
IY. évfolyam Odorheiu (Székelyudvarhely), 1921 május 29. 23. szám 

Politikai, közgazdasági és társadalmi újság 
Előfizetési  árak : 

Egész övre 5 0 Lel, íélévre 25 Lel, negyedévre 13 Lel. 
===== Egyes szám ár& 1 Lel. = = = = = 

Felelős szerkesztő: 

T O M P f l  UASZUÓ 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossuth-utcza) 14. sz. 
Telefonszám:  34. 

" Megjelenik minden vasárnap. = = = = = 

Felhívás. 
A trianoni béke ratifikálása  a Magyaror-

szágtól Romániához csatolt terület magyarságát 
uj helyzet elé állitotta. E helyzet felismerése 
kötelességünkké tesz', hogy annak minden követ-
kezményét nyiltan és becsületesen levonva a vál-
tozott viszoüjok között, elhelyezkedjünk és lé-
tünket biztosítsuk. Az elhelyezkedés módját a 
békeszerződésnek és a nemzetiségi kisebbségek 
jogait meghatározó külön szerződésnek az a ren-
delkezése mutatja meg, amely megalkotta a nem-
zeti kisebbség uj fogalmát,  biztosította és nem-
zetközi védelem alá helyezte annak jogait. Ez a 
szabályozás szükségképen maga után vonja egy 
oly politikai szervezet létesitését, melyhez az 
illető nemzet minden tagja hozzátartozik. Ter-
mészetes, hogy ennek a szervezkedésnek az állam 
törvényei szerint az állam szuverénitása alatt az 
állam érdekeivel egybehangzóan, tehát nyiltan, a 
törvényes hatóságok tudtával és hozzájárulásával 

kell történnie. Kolozsvárt 1921. január hó 9 én a 
Magyar Nemzeti Kisebbség megszervezésének 
megindítása céljából Kolozsvár város és Kolozs-
vármegye magyarsága előkészítő értekezletet tar-
tott, mely kimondotta, hogy a Magyar Nemzeti 
Kisebbség miiiden irányú politikai képviselete és 
kisebbségi jogainak érvényesítése céljából minden 
külön párt- és osztályérdekeken felülálló  és Ro-
mânia területén lakó minden magyart (székely, 
esángé) magába foglaló  Magyar  Szövetség  szer-
vezését szükségesnek tartja, ennek kolozsvári és 
kolozsvármegyei tagozatát megalakítja és ideig-
lenesen központi bizottságot küld ki, egyfelől  a 
kolozsvári és kolozsvármegyei tagozat megszer-
vezésére, másfelől  az egyetemes szervezet előké-

szítésére. 
Kimondotta az értekezlet azt is, hogy fel-

hívja a Magyarországtól Romániához csatolt terü-
leten leké magyarságot a szövetséghez való csat-
lakozásra és evégből arra, hogy a meglévő tár-
sadalmi intézmények, valamint a különböző fog-
lalkozási ágak és osztályok képviseletének bevo-
násával tartson vármegyénként előkészítő érte-
kezletet, az előkészítő értekezleten válassza meg 
az illető vármegye területén a szervezés előtiiua 
kálatainak elvégzésére, úgyszintén a vármegye 
magyarságának a hatóságoknál való átmeneti 
képviseletére előkészítő bizottságot, ezenkívül a 
vármegyei magyarságot a Kolozsvárt ezután ki-
tűzendő határnapon tartandó alakuló gyűlésen 
képviselő megbízottait minden megkezdett 20.000 
lélek után egy megbizottat számítva és a meg-
bízottak nevét legkésőbb a nagygyűlés napjáig 
jelentse be. 

Tudomásotokra hozzuk ezeket a tényeket, 
ezt a felhívást  és kérünk, alakítsátok meg velünk 
együtt a Magyar Nemzeti Kisebbség egyetemes 
politikai szervezetét és legális képviseletét, 
amelynek joga és meghatalmazása lesz a magyar 
nemzeti kisebbség minden ügyében eljárni. 

Emelkedjetek felül  ebben a munkában min-
den kicsinyes ellentéten, minden egyéni érdeken. 
Omoljanak le közöttünk — ha vannak — a vá-
lasstő falak.  Ne ismerjünk sem pártbeli, sem 
osztály, sem foglalkozási,  sem világnézeti különb-

séget magunk között. Dolgozzunk komoly együtt-

érzéssel és becsületes együttakarással az egyete-
mes szervezés munkájában. 

Igy, de csak igy érhetjük el azt a belső egy-
séget, amely működésünk sikerének első, talán 
egyetlen feltétele. 

Mindezek alapján Udvarhelyvármegye terü-
letén levő minden községet, egyházat, egyesüle 
tet és intézményt, mely a Magyar Szövetséghez 
való csatlakozás kimondását és udvarhelymegyei 
tagozatának megalakítását akarja, felhívunk,  hogy 
1921. junius 14-én d. e. 10 órakor Székelyudvar-
helyt a vármegyeház nagytermében tartandó elő-
készítő értekezletre Írásbeli meghatalmazással 
ellátott megbízottját küldje el. Ezer lélekszámon 
aluli községek egy-egy megbizottat, nagyobb 
községek minden ezer lélekszám után egy-egy 
megbizottat küldjenek. 

Az értekesiet tárgysorozata a következő: 

1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Határozathozatal a Magyar Szövetségről 

és Udvarhelyvármegye tagozatáról. 
3. A Szövetségnek Kolozsvárt tartandó ala-

kúié gyüléBére 7 kiküldött és 3 pótkiküldött vá-
lasztása. 

4. Megyei Központi bizottság alakítása; 
elnök és 100 bizottsági tag választása. 

5. Határozat a jegyzőkönyv hitelesítéséről 
és a központi bizottságnak való megküldéséről. 

Székelyudvarhely, 1921. május 18. 
Ajtay János, Ambrus Károly, Antal Károly, Barabás Már-
ton, Berie Albert, Biró Sándor, Biró Balázs, Bodó Ignác, 
Bartók István, Biró Bándor, Biré István, Biró Mihály, 
Borosnyay Pál. Böiöai Vilmos, Balázsi Dénes, Balázsi lg-
ná«, Csiki Ambrus, Deák Miklós, Elekes Dénes, Faiakas 
Gáspár, Fischer Ferenc, Forró Géza, Fröiich Ottó, Gáspár 
Bála, Gál Sándor, Gál Imre, Gyór Mézes. Gellért Lajos, 
Gergely Mózes, Hegyi Péter, József  Ignác, Kassay F. Dé-
nes, Kassay F. István, Kakucs Ferenc, Katona Ferenc, 
Kálnokl Ferenc, Kiss Ziigmord, Kardalus Mózes, Káli 
Károly, Kovács Lázár, Kicsid Béla, Kiss Jánes, Lukács 
István, L&ár Ferenc, Miirvay Samu, Máté János, Márton 
Mézes, Nagy Ferenc, Nagy Lijos, Orbán János, Pál Lajos, 
Pál Ferenc, Pap Lőrinc, Rájk József,  Gagyi László, Szabó 
János, S«be8i Jánes, Székely Mózes, Szakáca Péter, Szabó 
Dénes, Szabó György, Szabó Gergely, Sebestyén Áron, 
Széles Dénes, Szabady Tivadar, Tamás Ágoston, Tóth Ká-
roly, Takó József,  Pál István, Széles István, Tempa László, 
Zoltán Sándor. 

