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Hősök emléke. 
*— A 9-iki emlíkünrfpen  a helybeli róm kath. temetőben 

eimocdotta: Fá i I s t v á n apátplébános. — 

Kegyelettanusitásra összejött ünneplő kö-
zönség 1 Egy nagy gondolat, ennek a nagy gon-
dolatnak az átérzése hozott ide kötelességszerű-
i g , hogy azokról, akik e sírokban nyugszanak, 
emlékezzünk, emléküket lelkünkbe visszaidézzük, 
azt át és megforgassuk  és minden különbség 
nélkül egyfoimán  kegyelettel ünnepeljük őket is 
és velük együtt miedazokat, akik ugy haltak, 
mint ők, bárhol is nyugszanak & sírok megszám-
lálhatatlan birodalmában. 

Ezek a sirok, tmelyek előtt és köpött ál-
lunk, csak symbolumok, amelyek jelképeznek 
minden olyan sirt, amelynél kalaplevéve meg-
hatottsággal áll a kegyelet. Nem gyászhelyek 
ezek, hanem dicEÖ sirok, a hősök sirja, sepul-
chrum gloriotum, a kötelesség halottjai pihen-
nek itt, akik ot{t haltak, ahová állították; nem 
szabédtak, Leni okoskodtak afölött,  hogy menje-
nek-e? maradjacjik-e ? — mentek és állották a 
pesztot, s életüket tidlók érette. Nem embertár-
saikat ölték, pusztították, gyilkolták abban a 
rettenetes háborúban, amihez fogbatót  a világ 
még nem látott és ne is lásson soha, hanem kö-
telességüket teljesítették és annak a martirjai 

lettek. 
A kötelesség ezen vértanúit tisztelet illeti 

meg mindenki részéről, bárki is legyen az, bár-
hová ia tartozzék az, aki magát müveit ember-
nek tartja. A kötelesség vértanúinak tisztelete 
az emberiesség, a műveltség fokmérője.  S ebből 
a tanulságot mindenkinek a maga részére le kell 
vonnia. Nem a háborút dicsőitjük, hanem a kö-
telesség embereit ünnepeljük felülről  lefelé  s alul-
ról felfelé  a szolgálat, a kötelesség minden fokán, 

ők a nagy munka után a halálban elérték 
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a békés n}ugalmat. A halál törvényében minden 
ellentét megwrtinilţ, klegyenül. 

Bárcsak kelne ki sírjukból az emberiség 
részére ancak a megértése, hogy az embernek 
nem lehet életfeladata,  rendeltetése az egymás 
elleni agyarkodáe, az egymás elleni harc, hanem 
egymásnak a megértése s ebben a kölcsönös 
megértésben az egymás melletti békés élet és 
ebben a békés együttélésben az emberiség jólé-
tének előmozdítása, munkálása. 

Emelkedjünk ennek a belátására, a felfo-
gására, a megértésére; vigyük a hősök sirjától 
ezt az elhatározást magunkkal; ez legyen az 
eredménye az emberiség javára annak az áldo-
zatnak, amelyben életüket adták a hősök. 

Örökös tisztelet és kegyelet a hősök em-
lékének 1 

KÖZOKTATÁS. 
A székelykereszturi tanítóképző-

intézet. 
Felkértek az alábbi sorok közlésére: 
Azt gondolom, hogy tájékoztató soraimmal 

széleskörű érdeklődésnek teszek eleget. A székely 
nép szereti iskoláit. Ezt a tanítóképzőt pedig 
egyenesen a székely népnek szánja a kormány. 
De annyiban is érdekelheti a magyar közönséget 
a székelykereszturi intézet, mert a mai tanítói 
fizetés  is már, de még inkább ennek remélhető 
jövibeli alakulása jelentős tény»ző lehet sok 
szülő szemében, aki azon töpreng, hogy gyermekét 
milyen kenyérkereseti pályára terelje; mert fizetés 
dolgában ma már éppen nem utolsó a tanító a 
tisztviselők sorában. 

A székelyi' uri tanítóképzőben, bár ál 
lami intézet ez, «z összes tantárgyak tanítása 
magyar nyelven folyik;  magának a magyar nyelv-
nek és irodaíomtidk az összes osztályokban heti 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossuth-utcza) 14. sz. 

Telefonszám:  34. 
= = = = = Megjelenik minden vasárnap. = = = = = 

3—3 óra jut. Ennél többet már az állam nem 
nyújthat a székely tanítóképző magyarsága ér-
dekében. Természetes azonban éá üdvös, hogy a 
leendő tanító itt megtacr'la az állam nyelvét is. 

Az intézet 6 évfoij  k a? első évfolyamba 
12 éves, elemi iskolát végzett tanulókat vesz föl. 
Ez az a pont, amely körül sok olcsó észrevételt 
tesznek. Hogy az elemi iskolából vesszük föl  a 
növendékeket és nem 4 középiskolai osztály elvég-
zése után, ez éppen nem baj. Hosszú tanító-
képzői működésem alatt volt módom tapasztalni, 
hogy a 4 középiskolai osztály adta alapismere-
teknek vajmi kevés hasznát vehettük. E tanulók 
csonkán végezték el a népiskolát és csonka részt 
kaptak a középiskolából. Emiatt és még azért is, 
mert a középiskolában sok időt töltöttek olyan 
anyagok tanulásával, amelyre nekünk szükségünk 
nem volt, ismereteik terén nagyfokú  határozat-
lanság és az egyöntetűség hiánya uralkodott. Az 
ilyen alapra nehéz volt építeni abban az esetbea 
is, ha tehetséges tanulók kerültek onnan hozzánk. 
De hány tehetséges ifjút  kaptunk? Sajna, igen 
sokszor letört egyéneket és kétségtelen, hogy 
bizonyos mértékig levezető csatornája volt a ta-
nítóképző a középiskolának. 

A jó tanításnak mégis csak fontos  alapja az 
erős észtehetség. A jövőben pedig a falvakból 
behozzuk az egészséges ésszel megáldott, bár 
csak 6 elemi osztályt végzett, de teljes és egy-
séges tanulmányi körön átment gyermekeket, akik 
biztosabb alapot nyújtanak a továbbmüvelésre, 
mint az előbb jellemzett tanulók. Hiszen a német 
tanítóképzőbe is az elemi iskolából kerülnek föl 
a tanulók. 

