező ingóságok u. VB.  8 drb. 3 hónapos malac 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a eristuri kir. jbiróságnak 
1921. évi G. 694. sz. végzé-e folytán  562 lei 
töke követelés, tnnek 1P20. december 3 tói járó 
5% kamatai és eddig összesen 146 leiben biróilag 
megállapított költségek erejéig adós házánál 
Alscboldogfalva  községben leendő megtartására 
1921. évi m á j u s h ó 27.  n a p j á n a k d. u. 
3 órája batáridőül kitüzetik és ehhez a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. 
t. c. 107. és 108. §a értelmében készpénzbeni 
fizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amnnnyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglalták  s azokra kielégi 
tési jogot nyertek volna, ezen árveiéa az 1881. 
LX. t.-c. 120. § a értelmében ezek javára is el-
rendeltetik. 

Cristur, 1921. évi május hó 13-án. 
L ő r l n c z y A., birói kiküldött. 

Olcsó árak! 
4 börárak csökkenése folytán 

cipőárainkat 
lényegesen 

leszállítottuk. 
Ha elegáns és olcsó cipőt akar vásárolni, 

tekintse meg raktárunkat. TURUL cipőgyár R.T. 
Odorheiui—Székelyudvarhelyi fiókja  Bul. 
Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 9. szám. 

Eladó uj kőház 
a város legforgalmasabb  helyén: Str. Principessa 
Elisabeta ( B e t h l e n - u . ) 77.  s z á m a l a t t , 5 
szoba, konyha, kettős nagy pince, kert és mel-
lékhelyiségekkel Értekezni lehet: R o t h J á n o s 
tulajdonossal (a vasúti állomással szemben). 

Selyem, bársony, férfi-  és női ruhákat, végáru-
kat, háziszőttes posztókat présel, ványol és 

legszebben fest és tisztit 

SVAÁB ANDOE3 
első barcasági ruhafestő  és vegytisztító 