Földmives iskolánk lesz. 
Emlékezetében van még vármegyénk gazda-

közönségének, hogy a földmives  szövetség által 
Bukarestbe a kormányhoz küldött gazdaküldőttség 
a többek között memorandumot nynjtott be a 
kormányhoz a vármegyei földmives-iskola  isűgős 
megvalósítása tárgyában. A földmives  szövetség 
a szakiskola céljára szükséges területet az unitá-
rius egyház tulajdonát képező 1100 kat. holdnyi 
Berde Mózes-féle  buni birtokban jelölte ki, mely 
birtok tddig is kulturális célokat szolgált. Boldog 
emlékezetű Berde Mózes a birtokot azon feltétel-
lel hagyományozta az unitárius egyháznak, hogy 
annak te>melvér,yeib51 a keresztúri, tordai, ko-
lozsvári gimnáziumok konviktu«ában elhelyezett 
szegény székely tanulók a mindennapi cipóval 
elláttassanak. A hagyományozó nemes intenciója 
megfendülni  látszott azon, hogy az agrárreform 
a birtok jókora részét felosztani  határozta s a 
kényszerbérietet már a mult évtől kezdve elren-
delte. Igy a birtok a mult évtől kezdve célját 
Bzolgálni nem volt képes, mivel 100—200 szegény 
székely tanuló esett el mindennapi kenyerétől. 

Udvarhely vármegye részére a gazdasági kul-
tura további elővitele érdekében feltétlen  szük-
ségesnek mutatkozott a földmives  iskola beállí-
tása, mert hiszen, ha van is gazdasági kultura 
— ez a népek széles rétegeire nem általánosítható 
— jövő feladataink  pedig azt követelik, hogy a 
kulturával a nép alsó rétegeibe hatoljunk és szak-
képzéssel székely népünk alsó rétegét is olyan 
gazdasági kulturához juttassuk, melylyel képes 
legyen jövőjét ugy munkálni, amint sajátlagos 
helyzete ezt megköveteli. A földmives  szövetség 
Elekes Dénes dr. u.ján felvette  a tárgyalást az 
unitárius státus képviselőségével a buni birtokra 
vonatkozólag s hogy a hagyományozó intenciója 
is fenntartassák,  de a székely gazdasági kultu-
x- ia -a forrása  megteremtessék — kérte a 
f-  iüirtoknak földmives-iskola  céljára való áten-
gedését. Elekes dr. közvetítő munkája sikerrel 
járván s az előzetes elvi  szerződés az unitárius 

státus és a földmives  szövetség között létrejött 
s a szövetség memorandumban fordult  a kormány-
hoz, hogy a birtokon a vármegye részére egy 
földmives-iskola  létesítését engedélyezze s a.bir-
tokot, mint kulturalapitványi birtokot is — az 
agrárreform  alul mentesítve eredeti rendeltetésé-
nek adja vissza. 

A kormány a birtok mentesítése ügyében a 
Segesváron székelő gazdasági tanácsost a helyszíni 
tárgyalásra kiküldötte s arra egyben m unitárius 

. érdekeltséget, mint a földmives  szövetséget meg-
hívta. A tárgyalás folyó  hó 24 ikén meg?artatott. 
A földmives  szövetség részérói Gál Imre elnök és 
Soó István, Szabó Dénes, ifj.  Gyarmathy Lajos 
bizottsági tagok jelentek meg, továbbá Stupariu 
Kálmán főszolgabíró,  kit a földmives  szövet-
ség tolmácsképpen kért fel. 

A helyszínére érkezett gazdasági tanácsos 
előtt Stupariu Kálmán főszolgabíró  ismertette az 
érdekeltségek kérését és ajánlotta azon kívánság 
teljesítését, hogy a birtokon földmives  iskola 
emeltessék az unitárius egyház és a vármegye 
gazdáinak hozzájárulásával, hogy a székely nép 
kérését a lehelő legjobb indulattal bírálják el, 
megmutatván a néprek, hogy a hatóság a jog és 
az igazság oldalán állva, a nép nemes törekvé-
seinek mindebben barátja. A gazdaság megtekin-
tése után a tanácsos a kérés teljesítésének javas-
lását kormánya e!é terjeszteni ígérte s a hivata-
los tárgyalás megejtése végett a kiküldötteket a 
község házára hívta meg, hová magához kérette 
a buni községi elöljáróságot is. 

A bizottságok a visszatérés előtt Igen fon-
tos megbeszélgetéieket végeztek az irányban, 
hogy mi médon lesz lehetséges a földmives  isko-
lának folyó  évi szeptember elsején való megnyi-
tása, néhány épületnek jókarba hozatala és fel-
szerelése, valamint a legszükségesebb gazdasági 
felszerelések  beszerzése. Mivel a módozatok meg-
találása nem volt felette  nehéz — elhatározta a 
bizottság, hogy az iskola megnyitását folyó  évi 
szeptemberre, 40 tanuló felvételével  előkészíti, 
a földmives  iskolai tanítási tervet a földmives 
szövetség Gáspár Jéssef  volt algyégyi földmives 



iskolai igazgató segítségével elkészíti, valamint 
a birtokon felállítandó  külömböső tipuau gazda-
ságok tervét is az iskola rendelkezésére bocsátja, 
az ügyek további intézését pedig Elekes Dénes 
dr. egyházi gondnokra bizza, ki a földmives  is-
kola szervezésének kérdését eddig is a legnagyobb 
gondossággal és ügybuzgósággal készítette eló a 
ezzel lehetővé tette, hogy ezen intézményhez a 
vármegye oly rövid idő alatt hozzájuthasson. 