Még nagyobb bajt okozott, hogy lehetet-
lenség volt a 4 évfolyam  részére a tantárgyak 
racionalis egymásutánját megállapítanunk. Pl. 
tanítottuk az emberi test életműködéseit, a csil-
lagászati és fizikai  földrajzot  az első osztályban, 
amikor még a szükséges mennyiségtani, fizikai, 
kémiai tudnivalókat nem tanulták. Ehhez képest 
mily pompás lehetőségeket nyújt a 6 évre való 
beosztás. És nem négy, hanem 6 esztendeig tanul 
zenét, idegen (francia)  nyelvet, gazdaságtant, stb» 
Itt 6 esztendeig, már gyermekkorától komolyitja 
a tanulót az a tudat, hogy tanítói hivatásra ké-
szül. A tanulmányok 6 esztendőn át egységesen 
erre irányulnak. A gyermek megismerésébe, meg-
szeretésébe alaposan elmerülni bőven van ideje a 
jelöltnek. Nem 4, hanem 6 esstendeig nevelhetjük 
növendékeink érzelmi világát a tanítói, erre a 
félig  művészi pályára. Ezek figyelembevételével 
könnyű belátni, hogy a tanítóképzés mostani 
rendszerének némely tekintetben jobb eredmé-
nyűnek kell lennie, mint amilyen a régi volt. 
Persze jobb volna 8 évfolyam,  mint 6. Főképpen 
ezt neveztem olcsó kritikának. Hiszen egyszerű 
dolog még tovább menni: 8 nál is jobb volna 10 
évfolyam,  stb. 

Etekintetben azonban reményt nyújt az ér-
deklődőknek az a körül a éay, hogy maga a köz-
oktatási kohnányzat is keveaelli a 6 évfolyamot 
és mi, a tanítóképző vezetői is. De a kivitelben 
van a nehézség. Közismert dolog, hogy a magyar 
tanítóképzők s azok internátusai 4 osztályra és 
legföljebb  120 bennlakó tanulóra voltak beren-
dezne Ugyanezekbe nagyarányú bővitő építkezé-
sek nélkül hirtelenül 8 osztályt és 320 bennlakót 
elhelyezni tyilvánvaló lehetetlenség. Még 6 osz-

KRÓNIKA 
A legnagyobb érdeklődés és várakozás 

kiséri figyelemmel  Gróza Péter erdélyi mi-
niszter most folytatott  körútját. 

JKülönösen a nevezetes szovátai ut az, 
melyről a sajtóban rendkiviil érdekes és az 
igazi megértés előszeleként jelentkező híra-
dások jelentek meg. Méltányosság a hazafias 
kötelességük mellett kitartó régi tisztviselők-
kel szemben, a bíróságoknál és hivataloknál 
a kisebbségek nyelvének szabad használata, a 
gyülekezési, gazdasági és kulturális szabad-
ságok biztosítása és még számos kérdés került 
felszínre,  melyekre nézve a miniszter mind 
tett egy-egy jóakaratú, megértést, demokra-
tikus felfogást  tanúsító ígéretet, kijelentést. 
Megértetni igyekezett, hogy az eddigi szigo-
rúbb rendszabályokat az átmeneti állapotok 
tették szükségessé, de most ez állapotok meg-
szűnvén, meg fognak  szűnni az eddigi kivé-

teles szigorúságok, sérelmekre okot adott in-
tézkedések is, hogy az összes itt élö nemzetek 
közös egyetértéssel munkálkodhassanak az ál-
lam és az egész társadalom javáért, jövő ha-
ladásáért. 

E biztató és szép Ígéretek után érdek-
lődve várjuk azok megvalósítását is. Aki 
mindezeket tettre váltja, több eredményt ér 
el a békés munka, megértés és kiegyenlítés 
terén, mint az eddigi összes kivételes intéz-
kedések s ezzel országát és nemzetét is ön-
maga iránt a legnagyobb hálára kötelezi. 

* 

Az erdélyi körúttal kapcsolatban került 
felszínre  a vármegyék uj beosztásának kér-
dése is. üj tervek szerint, nem akarnák Ma-
rosvásárhelynek a Székelyfölddel  való szerves 
kapcsolatát megszüntetni, sem a székely vár-
megyéket szétdarabolni. Az uj beosztás után 
Csík- és Háromszékvármegyéből egy vár-
megye lenne, Udvarhelymegye pedig megma-
radna külön vármegyének. 

PolitikaC közgazdasági és társadalmi újság 



tályt és 240 bennlakót fölvenni  is sok gondot 
okoz. Hirtelenül 320 tanulónak padot, ágyat elő-
teremteni a mai drágaság mellett szinte lehetet-
lenség, de lelkiismeretlenség is volna annyi ifjú 
életet megnyomorítani avval, hogy őket szük 
helyiségekbe zsufoljuk  ö̂ sze 8 hosszú esztendőre. 
Ezen aligha gondolkoztak eléggé azok, akik már 
most 8 osztály elővarázslását kívánják. 

Egyelőre tehát megnyugvással fogadhatja  a 
székely nép a tanítóképzés uj rendjét. Ám ez 
nem zárja ki a tökéletesedés felé  törő kívánal-
makat. Ami nem halad, az marad. Népmüvelé-
sünknek pedig haladnia kell 1 Da talán fontosabb 
az intenzív, mint az extenzív haladás. Addig, 
mig az extenzív fejlődést  a nehéz fizikai  körül-
mények gátolják, semmi sem áll útjában annak, 
hogy a nevelési eljárásban, a tanitás módszerében 
ne tegyünk akár mérfö'das  lépéseket is előre; 
ezt tekintjük mi főfeladatunknak,  akik az intézet 
mostani dajkálói vagyunk. Az illetékes körökben 
pedig erre meg van minden támogatás, amikor 
a kinevezendő tanerők megválasztásában a leg-
messzebbmenő gondossággal járnak el, amikor bő-
ségesen nyújtanak segélyeket a növendékeknek, le-
hetségessé tevén a leglényegesebb haladást, hogy 
t. i. a tanulókban is tehetségük szerint válogat-
hassunk. Karoliny. 

IRODALOM. 

f  G y a l l a y D o m o k o s : Ő s i r o g o n . 
— A Minerva r.-t. kiadása, Kolozsvár. Ára 20 Leu. — 

Régóta vártam ezeknek a — napilapok, 
folyóiratok  hasábjairól nagyrészben már isme-
rős — novelláknak kötetté való teljesedését. Most, 
hogy igy is elém kerültek: örömöm kétszeres. 
Várakozásomban nem csalódtam; zavartalanul 
tiszta elbeszélő hangjuk, egyenletes ós kellemes 
melegségük végigárad az egész köteten, annak 
belső egységet ad. 

A Goethe által hangoztatott elbeszélő-kedv, 
f&bulázási  készség szokatlan bőséggel és vonzó 
módon van meg ez elbeszélés-kötet szerzőjében. 
Csodálatos, hogy a különböző uj irodalmi áram-
latok hatása alatt tulajdonképpen mennyire meg 
is feledkezhettünk  az igazi elbaszólés ez egyik 
leglényegesebb kellékéről. A kötet szerzője azon-
ban ezenkívül is még több kiváló tulajdonsággal 
ékes. Alakokat, embereket mily talpraesettséggel 
tud lábra állítani. „A messziről jött látogató" 
főalakjában  a leleményes székely furfangot  szem-
lélhetőbben életre kelti, miut sok kötetnyi ma-
gyarázó elmélkedés. A „Boldog halál" cimü no-
vella, cselekménye gyors lepergésével, előadása 
célnak menő biztosságával, kész kis remek. „A 
Kölönte Bipja", „A kontár", „A várfalvi  öreg 
harang", „A fehérlovas  obsitos" történelmi leve-
gőben mozgó alakjai előttünk élő és érző embe-
rek. Igazi és mély művészet, amely a „Jézus 
Maroskenden" cimü novellában is a misztikum 
varázslatát, lelket átható áhítatát fel  tudja 
kelteni. 