A kiküldött bizottságok egyértelműen mél-
tányolták a keresztúri főszolgabíró  fáradozásait, 
ki ugy a bukaresti ut alkalmával, mint jelenleg 
is ez ügyben jóakaratot tanúsított és ugy őt, 
mint a kiküldött kormánybiztost is meleg óvá-
ciéban részesítették. Megbeszélés után az iskola 
előkészítését az arra illetékesek vállalták s igy 
minden feltétel  adva lesz arra, hogy a székely 
földmivesek  gyermekei ez év szeptemberében az 
uj iskolába bevonuljanak s ezzel a vármegyei 
gazdasági kultura komoly munkája egy sokat Ígérő 
praktikus irányba terelődjék. Erre annál is inkább 
remény lehet, mert az illetékesek elhatározása 

szerint, a földmives  iskola nem esendő; és finánc-
képző iskola akar lenni, hanem valódi munka-
iskola, hol a székely földmives  gyermek munká-
ban és munkával, tehát gyakorlatilag tanulja meg, 
hogy kis birtokát miképp kell kihasználnia, miképp 
kell gazdasági eszközeit elkészítenie, kijavítania 
g a mezőgazdaságon kivül miféle  házi-ipari ágak-
kal kell foglalkoznia,  hogy apró birtoka őt megél-
hetésre képessé tegye. A földmives  szövetség a 
szász rendszer megvalósítását javasolta, mely 
Bzerint minden gazdakör, vagy község köteles 
legyen évenklnt egy tanulót a földmives  iskolába 
elküldeni, hogy ezáltal minden községbe hamaro-
san egy-egy képzett kisgazda vonuljon be. A ta-
nítási tervet is ugy javasolja elkészítetni, hogy 
az ne csapjon át oly méretekbe, melyek a növen-
déket félszeg  ambícióval töltik meg és pályáját 
mások birtokainak kezelésében törekedjék gyü-
mölcsöztetni, szóval: ne a gazdatiszti pályát 
lássa maga előtt, hanem kisbirtokán éljen és 
legyen községének gazdasági tanácsadója és út-
mutatója. 

Iparosok köréből. 
Felkértek az alábbi nyilatkozat közlésére: 
A „Sz. U." május 15-iki számában szabó 

Szabó József  sz udvarhelyi szabó-ipartársulat 
nagyérdemű elnöke tollából „Egy kis számtani 
feladat"  cím alatt megjelent cikket akarom egy 
kissé más oldalról e lap olvasóközönsége előtt 
megvilágítani. 

A cikkíró ur téves alapon foglalkozik  cipész-
iparunk üzleti számításaival, annyira, hogy ah-
hoz vérbeli szakembernek alig lehet hozzászólani. 
E azámitásokkal szemben ugy vagyok, mint a 
cirkuszi nézőközönség a zsonglőrrel vagy a kard-
nyelővel; mutatványait megnézi, megtapsolja, de 
el nem hiszi. Amit cikkiró ur a cipészet számí-
tásairól irt, azt én sem h'szem el, ahelyett csak 
nevetek, mint a cirkuszi közönség, hogy a cikk 
iró ur milyen kitűnő zsonglőr, a számokat milyen 
szépen tudja egymás mellé illeszteni, hogy azok 
«sak a kárt mutassák ki, a hasznot pedig ne. 

Az olvasóközönség pedig gondolkozik e mu-
tatványokon és mondja talán magában, hogy 
vájjon a cikkiró ur miért vett egy más iparágat 
számítása alapjául, holott a maga iparából job-
ban és pontosabban ki tudta volna mutatni azt, 
hogy a kitüntetett 17 ezer leu deficitből  milyen 
módon lehet jól megélni és még házakat ÍB vá-
sárolni. Pedig a maga iparának becsületes mun-
kája által elért eredményét kimutatni egy iparos-
nak sem kell restelnie, mert ahhoz a haszonhoz, 
ha becsületes munkával szerezte, minden iparos-
nak joga van. 

Ennyit számtani műveletéhez. Ami a cikk-
iró ur alapgondolatát Illeti, az reám nézve és a 
jövő iparos generációra sokkal fontosabb,  mint 
azt a cikkiró ur gondolná. Foglalkozzunk egy 
kissé komolyan vele, mert midőn közre adott 
cikkét olvaBtam, azonnal láttam, hogy gondolatá-
ból hiányzik a jövőbelátás és a jövőt illető ter-
vek és tennivalók felvetése.  Cikkiró ur ugy tün-
teti fel  az udvarhelyi iparosokat, mintha azok 
a nagyközönség előtt egyszerűen sajnálni valók 
lennének. 

A cikkiró ur, ugy látszik, ugy gondolkozott, 
hogy azt az érdemes, tanulásra és munkára erős 
fiatal  generációt, amely talán jövőre a műveltebb 
osztályból kerülne ki, az ilyen számításokkal el 
kell riasztani az ipari pályáról; maradjunk meg 
a régiben, mert ez volt jó; az elődeink is ezt 
cselekedték, miért ne lenne nekünk is jó. 

Szivem legfóbb  vágya és minden gondola-
tom csak az, hogy képzett, müveit iparososztályt 
szervezzünk. Nem vagyok maradi, a haladás elől 
nem zárkózom el, fülemet  nem dugom be, sze 
memet nem hunyom le, szeretek tanulni, látni 
és hallani. Láttam a világnézetek eltolódását, 
hallottam a népek jajkiáltását és sok becsületes 
és jobb sorsra érdemeB család összeomlását, el-
szegényedését és ebből megtanultam azt, hogy az 

iparospálya nem lekicsinyelni való. Az iparos-
pálya biztos és független  jövőt biztosit minden 
müveit család gyermekének, aki dolgozni sseret. 
Szent és megingathatatlan meggyőződésem az, 
hogy az adott viszonyok között ifjainkat  iparos 
pályára kell növelnünk. Nekünk egy megbízható, 
tanult és munkaszeretö iparos nemzedékre van 
szűkségünk, amely pótolja tudásával, műveltsé-
gével azokat a vezető elemeket, akik elhagytak 
bennünket. 

Egy öntudatos, erős iparos középosztályra 
van szükségünk, amely megállja a helyét minden 
körülmények között. Cikkírónk gondolatmeneté-
ből kihagyta ezeket a számításokat és ahelyett a 
haladás elé kinai falakat  szeretne állítani. 

Minden századnak meg vannak a maga 
nagy szülöttjei, akik az emberiség haladását, 
korszakos fejlődését  mozdították elő. Cikkiró ur 
is egy ilyen nagy korszak szülöttje, de fordítva: 
nem a haladást, hanem a maraáiságot akarja a 
haladó korszakra erőszakolni. Nem akarom irói 
tehetségét lebecsülni, azonban engedje meg, hogy 
őszinte legyek, legalább .lesz valaki a városban, 
aki cikkiró urnák az igazságot mondja meg. 

öreg barátom, ismerjük el, hogy megvénül-
tünk, ne higyjük, hogy a mi maradias gondola-
tainkkal az emberiség javára válhatunk, bízzuk 
a haladás irányítását a fiatalokra,  akiknek eszme-
köre, gondolkozása fiatalosabb,  korszakalkotásra 
hivatottabb, mint a mienk. Nagy János iparos. 
WHHIWIIUMUiliUUlllliUillUUllflllliiimilllHHIHUlflUlilllllllUllllilllllWWJ.V.'ft 

Az utolsó sorakozó. 
Az erdőkoszoruzta Czenk tövében, a brassói 

katonai kórház csöndes kertjében érdekes lát-
ványt nyújtó csoport verődött ösBze 25-én, szer-
dán reggel. Városunknak és a keresztúri járás-
nak háborúban megrokkant férfiai  gyűltek ott 
egybe, orvosi vizsgára várakozván. Akik hajdaná-
ban fürgén,  fényesen  hajtották vé gre a paran-
csolt mozdulatokat, most az előttük ismeretlen 
vezényszavakat hangoztató altiszt szavára lehor-
gasztott fővel,  lassan kocogva állanak sorba. Ki 
mankóra, ki botra, ki meg bajtársára támaszko-
dik, egyikük sem tudja egyenesen tartanimagát. 

A falvak  harisnyás székelyei mellett ott 
látom a nadrágos iparosokat, kereskedőket a a 
lateiner életpályáknak göröngyös utain haladó 
tisztviselőket. Tarkította a tömeget néhány barna 
képű, jó humoru cigány is: szóval együtt vol-
tunk mi ismét, akiket együvé sodort annak ide-
jén a világháború vérviharja. Jól eseti kezet 
szorítani és elbeszélgetni a volt bajtársakkal, 
hiszen olyan egy az én sorsom az övékkel. Lel-
kesedtünk, fényes  diadalokról álmodoztunk, küz-
döttünk 8 végül is kegyetlen kézzel sújtott reánk 
a végzet — elbuktunk, megnyomorodtunk. 

Kimondhatatlan keserű érzés markolt szi-
vembe, midőn a daliás idők tanúit csúnyán meg-

tépászott madarak módjára láttam gubbasztani a 
virágzó gesztenyefák  alatt, amint fásult  közöny-
nyel, csöndes megadással várták a következen-
dőket. Bizony én nem igy képzeltem el a had-
viselt katonák utolsó találkozóját, az utolsó sora-
kozót. S ott az erdő borította Cnenk aljában, a 
fehér  virágbóbitákkal ékeskedő gesztenyefák  alatt 
nemcsak elvesztett testi épségemet sirattam. Azt 
hiszem, más is hasonló lelkiállapottal volt ott, 
bár még csak elvétve sem esett szó erről kö-
zöttünk. 

Amíg odakünn várakoztak a hajdani hősök, 
odabenn gyorsan bonyolították le az utolsó szem-
lét. A leszámolás a szegény rokkantakkal bizony 
kurtán-furcsán  ment. Délfelé  már caöndesen bal-
lagtak az állomás felé  a féllábú,  félkarú,  csonka-
bonka székelyek. Amint nem várta őket senki as 
érkezésnél, ugy ki sem is kisérte. Mellettük bó-
dító illatot árasztva teljes közömbösséggel sétáltak 
el a legutolsó divat szerint öltözködött dámák 
8 az útkereszteződéseknél szegények alig-alig 
tudtak kitérni a berregő autók elől. Akik testi 
épségüket áldozták a köbért s most a sáppadt-
arcu ínséggel laknak állandóan egy fedél  alatt, 
azok alig találkoztak néhány résztvevő tekintettel. 

Hanemhát ez volt a nagy Napoleon gráná-
tosainak sorsa, ez a veressipkásoké, ez minden 
időkben a diadalmas harcokat túlélő csonka vi-
tézeké. Aminthogy meg is énekelte Petőfi:  „Ha 
megtérnek csonkán a csatából, Koldusbotot ád a 
haza nékik". Ez a két sor, ennek a két sornak 
szomorú igazsága foglalkoztatta  az egyenlőtlen 
mértékkel mérő sors kiszámíthatatlan szeszélyein 
tépelődő elmémet, amig magam előtt láttam 
csöndesen lépegetni az utolsó sorakozóról távozó 
búi csttuatot. Jaklovszky Dénes. 

HÍREK. 
Május 28. 

Űrnapja. Szép id5 kedvezett a csütörtö-
kön megtartott urnapi körmenetnek. A templomi 
istentiszteleten a közönség rég nem látott nagy 
számmal vett részt, s az oda ba nefc  fért  hívek-
nek Szabó János szentkirályi plébános, jeles szó-
nok mondott szentbeszédet. Ezután következett 
maga az ünnepélyes körmenet, mely lélekben fel-
emeli és páratlanul impozáns volt. Zatelaka, 
Szentkirály, Fenyéd, Szombatfalva,  Bethlenfalva, 
Kadiesfalva  és Vágás katholikus hívei zászlók 
alatt, papjaik vezetésével vettek részt az urnapi 
bucsun. A menetet programm szerint megállapí-
tott sorrendben, rendezők irányították példás fe-
gyelmezettséggel. A négy helyen felállított  evan-
géliumi oltárnál az ifjúság  énekkara egyházi éne-
keket adott eló. Bájosan szép és megható volt a 
kedves gyermeksereg, mely a papság előtt ha-
ladt és virágot szórt az Oltáriszentség elé. — S 
itt meg kell említenünk a Szent Vincéről neve-
zett irgalmas nővérek művésziéi ízléssel és finom 
gonddal kitalált diszitését, mellyel az apró gyer-
mekeket — ugy a fiukat,  mint a lányokat — 
annyi hozzáértéssel dekorálták. Dicséret illeti e 
finom  lelkületű irgalmas nővéreket, kik a gyer-
mekek egyébkénti nevelését is hozzáértőén és 
fáradhatatlanul,  nagy türelemmel veietik, s ennek 
eredménye mindenkit kielégíthet. 

Jegyzői kinevezés. Kádár  Kálmán volt 
felsőrákosi  jegyzőt Slménfalvára  körjegyzőnek ne-
vezték kl. 

Két vonatpár Székelyudvarhely— 
Segesvár között. F. hó 25 lkétől kezdve vá-
rosunk és Segesvár között naponta rendszeresen 
két vonatpár fog  közlekedni, melynek hírét öröm-
mel fogadtuk  és örömmel hozzuk a nagy közön-
ség tudomására. A vasúti közlekedés nehéskea ás 
korlátozott voltát ugy az utazó közönség, mint az 
áruforgalom  által érdekelt körök valóban régóta 
nagyon nélkülözték. A vonat járása az uj rend 
életbe léptetése óta a következő: A 8512. számú 
vonat indul Segesvárról reggel 4 órakor, Héjjas-
falvára  érkezik 4 óra 27 perckor, onnan indul 
4 óra 57 perckor, Székelyudvarhelyre érkezik 6 
óra 58 perckor. Vissza a 8513. számú vonat iodul 
innen reggel 8 órakor, Héjjasfalvára  érkezik 9 



-éra 42 perckor, onnan indul 10 óra 02 parckor, 
Segesvárra érkezik 10 óra 28 perckor. A 8514. 
sz. vonat délután indul Segesvárról 2 óra 30 
perckor (14 óra 30 perc), Héjjasfalvára  érkezik 
2 éra 57 perekor, onnan indul 3 óra 27 perckor, 
Székelyudvarhelyre érkezik 5 éra 28 perckor 
(17 óra 28 perc). Vissza a 8515. sz. vonat indul 
innen délután 6 óra 30 perckor (18 óra 30 perc), 
Héjjasfalvára  érkezik 8 óra 12 perckor, onnan 
indul 8 óra 32 perckor, Segesvárra érkezik 8 
éra 58 perckor (20 óra 58 perc.) 