Vannak, akik Gyallay Domokosnak a mo-
dernség hiányát vetik a szemére. E sorok írója 
hittel és meggyőződéssel tudja és jelentheti ki 
magát sok valóban modern műalkotás és Írás 
méltánylójának; önérzettel mondhatja, hogy sok 
kiváló modern iró és művész-tehetség első meg-
értői közé tartozott. Viszont azonban egy igazi 
tehetséggel szemben is eszébe nem jutott hibául 
róni fel  a modernség hiányát, hogy az valami-
féle  uj irányzathoz nem tartozik. Annál nagyobb 
hibának véli azonban azt a, most különös buja-
sággal felburjánzött  csinált modernséget, mely a 
belső erőt, az igazi kifejelni  való hiányát rikitó 
festékek  ízléstelen színeivel akarja elkendőzni. 
Rikolt és különcködik, hogy észrevegyék, mert — 
igazi jóravaló tehetség híján — ezt máBkülftnben 
nem remélhetné. Ezeknek a, sem nem hagyo-
mánykövető, sem nem igazán modern piaci áru-
soknak a grimászainál mindenesetre százszor 
többet ér a Gyallay Domokos nem modern, de 
sok tanuláson, élettapasztalaton meghiggadt, ne-
mes komolyságból és mély érzésből táplálkozó, 
folytonos  tökéletesbülést Ígérő becsületes irás-
müvészete. 

Mindezeket megállapíthatni különös öröm 
és elégtétel volt nekünk azért is, mert az iró, 
akiről beszélgettünk, e vármegyének a fia;  Gyal-
lay (Pap) DomokoB beneédi származású kolozs-
vári tanár. T.  L. 

A földmivesekhez  és iparosokhoz. 
Az erdélyi gazdasági egylet és a marosvá-

sárhelyi iparkamarának hozzánk intézett felké-
rése folytán  tudtára adjuk a vármegye gazda-
közönségének és iparos polgárainak, hogy folyó  évi 
julius 15 tői, aug. 15-ig Kolozsvárt árumintavá-
sárt  rendez az erdélyi iparkamarák és gazdasági 
szervek összessége! Az árumintavásáron való 
megjelenésre s azon való résztvételre felkéretvén, 
ez uton fordulunk  a vármegye gazdáihoz és 
Iparospolgáraihoz, azzal a kéréssel, hogy ezen 
árumintavásáron a vármegyéből minél nagyobb 
számban és minél nagyobb minta-kollekcióval 
vegyünk részt. A gazdaközönség mezőgazdasági 
háziipari készítményeivel, az iparos polgárság pe-
dig készletben levő áruinak mintájával jelenjen 
meg, oly mértékben és módon, hogy a vármegye 
méltó módon legyen képviselve. Gazdaközönsó-
günk tömegtermelésének mintáival is felvonulhat. 
A rendezés munkálatainak megkönnyebbítése 
végett a gazdák részéről a földmives  szövetség, 
az iparos polgárság részéről az ipartestület előké-
szítő bizottság vállalta a munkálatokat, 8 igy 
a jelentkezések a gazdák részéről a földmives 
szövetséghez, az iparosok részéről az ipartestület 
előkészítő bizottságához Székelyudvarhelyre in-
tézendők. A résztvételre vonatkozó összes tudni-
valókat a vármegye e két közgazdasági szervének 
vezetősége adja meg. Résztvételre való jelentkezés 
junius hó 15 ig történhetik. A minták beszolgál-
tatása julius hó 10 ig kötelező. A mintavásáron 
való elrendezésről, felszállitásról  mi gondoskodunk. 

Székelyudvarhely, 1921. junius hó 10-én. 
Gál Imre, Rájk József, 

a Földmives Szövetség elnöke, az Ipartestület e. k. b, elnöke. 
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HÍREK. 
Junius 11. 

A hősök emlékét f.  hó 9-én délelőtt vá-
rosunkban is megünnepelték. A várost korán 
reggel, a hatóság intézkedése folytán,  fellobogóz-
ták. A hivatalok tisztviselői, a rendőrség, az is-
kolák tanárai, tanítói és növendékei, a csatlako-
zott közönséggel körmenetté alakultak és sorra 
falkeresték  a helybeli temetőkben pihenő hősök 
nyugvó helyeit. A rém. kath. temetőben egyházi 
mise volt, majd Pál István apát-plébános beszélt. 
A ref.  temetőben Vajda Ferenc emlékezett meg 
mély gondolatokkal bóveikedő, lendületes sza-
vakban a világháború hős halottairól. Păi István 
szép, nemesen humánus felfogást  árasztó beszé-
dét külön helyen közöljük. 

Felfüggesztették  a vármegye alis-
pánját. A hét elején híre terjedt, hogy Morvay 
Endre drt, aki a vármegye alispáni állását alig 
pár héttel ezelőtt foglalta  el, a prefectus  állásá-
ból felfüggesztette.  Az ügyben felvilágosításért 
közvetlenül a legilletékesebb tényezőhöz, a vár-
megye prefectusához  fordultunk,  aki a szünetelő 
törvényhatóság helyett a felfüggesztést  foganato-
sította. ő kijelentette, hogy az ügy hivatalos el-
járás alatt lóvén, a felfüggesztés  indokai és 
egyéb részletei most még a nyilvánosság elé nem 
tárhatók. Egyébként állithatja, hogy eljárásában 
csak a törvény tisztelete, s a vármegye és népe 
érdekeinek szem előtt tartása vezérelte. 

Halálozás. Ditrói SiJelódy  Istvánné Put-
kovszky Irén f.  hó 9-én Székelybethlenfalván  61 
éves korában csendesen elhunyt. 

Beiratkozás a zárdai polgári isko-
lába. A székelyudvarhelyi róm. kath. zárdai pol-
gári leányiskola igazgatósága ez uton is értésére 
kívánja hozni az érdeklődő kedves szülőknek, 
hogy a polgári leányiskolát a jövőben is fenn 
akarja tartani és pedig igen csekély tandíj mel-
lett. Miért is felkéri  az igen tisztelt szü-
lőket, hogy gyermekeiket a vizsgálat után, azaz 
jun. 20—27 éig bezárólag Írassák be. A beirat-
kozás egyáltalában semmiféle  kényBzerkötele-
zetts éggel nem jár, csak az a célja, hogy a ve-
zetőséget tájékoztassa éB hogy az a tankönyvek 
iránt a kellő intézkedést megtehesse. Ezzel kap-
csolatban közlik velünk, hogy a zárdában szept. 
1-én nyilik meg a női ipariskolai tanfolyam, 
amelyen iskolát végzett leányok kiképzést nyer-
nek mindenféle  kézimunka, féhérnemü  és ruha-