Halálozások. Szetnerjai Demeter  Károly 
dr. körorvos f.  hó 22-ikén reggel 81 éves korá-
ban Székelyudvarhelyen elhalt. Az elhunytat, a 
ki e vármegyében évek hosszú során át működött 
mint körorvos, s az ezzel járó teendőket, orvosi 
gyakorlatát — magas kora dacára — még a leg-
utóbbi években is folytatta,  egyetlen leánya, 
Juliska gyászolja. 

Herceeg  Ferencz  f.  hó 23 ikáu városunkban 
27 éves korában rövid szenvedés után elhalt. A 
derék, törekvő fio,tal  iparost, kinek a legutóbbi 
kitelepülő vonattal két testvére távozott el innen, 
nagyszámú, tekintélyes család gyászolja. 

Seentkovits  Anialné  Vincze Zsuzsánna f.  hó 
24-ikén 74 éves korában Székelyudvarhelyen el-
hunyt. Igen nagyszámú, tekintélyes rokonság, 
közte sok gyermek és unoka gyászolja. 

Id. Verestói  Farkas f.  hó 27 én, 78 éves 
korában, Székelyudvarhelyen elhalt. Kiterjedt, 
tekintélyes rokonság gyászolja.Temetése 29-én lesz. 

A református  egyház estélye. A hely-
beli ref.  egyházközség junius hó 4 én este a 
Bukarest-szálloda nagytermében, tánccal egybe-
kötött jótékonycélu estélyt rendez. Az estély 
tiszta jövedelme az elemi fiu-  és leányiskola cél-
jaira, szegény tanulók tanittatási költségeinek a 
fedezésére  fog  fordíttatni.  Az estély méltán fog 
sorakozni a már megtartott jótékonycélu esté-
lyekhez, sőt műélvezet és kellemes szórakozás 
szempontjából, előreláthatólag, felül  is fogja  múlni 
az összes ilynemű estélyeket. Síinre kerül Guthi 
Soma: „Házasodjunk" cimü 3 felvonásos  bohó-
zata, Vákár Vilmos művészi betanításában és 
rendezésében. A darab tele van szellemes ötle-
tekkel, meglepő fordulatokkal,  anélkül, hogy 
egyetlenegy sikamlós kifejezés  az ízlést sértené. 
Előadását olyan műkedvelők voltak sziveeek el-
vállalni, kik már e téren többször zajos sikert 
arattak, névszerint: Kovács Perzsike, Ma-
gyari Erzsike, Szabó Irénke, Kassai IIOBB, Mécz 
Irma, Vákár Vilmos, Szász József,  Szőcs Tibor, 
Rájk Gyula, Csendőr Jenő, Fekete Bandi, Fel-
méri József,  Vetési Imre, Szabó Ödön, C<ép Ger-
gely, Felméri Endre. Ezenkívül több táncos és 
táncosnő. Tekintve a nemes célt, hisszük, hogy a 
közönség megfelelő  támogatásban fogja  részesí-
teni az estélyt, annál is inkább, mert már régóta 
nélkülözzük a szinielőadásokat. Jegyek előre 
válthatók a Könyvnyomda r.-t. üzlethelyiségében. 
Felülfizetések  a jótékony célra köszönettel fogad-
tatnak. 

A helytteli görög-keleti vallásúak f. 
hó 20-ikán értekezletet tartottak, melyen az 
egyház megalakítását — 2 gondnokkal és 10 
képviselőtestületi taggal — elhatározták. Az 
egyházközség megszervezéséhez szükséges munkát 
folytatják. 

Himlőoltás. Az 1918. január 1 és 1920. 
íebruár 21 között született oltásra kötelezetteket 
«agyszintén az 1913. január 1 és 1915. december 
31 között született ujraoltásra kötelezetteket f.  bó 
31 ón és junius 1-én a várfesi  tisztifőorvosi  helyi-
ségben (Piactér 4. sz.) beoltják. Megjelenés illetve 
a kisdedek eldvezetése kötelező. 

AB erdélyi méhészek gyűlése. Az 
erdélyi méhészek azon alkalomból, hogy a ko-
lozsvári, illetőleg erdélyrészi méhéBzegylet va-
gyonát a kormány átvette s a szabályszerű átadás 
megtörtént, rendkívüli ülésre ültek össze s br. 
Jésika Gábor eloöklete alatt tudomásul vették a 
kormány intézkedését. Az egyesület azonban nem 
oszlott fel,  bár ügyvezetői már régen lemondottak 
s ezúttal Balázs Ferenc dr. ügyvezető titkár is 
beadta lemondását, hanem a további működést 
kimondották B titkárnak Török Bálintot megvá-
lasztották. A közgyűlés meleg óváciéban része-
sítette Balázs Ferencet, ki Erdély területéről 
távozik B aki 18 éven át vezette az egyeBület 
ügyéit. A közgyűlésen vármegyénkből réBzt vett 
<iál Imre méhészeti felügyelő.  Ugy értesülünk, 
hogy az itteni egyesület csekély vagyonára is ki-
mondotta az állam a tulajdonjogot, mit az egye-
sület vezetősége megfelebbezett  s annak eldön-

tését várják s ha á tulajdonjog kimondása fenn-
tartatik nálunk is hamarosan megtörténik a sza-
bályszerű átadás-átvétel megejtése. 

A liliomos diploma. A helybeli irgal-
mas nővérek vezetése alatt álló polgárig leány-
iskola növendékeinek a Mária kongregációba való 
felvétele  29 én, vasárnap délután 6 órakor 
lesz a plébánia templomban, meiyen ünnepi szent-
beszédet Fuchs Gusztáv zetclaki plébános mond. 
Tizenkilenc növendék áll a Mária kibontott fehér 
zászlója alá. Az ünnepélyes felvétel  emlékére 
minden növendék szépen festett  liliomos diplo-
mát kap. A tisztikar az elnökön kívül a követ-
kező: Hánn Mária III. o. prefecta,  Bede Irén 
IV. o. I-ső asszisztens, Gáspár Magda IV. o. Il-ik 
asszisztens, Ferenczy Irma III o. titkár, Furduj 
Ilona IV. o. pénztáros. Tanácsosok: Gál Anna 
és Bogyor Rozália IV. o., Déues Mária, Göllner 
Margit, Kabdebó Anna, Pál Ilona III. o. Rendes 
tagok: Bálint Margit és Fénya Margit IV. o., 
Geréb Emma, Mátyás Margit, Nagy Vilma, Péter 
Róza, Sprenc Valéria és Szász Róza III. o. 

A városi hadirokkantak, számra nézve 
körülbelül negyvenen, Brassóba utaztak le rok-
kantságuk fokának  megállapítása céljából. A 
katonakórházban működő orvosi bizottság 
vizsgálta őket, s állapította meg testi fogyatko-
zásuk minőségét és mértékét. A rokkantakat 
Asztalos Dánes városi aljegyző kisérte hivatalos 
minőségben Brassóba és vissza, ö állította össze 
a szükséges iratokat is és az egész ügyet nagy 
buzgósággal, körültekintéssel és szociális érzékkel 
intézte, miáltal különösen a szegényebb sorsú 
rokkantak háláját érdemelte ki. Nem az ő hibája, 
hogy a rokkant tisztek eredménytelenül járták 
meg a költséges utat. A katonai hatóságoknak 
kellett volna idejében értesíteni a városi tanácsot 
arról, hogy a tiszteket nem Brassóban, hanem 
Szebenben vizsgálják felül. 

A „Székelykereszturi Filharmonikus 
Társas&g" lélekemelően szép hangversenyt ren-
dezett f.  hó 21-én Székelykereszturon- A társaság 
1912-ben alakult s mikor a kezdet nehézségeit 
leküzdve, fejlődésének  legtermékenyebb korsza-
kába lépett volna, jött a minden szépnek és ne-
mesnek durva ellensége: a háború. A nagy vihar 
e kis társaságot is megtépázta, tagjait szétszárta 
a nagy világba, hol az ágyuk és gépfegyverek 
pokoli zenéje szólott. De amint a zivatar eluoult, 
a berek dalosai „megfogyva  bár, de törve nem" 
ma már újra együtt vannak s „as ócska fészket 
megigazgatva", ismét megszólaltatják hangszerei-
ket, hogy a háború alatt eldurvult és elfásult 
lelkek legalább egy estén kiengesztelődjenek és 
felmelegedjenek.  Haleksy Alfréd,  Horváth Lajos, 
Kovács Lajos, Lőrinczy Géza, Lőrinczy Sándor, 
Nagy Lajos, Sándor Mihály, Schmelzer Miklós, 
Walter Ferencz és Wlassak Henrik a legszigo 
rubb kritikát is elnémító precizitással s a fogé-
kony lelkeket magukkal ragadó érzéssel játszták 
végig a magas nlvóju programm helyesen meg-
válogatott klasszikus, de közérthető számait. A 
müelvezetet fokozta  a magyar zeneirodalom egyik 
kiválóságának, Végler Gyulának népdal-egyvelege, 
melyet a közönség lelkes óvásiójától kisérve a 
„Műkedvelő Társulat" vegyeskara adott elő a 
szerző vezetése mellett. Más mulatságokhoz vi-
szonyítva, aránylag nem volt nagy a hallgatóság, 
de akik ott voltak, ások átszellemült lélekkel és 
felejthetetlen  emlékekkel távoztak a hangver-
senyről s akik távol maradtak, azok sajnálhatják, 
hogy elszalasztottak egy olyan műélvezetet, aminő-
höz még a sokkal intellektuellebb városok kö-
zössége Bem igen jut hozsá. 

Eladó könyvek: Világ-könyvtár 8 kötete, 
Magyar Lexicon 16 kötet, Tolnai Világtörténelem 
8 kötet, Graeza: Magyar Szabadságharc története 
5 kötet, Mikszáth-Almanach 19 évfolyam,  Hugó 
Viktor: Nyomorultak 12 kötet, Sienkiewicz: Quo 
Vadis? Ohnet: A bánya, Thackeray: Hiúság vá-
sára, Xlliot György: Bede Ádám cimü regénye 
B még több regény, Album és Sophokles néhány 
szomorujátéka. Hol? megmondja:a kiadóhivatal. 

Foot-ball. Vasárnap volt a városi csapat 
és a diákok kombinált csapatának revanche-
mérközése. Eredmény : 4—1, félidő:  3—0 városiak 
javára. Változatos játék, a melyben mind két 
csapat védelmének alapos munkája volt. A diákok 
csapatának kapusa Löbl, jó volt, nem rajta mult 
a gól-differencia.  A diákok egyetlen gólját Dénes 
lőtte. A városiak Egyed, Göllner és Binder ré-
vén szerzik meg a vezetést. Darvas hátvéd labda 
osztása nagyon sokban hozzá járult az ered-

ményhez. A városi csapat legénységén határo-
zottan meglátszik a javulás, ami a rendes trai-
ningnek tudható be. A diákok csapatában Dónes, 
Kelemen, Németh és Fosztó voltak jók. Itt em-
iitjük meg, hogy a városi csapat átszervezése 
nagyban folyik,  a hatóság által láttamozott tag-
gyüjtő iv Biró Gyulánál van, akinél jelentkezni 
lehet aláírás végett. 

Postatakarékpénztári járadékköny-
vek bejelentése. A kolozsvári posta és távirda-
vezérigazgatóság a postahivatalokat arra utasította, 
értesítsék a közönséget, hogy a budapesti Posta-
takarékpénztár által kibocsátott járadékköny-
veket, ugy mint a többi értékpapírokat, a pénzügy-
igazgatóságnál e hó végéig jelentsék bs. A posta 
nem fogad  el ily természetű bejelentéseket. 

A 23-iki nemzeti ünnep a piacon tar-
tott ünnepi misével és beszéddel kezdődött, melyre 
a katonaság díszben vonult ki, képviselve voltak 
a hivatalok, testületek és iskolák is. A vármegye-
házán rendazett délutáni iskolai ünnepély, vala-
mint a műsoros estély jól sikerűitek, B azokon 
nagyszámú közönség vett részt. Az estélyen az 
ünnepi beszédet Nistor Joachim tanfelügyelő 
mondotta, melyben az ünnep jelentőségét mél-
tatva, a különböző nemzetek közötti egyetértés, 
együttmunkálkodás szükségét hangoztatta. Tet-
szést arattak a műsoron levő szavalat, zongora-
hegedű-kettős és színielőadás, valamint a katonai 
életből vett tárgyú élőkép is. A Palczer—Filó— 
Voszka—Bányai vonósnégyes-társaság Schubsrt 
egy Quartettjét a megszokott művészi felfogással, 
gondos összetanultsággal adta elő. 

A református  kollégium tornavizsgája 
junius hó 5 én lesz megtartva a kollegium-kert-
ben, melyre a közönség figyelmét  előre is fel-
hívjuk. Kollégiumunknak kiváló tornászcsapata 
megérdemli, hogy a közönség mentől nagyobb 
számban vegyen részt ez ünnepélyen. Belépődíj 
nem lesz, azonban a kiválóbb tornászok jutalma-
zására önkéntes adományok szívesen elfogadtatnak. 