j varrásban. Bővebb értesítést a zárdában kapnak 
I az érdeklődő szülők. 
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Orbán Balázs csontjainak eltemetése. 
Általánosan ismeretes az a szomorú állapot, amelybe 
Orbán Balázsnak, a Székelyföld  nagy leírójának 
és páratlanul tiszta jellemű, tevékeny, hü fiának 
a földi  maradványai az utóbbi időben — a kripta 
baomlása és a csontokat magába záró koporsó 
szétkorhadása miatt — kerültek. A székelyke-
reszturi unitárius főgimnázium  tanári kara ke-
gyeletes kötelességének ismeri, hogy a csontok el-
helyezéséről gondoskodjék, addig is, mig a meg-
tett törvényes lépések eredményeül a kormánytól 
az engedély a társadalom áldozatkészségének szé-
lesebb körű igénybe vételére megérkeznék s ilyen 
uton esetleg egy méltó emlékmű költségei is össze-
gyűjthetők lennének A temetési ünnepély f.  hő 
19-ikén  d. e. 11 órakor lesz a Szej ke-fürdőnél.  Ezt 
azzal a megjegyzéssel közöljük, hogy Orbán Ba-
lázs megérdemli emlékének kegyeletes megbecsü-
lését és hogy ezt a kegyeletet és tiszteletet a kö-
zönség ez alkalommal a temetésen minél nagyobb 
számban való megjelenése által fejezze  ki. 

A „Házasodjunk" cimü bohózatot a 
helybeli református  egyházközség f.  hó 4 iki mű-
kedvelő estélyén zsúfolt  ház nézte és mulatta 
végig. Méltán is, mert az előadás megfelelt  az 
eddigi legjobb hasonló előadások nívójának. Ko-
vács Perzsi, Magyari Erzsébst, Szabó I'ike, Vá-
kár Vilmos, Szász József,  Rijk Gyula, Szőts 
Tibór színjátszói készségét, ügyességót nem kell 
külön dicsérgetni, arról már korábbi szereplé-
seikbSl minden érdeklődő meggyőződhetett. D» 
jók voltak rajtuk kivül a többi szereplők: C«n-
dőr Jenő, Fekete Bindi, Felméri Endre, Felméri 
József,  Szabó Ödön, Kassai Ilona, Vetési Imre, 
Csép Gergely, Métz Irma is mind. A betanitáB 
és rendezés fárasztó  munkájáért Vákár Vilmost, 
ezt a tevékeny és tehetsége, lelkes készsége 
folytán  valóban hivatott színészt illeti külöa el-
ismerés. Az előadás után reggelig vidám táac-
mulatság következett. 

Vizsgarend a helybeli állami elemi 
fiu-,  leány- és vegyes iskoláknál. F. hő 
19 én d u. 2 órakor kezdődöleg a fiu-,  leány- és 
vegyes iskolai osztályok vallás vizsgája, a hitfe-
lekezeti kiküldöttek elnöklete alatt. 20-án d. e. 
8 — 11 ig a szombattalvi vegyes iskola I—III. osz-
tálya, d. e. 8—10 ig az I ső fiu  osztály, d. e. 
8-10-ig az I ső leány osztály; d. u. 2—5 ig a 
IV-ik leány osztály, d. u. 2—5 ig a Ill ik fiu 
osztály, d u. 2—5 ig a III ik leány osztály. 21-én 
d. e. 8—10 ig a II ik fiu  osztály, d. e. 8—10 ig 
a II ik leány osztály; d. u. 2—5 ig a IV ik fiu 
osztály, d. u. 2-5-ig az V—Vl-ik fiu  és V-ik 
leány osztályok. 

Tisztviselők gyűlése. A tisztviselők, 
házépítési telkeik (tisztviselő telep) ós vetemé-
nyes kertjeik megnyerése érdekéban, küldöttség 
utján, memorandummal fordultak  a földmivelési 
államtitkársághoz. A kiküldöttek megbízatásuk-
ban eljártak és vasárnap, 12-én d. u. 3 órakor 
a vármegyeháza nagytermében tartandó értekez-
leten számolnak be az eredményről s ennek alap-
ján javaslatot is tesznek a .további teendőkről. 
Kívánatos, — mindenik udvarhelyi tisztviselőnek 
saját érdekében — hogy ezen értekezleten, a 
nyugdíjazottakkal együtt, valamennyien ré3zt 
vegyenek. 

A. Székely Dalegylet szokásos nyári 
táncmulatságát julius hó 9 én tartja meg a Bir-
kóczy-féle  kertbelyiségben, melyre előre is fel-
hívjuk a közönség figyelmét. 

A ref.  kollégium tornavizsgája f. 
hó 5-ikén délután Z. Sebess József  tornatanár 
elismerten kiváló vezetése alatt igen Bzép sikerrel 
folyt  le. A közönség tetszéssel szemlélte a vál-
tozatos szabadgyakorlatokat és egyéb torna mu-
tatványokat, melyekben fiuk  és leányok egyaránt 
derekasan részt vettek. A fontosabb  mutatványok 
közül a távolugrásban Löbl Lajos VII. o. t. pro-
dukált legtöbbet (4 90 m.) Ugyanő és Lőrinczi 
Géza VIII. o. t. ugrottak a legmagasabbat is. 
(1-50 m.) Diszkoszvetésben és sulydobásban elsft 
Deák E. VI. o. t. lett (31 Illetve 10 55m.); bu-
zogánydobásban Kelemen K. VI. o. t. (53 20 m.) 
rudugrásban Ádám János VII. o. t. (2 80 m.) 
A főversenyben  (nyújtón, korláton és lovon) elBŐ 
lett 11 ponttal: Jeszenszky Miklós VIII. o. t., 
második 10 ponttal: Ádám J., harmadik 9 pont-
tal: Németh Andor VHI. 0. t. Az V., VII. és 
VI., VIII. osztályosok csapatai kflzt  lefolyt  foot-
ball-versenyben az utóbbi győzött 3:1 arányban. 



A s Oltáregyesület vá lasz tmánya né-
pes gyűlést tartott vasárnap délután Szakáts 
Zoltánné elnöklete mellett. Pál István apát-ple-
báaos, egyleti igazgató előterjesztésére a választ-
mány bálás köszönetét és elismerését nyilvání-
totta az elnöknek és a rendező alelnököknek az 
©ltáregyleti estélyek rendezése körül kifejtett  fá-
radhatatlan tevékenységükért. A Germárz Miklós 
távozásával megüresedett pénztárosi állásra egy-

* bangulag Soó Gáspárt választották meg. Végül 
az egyházi ruhák kijavítása céljából munkadél-
utánok tartását határozták el. 

UJ földmives  szövetség alakult f.  hó 
9 én Marosvásárhelyen, hol a marostordamegyei 
gazdák tömörültek össze. A gyűlés impozáns le-
folyású  volt. Vármegyénk földmives  szövetsége 
képviseletében Gál  Imre elnök, Ürmösi  József  al-
elnök. Varró  Elek titkár és Takó  Albert plébá-
nos, biz. tag vettek részt a földmivesek  gyűlésén. 