Sport-egyesület Székelykereszturon. 
Örömmel értesülünk, hogy Székelykereszturon az 
első sport-egyesület „Keresztúri Atlétikai Club" 
név alatt f.  hó 19-én megalakult. Az egyesület, 
mely a testedzés minden ágával (szertorna, atlé-
tika, vívás, foot-ball,  füleslabda  stb.) kíván fog-
lalkozni, megalakulásával Szókelykeresztur tár-
sadalmának minden rétegében kellemes vissz-
hangra talált s máris jelentékeny számú működő 
tagja van. Rlvid idő multán nyilvánosságra is fog 
lépni, versenyek rendezésével, különösen a szom-
széd városok hasonló egyesületeivel kívánja a 
nemes versenyt felvenni  s ez által kitűzött pro-
gramújának eleget tenni. Eddig csak a foot-ball 
csapatával lépett nyilvánosságra s máris a hely-
beli unitárius főgimnáziumnak,  az udvarhelyiek 
előtt is ismeretes, erős csapatával e hó 23 ikán, 
saját javára 1:0 arányban mérkőzött s ezzel 
revánsot vett a gimnáziumi csapatnak az előbbi 
mérkőzés alkalmával a Club csapata fölött  ara-
tott 3:1 arányú győzelmével szemben. 

Színielőadás Székelykereszturon. A szé-
kelykereszturi Ipartestület vigalmi bizottsága rendezésében, 
pünkösd másodnapján szinre került Caepreghy Ferenc nép-
szinmüve: „A sárga csikó". Az ipartestület, mely a hábora 
óta, a maga belső világában törekedett megoldani kisebb 
estélyek rendezésével a szegény sorsba jutott iparosok fel-
segélyezését, ezúttal először lépett a nagyobb nyilvánosság 
elé, részben a kipróbált régi műkedvelők, részben uj erők 
bevonásával és a kettő 3 célt, az altruista munkát a a mű-
élvezet-nyújtást, a legnagyobb mértékben elérte. A sze-
replők a kis város igényeinek kereteibél kikivánkoié ru-
tinnal gördítették Ciepreghy szép népszínművének kalei-
áoszkepszerü jeleneteit. Első rangú játékot produkáltak 
Hermán István (csikós), ki az ártatlanul szenveáő ember 
lelki tusáit és Orbán Károly (Laczi), ki a magyar paraszti 
lélek becsületes emócióit rangos művészettel juttatta ki-
fejezésre.  Hozzájuk simultak Bálint András és Tamucza 
Mózes, valamint Szabó András a mindvégig a hamisítatlan 
alföldi  milieu-ben mozgó ügyes alakításukkal. Bzánthó Já-
nos kiváló műkedvelői rutinnal, Fetre Bálint természetes 
játékkal keltettek nagy hatást a koldusok szerepében. A 
Grindin Liszló zsidó kocsmáros és Radó István betyár 
alakításai egészen tökéletesek és megkap ók voltak. A nő-
szereplők közül a főszerepet  (Erzsike) Orbán Károlyné 
játszotta, annyira bájos közvetlenséggel és biztos mozgás-
sal, hogy ezekkel s gylnyörü énekszámaival, a színházter-
met zsúfolásig  megtöltő közönséget magával ragadta. Szin-
tén kiváló alakítást nyújtottak Rottisch Anna és Zichler 
Mariska. Jók voltak Holi Károly, Simó Dénes, Fenyédi 
Mihály és Maglen Béla a cigányok, Keresztes János a 
kántor és Zichler Antal a szolga szerepében. A kisebb 
szerepekben nagy élénkséget tanusitottak : Zichler Vilma, 
Nagy Erzsike, Nagy Ilonka, Tamucza Péter, Farkas Ilojika, 
Sípos Gábor, Nagy Samu, Vári József  és Nagf  János. A 



betaoit&B nehéz mankajAt 8zem«rjay Károly végezte, ki 
éles megfigyelésével  és közismert tudásával valósággal ki-
hozta a szereplőkben szunnyadó tehetségeket. Az ének-
számok, melyek egylfii  egjig a legnagyobb hatást keltették 
Horváth Lajos szaktudását dicsérik. 

Méhészeti tanfolyam.  A méhészeti egye-
sülét a mult t̂ len sorozatos méhészeti előadáso-
kat rendezett. Ez eiősdások folytatásaképpen  jun. 
bő 2 ikától (csütörtök) kezdődöieg teljesen gya-
korlati előadásokat rendez, melyekre ezúton bivja 
meg mindazokat, kik a mulc télen az elméleti 
előadásokat hallgatták. Áz előadások az egylet 
telepér, micdasnsp dé'után 4 órabor kezdődnek. 
Szívesen látja azonban mindazokat is, kik a mé-
hészet iránt érdaklódést tanúsítalak és a gyakor-
lati bemutatókat megszemlélni óhajtják. Az elő-
adások ÍDgyenesek. 

Leforrázott  kis gyerek. Kozák Sámuel 
székelyderzsi eigány f.  hó 22-ikén forró  vízzel 
leöntötte Jakab Irma egy és fél  Jiónapos József 
nevü fiát.  A gyermek a vizsgálat megállapítása 
szerint, 20 napnál hosszabb Idó alatt gyógyuló 
súlyos sebesülést szenvedett. Az ügyészség Kozák 
ellen súlyos testi sértés büntette cimén adott be 
vádiratot, mert valószínű, hogy a gyermeket szán-
dékosan, rosz indulatból forrázta  le. Egyúttal 
kérte az előzetes letartóztatását is, mert foglal-
kozás nélküli lévén, szökéstől is lehet tartani. 

SSII!UIII'::Í:.\V.V.V.V.V.V.V.V.VW^^^ 

KÖZGAZDASÁG. 

A Földmives Szövetség 
az elmúlt két héten a gazdákat a jelenleg szük-
séges kisebb gazdasági eszközökkel igyekezett 
elláttatni. Nagyobb mennyiséget azonban ezekből 
nem szerezhetett be, mert egyes tárgyak meg-
maradása esetén a szövetséget nagyobb károsodás 
érheti. Ekevas, kapa, kasza stb. még a gazda-
közönség rendelkezésére áll. Az árucsarnok rész-
vényei jegyzésénél végtelen laseu tempójú mozgást 
látunk. A gazdaköri elnökök igen tekintélyes ré-
sze csak névleg előljáró, de nem jár elől a mun-
kában, tettben és nemes tülekedésben. Nem akar-
juk minden gazdakörről s annak vezetőségéről 
szt mondani, hogy kötelességét nem teljesítené, 
sőt akárhányan a legnagyobb tevékenységet fejtik 
ki — s hivatásukat dicséretre méltóan töltik be. 
Csak azokról szólunk, csak azokat ébresztgetjük, 
a kik álomba merültek — a semmittevés, a nem* 
törődés bódító álmába. 