V á k á r Vilmos, ez a városunkban élő, 
tehetséges és számtalan műkedvelői előadásról is 
előnyösen ismert színművész távozni készül kö-
rünkből. Buesuzásul julius 16 ikán, a legjobb 
helybeli műkedvelők közreműködésével estélyt 
szándékozik rendezni, mely alkalommal 3 első 
rangú szerepében fog  még a közönség elótt ját-
szani. Egyik egyfelvonásos,  melyben falláp,  a 
saját alkotása. Remélhető, hogy a közönság, mely 
Vákárnak annyi sikeres szereplés, műkedvelői 
előadás rendezése miatt tartozik hálával, ez al-
kalommal is méltó számmal fog  az estélyen meg-
jelenni. 

A M a g y a r Szövetség udvarhelymegyei 
tagozatának megszervezése céljából tartandó gyű-
lés jun. 21-ikére halasztatott. Az előkészítő bi-
zottság kéri a vidéket, hogy az akciót a meg-
bízottak kiküldetése végett annak megindítása 
előtt minden községben jelentsék be az illetékes 
főszolgabírói  hivatalnak. Székelyudvarhelyt az 
egyes ipartestületek a megbízottak kiküldése vé-
gett szintén tarthatnak értekezletet, ha annak 
helyét és idejét a városi rendőrségnél előre be-
jelentik. 

A főgimnázium  és ka th . polgári 
leányiskola tornavizsgálatát együttesen 12-ée 
vasárnap délután fél  4 órától kezdődőleg tartják 
meg a főgimnázium  tornacsarnokában a követ-
kező sorrenddel: 1. Szabadgyakorlatok 8-as ütem-
ben. Végzik a p>lgári leányiskola III. és IV. o. 
növendékei. 2. Csapattorna a gyűrűhintán a fő-
gimnázium tanulói részéről. 3. Malomfüzér.  Be-
mutatják a polgári leányiskola I. és II. oszt. 
növendékei. 4. Csapattorna a korláton. 5. Rúd-
mászás. Részt vesznek benne a főgimn.  I—IV. 
o. tanulói. 6. Csapattorna a magas nyújtón. 7. 
Leányok füzérgyakorlata  zenével. 

Uralkodó eszmék, á r amla tok és jel-
s z a v a k a tá r sada lom fejlődóséhen.  Ilyen 
cim alatt a „Pásztortűz" junius 4-lki száma 
egy hosszabb, s fölöttébb  nagyérdekü tanulmány-
sorozat közlését kezdte meg Balogh Árthur, a 
Magy. Tud. Akadémia kiváló tudós tagjának tol-
lából. A tanulmány-sorozat rövid és lehetőleg 
mégis kimerítő szemlét tart a társadalom fejlő-
désére legnagyobb befolyást  gyakorolt s a jövő-
ben is legnagyobb jelentőségre számitható recd 
szerek és eszmék felett,  kimutatván jó és rossz 
oldalaikat, tévedéseiket. Az első közlemény az 
abszolutizmus áttekintését adja annak minden 
formájában,  egész a társadalmat fenekestől  fel-
forgatni  akaró legújabb törekvésekig. 

A helybeli ref.  egyhás elemi iskolái-
ban a vizsgalatok a hét folyamán  — Biró Áron 
elnöklete alatt — teljeBen befejeződtek  és a nö-
vendékek készültségéről, helyes fegyelmezéséről 
tettek tanúságot. A jó eredmény az iskolák tani-
tői személyzetének dicséretére válik és a jövő 
tanítási évre is biztosítékot nyújthat a szülők 
részére, ott iskolázandó gyermekeik helyes ne-
velése felől. 

AS önkéntes Tűzoltó Egylet f.  hó 
26-ikán délután népünnepélyt rendez, a vidéki 
tűzoltó testületek bevonásával. A mindenképpen 
mulatságosnak és változatosnak ígérkező ünne-
pélyen székely tánc és Bsépségverseny is less. 

A Bs.-keresstnrl Műkedvelő Társalat, 
mely alig néhány hónappal eselőttl uj életre ke-
lése óta több kiváló sikerű előadással végzett 
érdemes kullurmunk&t, f.  hó 18 ikán városunkban, 
saji t díszlet- és rahatira jav&ra, előadja a „Gyi-
mesi vadvirág"-ot, melyet Keressturon közkívánatra 
meg kellett ismételni. A kedves és nevezetes 

népszínművet a társulat uj díszletekkel adja elő, 
szerepeit a legjobb műkedvelői alakítják és előa-
dás után táncmulatság lesz. Az est iránt a kö-
zönség méltó-nagy érdeklődést tanúsít. 

x Elveszett a mult héten egy pléh  dohá-
nyos doibon;  bár értéke úgyszólván semmi, átadója 
e lap kiadójában 20 lei jutalomban részesül. 

KÖZGAZDASAG. 

Közgazdaságunk állapota 
a május havi igen kedvező tavaszi időjárásban 
előnyösen kezdett kibontakozni. Különösen a vár-
megye udvarhelyi és parajdi járásában volt ará-
nyosan és egyenletesen eloszló csapadék, mely 
ugy az őszi, mint a tavaszi vetéseket erőteljes 
fejlődésre  bírta. Számbajöhető elemi csapás, hála 
Istennek, még nem történt. 

A buza most van virágzásbau. Gyéren áll, 
de kalászképződése pótolja a gyérségét. A rozs 
elvirágzott és szemzésba fogott.  Kalászai nagyon 
fejlettek,  szára magas. Jó termést ígér. Az árpa 
nagyon dús mindenfelé,  tömött, kalászok fejlettek. 
A zab is kitűnően fejlett.  Hasasodik, itt ott már 
zászlóját is kitolta. A tengeri második kapálása 
befejezés  felé  közeledik. Üde, haragos zöld szín-
ben, előhaladott fejlődésben  igen jó terméssel 
kecsegtet. A burgonya is kielégítően fejlett.  Ko-
rai elvirágzott, a téliek most borulnak virágba 
és jó termést Ígérnek. 

A kerti vetemények meglepő fejlődésbe 
csaptak át s általában jó termést Ígérnek. A 
kender félméter  magasságban áll, tömött, ter-
mése elsőrendű lesz. A len törpén maradott; 
virágzása kezdetét vette. A komló a karó ma-
gasságát elérte s tobozait fejleszti,  — a takar-
mány ós cukorrépa erőteljesebb talajon kitűnő, 
gyengébb talajokon silányan áll. A takarmány-
félékből  a lóhert és lucernát első termésében le-
vágták és betakarították, közepes eredménnyel. 
A második termés már kellően hajtat. A zabos 
bükköny, csalamádé, jó termést igér. Réteken a 
kaszálás megindult. Terméseredmény minőségileg 
jó, mennyiségileg gyenge. Legelőkön kevés a táp-
lálék, a legelő területek a túlterheltség miatt 
kopáran meredeznek a Bzemlélő felé. 