A székelyudvarhelyi urnapi állat-vásár, kö 
tepes felhajtás  mellett, meglehetős élénk volt, 
bár az árak tulalacsonyak voltak. Több mint 900 
átírás történt — az első vásári napon. Az állatok 
igen tekintélyes részén meglátszott a gyenge ta-
karmányozás. Az ökrök párja 4000—7000, elvétve 
a kitűnő minőségűek 9000—10000, fejős  tehén 
1500-3000, borjak 600-200 Lei árban keltek 
el. A lóvásáron nagy felhajtás  mellett gyenge volt 
a kötés. 

A gabona árak is hétről-hétre alább hanyat-
lanak, ma már 280 Leiért kínálnak búzát, 180 
Leiért törökbutát, s további áresés várható. 

Végül értesítjük a községi gazdakörök elnök-
ségeit, hogy Udvarhely vármegye prefectje  1052— 
921. sz. rendeletével a gazdakörök gyűléseit, 
összejöveteleit, hivatkozással 1921 évi március hó 
14-én kelt 853 sz. királyi decretumra megengedte 
s az alantas hatóságokat figyelmeztette,  hogy gaz-
dasági irányzatú előadások, gyűlések és összejö-
vetelek megtartását ne akadályozzák meg. Termé-
szetes, minden politikai vonatkozású dolog kizá-
randó es összejöveteleken. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely) 
Cenzurat: C. T. Birca. 

Eladó kocsi 
és használt t é g l a B — Cim a kiadóban. 

y > gbflygffzctt  tény fezfon 
jntányos áron eladd- Pr. jdjYtfPtR } . AKÖ5-
= nát SzíKelybethlenfalVán. 

Olcsó árak! 

Az odorheiui törvényszék. 
C. 547—1921. Kitdetmíny. 

Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 
Lörincz Sándorné szül. Kovács Lina koronái 
lakos részéről az 1911. I. t.-cz. 748. § a alapján 
előterjesztett kérelem folytán  az 1914. év no 
vember hó 20-án Oroszlecgyországban Laskatinnál, 
mint a volt cs. és kir. 82 gyalogezred közkatonája 
golyó által fején  találva egyik ütközetben állí-
tólag elhalt Lőrincz Sándor volt korondi lakos 
elhalálozása tényének megállapítása iránt az eljá-
rást a mai napon megindította és az állítólag 
elhalt részére ügygondnokul dr. János Domokos 
ügyvéd, odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Lőrincz Sándort 
(molnár) és mindazokat, akiknek az ő életbenlé-
téről tudomásuk van, hogy u bíróságot vagy az 
ügygondnokot Lörinez Sándor (molnár) életben-
létéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat 
az adatokat, amelyekből az ó életbenléte megálla-
pítható, mert ellenkező esetben a bíróság a jelen 
hirdetménynek a Gazeta Oficiala-ban  történt 
harmadszeri beiktatását követő naptól számított 
3 hó letelte után a nevezett elhalálozásának 
tényét a bizonyítás eredményéhes képest meg fogja 
állapítani. 

Odorheiu, 1921. április hó 2 napján. 
D r . Glósz Miksa , s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: F l ó r i á n , shiv. tisztv. 
Az odorheiui törvényszék. 

674. C. 1921. 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 

Derzsi Dezsőné sz. Nagy Róza kányádi lakos ré 
ezéről az 1911. I. t. c. 748. § alapján előterjesz-
tett kérelem folytán  az olasz fronton  1915. évi 
október hó 15 én ellenséges golyótól találva ál-
lítólag elesett Derzsi Dezső voit kányádi lakos 
elhalálozása tényének megállapítása iránt az el-
járást a mai nspon megindította és sz állítólag 
elhalt részére ügygondnokul dr. Váró Géza ügy-
véd, odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Derzsi Dezsőt és 
mindazokat, kiknek az Ő életbesslétiről tudomásuk 
van, hogy a bíróságot, vagy az ügygordaokot 
Derzsi Dezső életbenlétéről értesitsék, egyszersmind 
közöljék azokat az adatokat, amelyekből az ő 
életbenléte megállapítható, mert ellenkező esetben 
a birÓBág a jelen hirdetménynek a „Gazeta Ofi 
ciala"-ban történt harmadszori beiktatását követő 
naptól számított 3 hó eltelte után a nevezett el-
halálozásának técyét a bizonyítás eredményéhez 
képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. évi április hó 26-án, 
D r . Olösz Miksa , s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: F lor iAn, s. hiv. ti^rviselő. 

Marosvásárhelyi Eet-Hirlapiroda hird.tése, 

Uj angró üzleti 
Kereskedők figyelmébe! 

Értesítjük a t. kereskedő urakat, hogy Tg.-Mu-
ras-Marosvásárhelyt t , Strada Ştefan  Cel 
= Mare (Bolyai-utca) 9. szám alatt = 
új fűszer-,  gyarmat- és festékáru 
Pi^nagy kereskedésra 
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 IS-— 
Rio-kávé Lei 14*— 
Rizs Seigon Lei 8'50 
Békebeli Valdes-hajtü . Lei 20'— 
Ecetsav 80*/0-os . . . Lei 32— 
Stearingyertya 5,6,8, 1 , 0 Lei 34— 

M Kristály- és kockacukor a legolcsóbb napi árban!/ 

yjÁbrahám, Kádár & Comp.ţ 

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

legszebben fest és tisztit 

SVAÁB ANDOR 
elsfi  barcasági ruhafestő  és vegytisztító 

—m gyára Brassó. G.viijtőde: 
SZENTKOVITS JÁNOS utóda cég 
Odorheiu (Székelyudvarhely), főtér. 

Uj áruk és 

nagy áresések! a közismert 

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

jutányosabban kaphatóki 
Angol mosó zeffireK 

Francia KretonoK íj mosd delínetj 
Férfi és női angolszoVeteK 

Menyasszonyi K«le»8y*K 
Sepsiszentgyörgyi szőtteseK 

Jőminősigü VásznaH 
Agy- és asztalnemileK 

Férfi- is ffuHalapoH 

Nagyválaszték gyapjú d e l é n e k b e n , 
francia  g renad inokban , selymek-, 
ben , klilönböző szinti klot tokban 

. é s minden fajta  har isnyákban, s tb . s tb . 

Nagy áresések! 
W JKiárVány és trachit 

sircttitíMet 
legszebb Kivitelben Készit is 

raKtáron tart: 

Fancsali Bííint 
Kőfaragó-mester 

Odorheto-Sz.ndVarhely 
a Vasútállomás mellett 

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

talban. 

A bőr árak csökkenése folytán 

cipőárainkat 
lényegesen 

leszállítottuk. 
Ha eleyáns és olcsó cipőt akar vásárolni, 

tekintse meg1 raktárunkat. ,TURUL" cipőgyár R.T. Odorheiui—Székelyudvarhelyi fiókja  Bul. 
Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 9. szám. 