Gyümölcstermésünk, kivéve a szilvát, gyen-
gének mutatkozik. A virágzás û áo sok gyümöl-
csöt elrúgtak a fák.  A moly és rügyfuró  bogár, 
szilváknál a darázs okozott érzékeny károkat, 

Az állatforgalom  meginduH. A vásárok meg-
mozdultak. Az állatárak 15—20% emelkedést 
mutatnak. A sertésvész néhány községünkben nagy 
arányban lépett fel.  A szénaárak magasak, a ga-
bona áremelkedését a Bánátból jelentették. 

A gazdasági munkálatok a kaszálás körül 
összpontosulnak. Munkabérekben csökkenés ál-
lott be. Földmives Szövetség. 

Az Agrár beszámolója. 
Az Agrár Takarékpénztár r.-t. marosvásárhelyi köz-

ponti intézete junius hó 2-ikán tartotta báró Kemény Ákos 
elnöklete alatt mérlegmegállapité igazgatósági teljes ülését. 
Az intézet az elmúlt évben az általánosan ismert nehéz 
pénzügyi viszonyok dacára az előző éveket messze felül-
múló, kedvező üzleti eredményt produkált s emellett folyó-
számla és takarékpénztári betevőinek minden korlátozás 
nélkül állott rendelkezésére. Különösen kiváló szolgálatot 
tett a nagyközönségnek a koronabeváltást követett szep-
tember—decemberi időszakban, mely idő alatt 11.456,305 
leit fizetett  vissza betevőinek a nála elhelyezett tőkékből. 
Betétállománya ennek dacára 31.725,762 leiről (63.421,524 
K-ról) 87 490,443-26 leire emelkedett, ami a jelenben is 
uralkodó rendkívüli pénzszűke idején annak a nagy blza< 
lomnak impozáns jele, mellyel az Agrár Takarékpénztár 
iránt széles körökben viseltetnek. 

A mérleg és nyereségszámlák 2 660,062-15 lei tiszta 
nyereséget mutatnak ki, az intését magyar korona tartozá-
sainak 2:1 arányban történt értékelése dacára. A magyar 
korona-követelések, valamint a magyar értékpapírok és zá-
loglevelek 1:7 arányban állíttattak be. Az intését érdek-
körébe tartozó kereskedelmi és ipari vállalatok mérlegei a 
viszonyok által is mindenképp indokolt legmesszebbmenő 
óvatossággal és előrelátással lettek egybeállitva a azok 
mindenikénél bőséges tartalékolások történtek. 

Az intését alaptőkéje előbb 6.000,909 K-ról 19.000,000 
K-ra, azután 12000,000 K-ról 24.000,000 K-ra (12.000,000 
leire) emelkedett, mely tőkeemelés rendén az intézet nyilt 
tartalékai 9.900,000 leire gyarapadtak s igy kimutatott sa-
ját tőkéi t i 1.050,777-35 lei nyugdijalap figyelmen  kivül 
hagyásával 20.900,000 leit reprezentálnak. Az intézet ala-
pításainak és ügyfeleinek  tartozásai az előző évhez képest 
annak cirka kétszeresére emelkedtek, viszont saját tőkéi 
emelkedése az ötszöröst is maghaladja. Az elért üzleti ered-
mény — melyben jelentOi része van a különösen szépered-

méanyel dolgozott Erdélyrés» Váltóüzlet r.-t. nak s az in-
tézet 10 fiókjának  és affiliált  pénzintézeteinek — az elősft 
évi 10°/o os (20 koronás = 10 leis) osztalékkal szemben 
14*/, (14 lei) osztalék fizetését  teszi lehetővé. Tisztviselői 
ellátása körül sem volt szűkkeblű az Agrár, ami a költség-
számlának 1.000,000 leit meghaladó emelkedéséből is kitű-
nik. — A világpiacon is elismert milaaol Banca Commer-
eiale Italiana és a bukaresti Banca Commerciala Italiana 
si Romana hoz való kapcsolódás máris kedvezően éreztette 
hatását. Az igazgatósági ülés határozatából ez az összeköt-
tetés szorosabbá és bensőbbé tétetett, egyben elhatároztat-
ván, hogy a bukaresti olasz—román bank vezető férfiéi-
nak: Coanda tábornok, volt miniszter, a szenátus elnöké-
nek, Zamfirescunak,  a kamara elrö-tének, Ferigo olasz tá-
bornoknak, Allievinek, az olasz—román bank vezérigazgató-
énak és még három másik igazgatójának beválasztásával 
az igazgatóságot kiegészítik. A budapesti és bécsi igazga-
tók mandátumaikról ezzel egyidejűleg lemondottak, az er-
délyi igazgatóság névsorában azonban változás nem áll be. 

E szorosabb kapcsolat révén az Agrár Takarékpénz-
tárnak korlátlan olasz—román tőkék bocsáttattak rendelke-
zésre, melyek segítségével Erdély közgazdaságának konzer-
válása és fejlesztésé  érdekében a multakban is méltóan be-
töltött hivatását sokkal jelentősebb mértékben fogja  tel-
jesíthetni. 

Az intézet közgyűlése jun. 12 én, vasárnap déli 12 
órakor lesz Marosvásárhelyt. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Bzékelyudvarhely) 
Cenzurat: C. T. Sirca. 

JSTyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal felelősséget. 

A „Hangya" szövetkezetek mult hó 12-én városunk-
ban megtartott értekezletéről a „Székelyudvarhely" 20-ik 
száma értesítést tett közzé a hírek rovatiban, mely rész-
ben hiányos, részben téves, általában prd'g magán viseli az 
ártani akarás tendenciáját. A székelyföldi  szövetkezeteket 
érdeklő jelentőséggel biró közügyről lévén BZÓ, ezeknek 
egyik igazi barátja, ki jelen volt az értekezleten, habár ké-
sőn értesült a „Székelyudvarhely" híréről, indokoltnak 
tartja, az értekezletről közölt hiányos, téves és tendenció-
zus közleményre visszatérni. 

Hiányos az értesítés annyiban, amennyiben pontosan 
és kimerítően ismertetve Hetser Kálmánnak a szövetkezeti 
központ ellen felhozott  kifogásait,  elmulasztotta kiterjesz-
kedni arra a körülményre, mely szerint álláspontját egye-
dül maga képviselte ellenben a 25 szövetkezet képviseleté-
ben megjelent többi szövetkezeti vezetők — kőztük szép 
gzámmal lelkészek, tanítók — nem csatlakoztak felszólaló-
hoz és nem tették magokévá brálatát, Ez voU az értekez-
let egyik lényeges mozzanata ói eredménye, mert kétségte-
lenné tette, hogy a szövetkezetek és azok vezetői, eltekintve 
egy kivételtől, ha találnak is a központi szövetkezet műkö-
désében javítani és fejleszteni  valót — számolva a megvál-
tozott közjogi és kereskedelmi viszonyokkal — lehetetlen-
séget nem kívánnak és jóakarata bírálatuk mellett ragasz-
kodnak régi bevált (szövetkezetükhöz. 

Téves volt a közölt hír annyiban, amennyiben a mér-
leg- és nyereség számlából egyetlen tételt ragadott ki és azt 
is megnagyítva adja tovébb. Személyi járandóság címén 
ugyanis a központ közel 2 000,000 leüt nem fizetett,  hanem 
egészen pontosan közölve az üzleteredmény-számla vonat-
kozó tételét: 828,181 leu 05 bánit tett ki az e cimen fel-
használt összeg. 

Végül a köz'eméty tendenciáját az ártani akarásban, 
meg lehet állapítani az előbbi adatokból és főként  abból, 
hogy el nem fogadott,  sőt rögtön elhangzása után megcá-
folt  és visszautasított bírálatot olyannak tüntet fel,  mint 
tárgyilagos s a valóságnak megfelelő  képet. Vannak ma-
gyarul beszélő magvar emberek, kiknek minden jó, felté-
tel és előre látás nélkül, ami hivatalból jelenben történik 
és semmi sem jó. amit nagysr emberek akár gazdasági, 
kereskedelmi téren tesznek és szeretnének feszítő  vasat 
tenni régi kipróbált intézményekbe, csak azért, mert ma-
gyar jellegűek. Ebben van az ártani akarás, mivel szem-
ben örömmel láttuk felszólaló  kivételével az értekezlet egész 
egyetemében a bizalmat és ragaszkodást a „Hangya" szö-
vetkezetek vezetőségéhez. —i —r. 

Értesítés. 
Ezennel értesítjük a mélyen tisztelt ügyfeleinket,  hogy 

Schwáshter Jenő úr, a Lőrinczy, Scbwachter ós Zakariás 
cég beltagja, a mai napon a cég kötelékéből jó szántából 
megvált, tehát ő a eég nevében semminemű ügyben el 
nem járhat. 

Odorheiu, 1921 junius 9. Tisztelettel 
Lőrinczy As Zakariás. 

Eladó ház Oklándon. 
Az bdvarhelymegyei árvaszék 3860 Bzámu 

engedélye alapján özv. Szabó Dénesné eladja 
Oklánd községben lévő belsőségét, mely 411: 5 
szobás lakás, kőistálló, gyümölesös éa veteményes 
kertből 600 • m. területtel. Ezekhez számitan-
dók még a más mellékhelyiségek is. 

A belsőség nvilt árverésen adatik el folyó 
1921 j u n i u s 2 6 - á n d. u. 2 órakor. Kikiáltási 
ár 90.000 lei. 

Érdeklődők bővebb felvilágosítást  nyernek 
özv. Szabó Dénesnénél Bzékelyzsombor. 

3—4 középiskolát 
végzett  fiút 
fizetéssel  felvesz  lapunk 

tanulónak 
nyomdája* 



ÉRTESÍTÉS! 
Tisztelettel értesítem a t. vásárlóközönséget, 

hogy a raktáramon levő összes 
kartonokat, ing-és bélésszöt-
teseket, nöi ruhavásznakat 

és fejkendöket 

a napi árnál is olcsóbban 
kiárusítom, miután ezen cikkeket raktáron 

többé nem tartom. 

Egyúttal felhívom  a t. közönség figyelmét 
nagymennyiségű 

gyapju-szövet újdonságaimra, 
melyeknek árai meg lepő o l C S Ö k . 

Raktáron vannak a h i res seps iszent - I  J 
győrgyi szőt tesek nagyválasz tékban , / f 
női é s férfi  házilag készí tet t f e h é r . / í 
neműek, ágy- é s asz ta lnemüek, b é - M l 

lés é s minden hozzávalók s tb . ^ 1 
Szives pártfogást  kér: 

L Ö B L IR-

T ö b b évi gyakorlattal biró tanítónő a nyári szünidő alatt 
" tanítást tart azon 

fiu-és leány elemi tanulók részére, 
a kik óhajtják, hogy az iskolai é? alatt, elsajátított ismere-
tek feledésbe  ne menjenek és a nehéz viszonyok okozta 
esetleges hézagokat pótolni tudják. Mii den osztálylyal 
naponkint egy-egy órát foglalkozok.  Díjazás havi 30 lei. 
Jelentkezhetnek I , II., Iii., IV. osztályig. — Kérem a 
jelentkezéseket j u n i u s h ó 1 5 - é n d e. 8 órától a ref. 

leányiskolánál (Király-utca.) 

Odorheiui törvényszék. 

c. 528-1921. Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhírré teBzi, hogy 

Kövecsi Lajos agyagfalvi  lakos részérói az 1911. 
I. t.-c. 748. §. alapján előterjesztett kérelem foly-
tán az 1917. év folyamán  orosz fogságban  Szi-
béria Penza nevű városban állítólag elhalt Kö-
vec8Í Domokos volt agyagfalvi  lakos elhalálozása 
tényének megállapítása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az állítólag elhalt részére 
ügygondnokul dr. Lukáceffy  Elek ügyvéd, odor-
heiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Kövecsi Domokost 
és mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudo-
másuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondno-
kot a Kövecsi Domokos 'életbenlétéről értesítsék, 
egyszersmind közöljék azokat az adatokat, ame-
lyekből az ő életbenléte megállapítható, mert el 
lenkező esetben a bíróság a jelen hirdetménynek 
a „Gazeta . Oficia!ă"-ban  történt harmadszori be 
iktatáBt követő nspiól számított 3 hó letelte után 
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás 
eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. március 26 án. 
D r . Glósz s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: F l ó r i á n , s. hiv. tisztv. 

í lso HeresHcdcltni i i g y n ő W 

K i a d ó k : 
Székelyudvarhely területén h á z a k és 

belsőségek. 
H o m o r ó d s z e n t p á l o n : 

1 belsőség, 5 szobás urilakás. 
n y á r i k o n y h a , mellékhelyi-
séggel, gyümölcsös , kaszáló. 
A l k a l m a s méhészeti és ker-
tészeti te lepnek, ezenkívül 1 x/ i 
hold erdőrész. 

[Lengyel f a l v á n : 
1 belsőség, 3 szobás urilakás, konyhakert stb 

Közvetít eladásra :2f58J-S 
Cognacos és «<irös üvege-
ket minden s • ylgégben. 

Elvállal mindenféle .̂goizást. 
Bővebb felvilágosítást: Iskola u. 8. 

Dela judeeatoria de ocol Cristur Secţia cârtii 
funduare. 

Szám: 969—1921. cf. 
Jelentése Kiss Lajos kebli telekkönyvvezető-

nek, mely mellett az ismeretlen módon elveszett 
kiskedei 62. számú telekjegyzőkönyv tervezetét a 
vonatkozó iratokkal együtt beterjeszti. 

H i r d e t m é n y . 
A eristuri kir. járásbíróság, mint cf.  ható-

ság, közhírré teszi, hogy a kiskedei 62. számú 
elveszett telekjegyzőkönyvnek az 1881. XLVI. 
t.-c. 1. §. o) pontjában és az 1880. cü. 18058. 
I. M. számú rendílet III, és IV. §-aiban érintett 
adatok alapján elkészített tervezetét elfogadta  és 
hogy az elfogadott  tervezet alapján az illető te-
lekjegyzőkönyvet az idézett törvény ós rendelet 
határozmányainak megfelelő  eljárás utján pótolja. 

Érről a cf.  hatóság az ösBzes érdekelteket 
azzal értesíti, hogy a pótolt telekjegyzőköoyvet s 
ennek tervezetét, valamint a tervezet összeállítá-
sának alapul szolgált adatokat a telekkönyvi iro-
dában a hivatalos órák alatt megtekinthetik és a 
pótlásnál követett eljárásra, valamint a telek-
jegyzőkönyvi tervezetre és ennek összeállítására 
nézve, a netáni hibák kiigazítására és a hiányok 
pótlása céljából 6 hónap alatt, vagvis bezárólag 
az 1921. évi n o v e m b e r h ó 2 5 . n a p j á i g 
felszólalás  utján kifogásodat  tehetnek. 

Egyszersmind figyelmezteti  a telekkönyvi ha 
tőság az érdekelt feleket,  hogy azon jogok, me-
lyek az uj szerkesztés következtében hatályon ki-
vül helyezett telekjegyzőkönyvben foglalt  bejegy-
zésen alapulnak és amelyeket a felszólalási  ha 
táridő alatt nem érvényesítettek, olyan személyek 
ellen, akik időközben nyilvánkönyvi jogokat jó-
hiszemüleg szereztek, többé nem érvényesíthetők. 

Végül figyelmezteti  a tkvi hatóság az érde-
kelt feleket,  hogy a felszólalási  határidő alatt 
szóval előterjesztett felszólalásaikat  a hivatalos 
órákban a telekböoyvi iroda vezetésével megbízott 
telekkönyvvezető veszi jegyzőkönyvbe, valamint i 
veszi át a jegyzőkönyvhöz leendő csátolás végett 
az írásban benyújtott felszólalásokat  is. 

Cristur, 1921. évi április hó 29. napján. 
K e l e m e n m. p. judecător. 

Perfr« autentitate Szabó, cancelist. 

Az odorheii (székelyudvarhelyi) törvényszéktől. 
C. 908—1920/2. 

H i r d e t m é n y . 
Az odorheii törvényszék közhírré teszi,' 

hogy id. Dániel István sten tegy házasfalvi  lakos 
részéről az 1911. I. t.-c. 748. §-a alapján elő-
terjesztett kérelem folytán  1916 junius hó első 
felében  az orosz harctéren Galíciában vivott üt-
közetek egyikében állítólag elhalt Simon János 
volt szentegyházabfalvi  lakos elhalálozása tényé-
nek megállapítása iránt az eljárást a mai napon 
megiuditotta és az állítólag elhalt részére ügy-
gondnokul dr. Göuczy Gábor ügyvéd, odorheii 
lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Simon Jánost és 
mindazokat, akiknek az ő életbeulétérői tudomá-
suk van, hogy a bíróságot, vagy az ügygondnokot 
a Simon János éleibenlétéről értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, amelyek-
ből az ő életbenléte megállapítható, mert ellenkező 
esetben a biróság a jelen hirdetménynek a „Ga-
zeta Oficiala"  ban történt harmadszori beiktatá-
sát követő naptól számított 3 hó letelte után 
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás 
eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu (Székelyudvaihely), 1921. jan. 27-én. 
D r . Glósz Miksa , s. k., tszéki biró. 

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

E J | m « J A l ó e r ő s b e n z i n m a g á n » 
E B C i V l W j á r ó c s é p l ő g a r n i t u r a 
c s é p l ő v e l , t e l j e s f e l s z e r e l é s s e l ,  k i j a v í t v a 
mmm ( S Z É K I . I . Í Y O S , M á r é f a l v a .  mmm 

Az odorheii (székelyudvarhelyi) törvényszék. 

C. 107-,921. Hirdetmény. 
Az odorheii (székelyudvarhelyi) törvényszék 

közhírré teszi, hogy Gergely Károlyné sz. Gergely 
Mária szenlegyházasfalví  lakos részéről az 1911. 
I. t.-c. 748. § a alapján előterjesztett kérelem 
folytán  az 1915. évben az orosz harctéren állító-
lag elesett Gergely Károly volt szentegyházasfalvi 
lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt 
az eljárást a mai napon megindította és az állí-
tólag elhalt részére ügygondnokul dr. Szabó Gá-
bor ügyvéd, odorheii lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Gergely Károlyt és 
mindazokat, akiknek az ö életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a biréságot vagy az ügygondnokot 
Gergely Károly életbenlétéről értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, melyekből 
az 6 életbenléte megállapítható, mert ellenkező 
esetben a biróság a jelen hirdetménynek a „Ga-
zeta Oficiala"  ban történt harmadszori beiktatá-
sát kővető naptól számított 3 hó letelte ti á.,, 
a nevezett elhalálozásának tényét, a bizonyítás 
eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu{Székelyud varhely), 1921. jan. 27-én. 
D r . Glósz M i k s a , s., k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: F l ó r i á n , s. hiv. tisztv. 

Uj áruk és 

nagy áresések! 
a közismert 

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

jutányosabban kaphatóki 
Angol mosó zeffircK 

Francia KretonoK {5 mosó deUneK 
Firfi és női angolszöVeteK 

Menyasszonyi K«lengyéK 
Sepsiszentgyörgyi szó'iteseK 

Jőminó'sígi» VásznaH 
Ágy- és asztainemi)et( 

Férfi- és 
Nagyválaszték gyapjú d e l i n e k b e n , 

francia  g renad inokban , selymek» 
ben , kü lönböző szinii k lot tokban 

é s minden fajta  h a r i s n y á k o n , . . j . s tb . i 

Nagy áresések! 
tum*********** 

8 leerő; csíplífeíp-jarnitara clado 
SzéHelymagyaroson. Értekezhetni: György Dénes-
néljz.-Keresztnron. (Unitárius fó'gitnn. szemben.) 

Az odorheiui törvényszék. 
674. C. 1921. 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 

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

Felhívja a törvényszék Derzsi Dezsőt és 
mindazokat, kiknek az ő életbeulétérői tudomásuk 
van, hogy a bíróságot, vagy az ügygondnokot 
Derzsi Dezső életbenlétéről értesítsék, egyszersmind 
közöljék ezokat az sdatokat, amelyekből az ő 
életbenléte megállapítható, mert ellenkező esetben 
a biróság a jelen hirdetménynek a „Gazeta Ofi 
ciala"-ban történt harmadszori beiktatását követő 
naptól Bzámitott 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 . Glósz M i k s a , s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: F l ó r i á n , 8. hiv. tisztviselő. 

Egy liter 

jó fajbor  már 9 Leiért 
egy liter 

vörös bor 12 Leiért 
kaphatós innr^-

Orbán és IWIarkovits 
bornagyke re skedőkné l 

Székelyudvarhely, KőkereszUtér 5. sz. 
Nagyobb vételnél kedvezményes ár. 


