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A „Magyar Szövetség" szervezkedő gyűlése. 
Amit az erdélyi magyarság nagy tömege, 

valamint — több illetékes felelői  államférfi  nyi-
latkozata szerint — maga a kormányhatalom ÍB 
idején valónak és kívánatosnak jelentett ki: a 
magyarság társadalmi szervezkedésének eszméje 
vármegyénkben is tetté, valósággá vált. A 21-ikére 
Összehívott szervezkedő gyűlésen a társadalom 
minden rétege, élénk érdeklődést tanúsítva, nagy 
számmal jelent meg. Vidéki birtokosok, papok, 
tanítók, kisgazdák, városi polgárság és szellemi 
munkások vegyesen és megfelelő  arányban voltak 
jelen s töltötték meg a Bukarest-szálló színház-
termét. A gyűlés előkészítői, a sürgős dologidő 
miatt, ugy intézkedtek, hogy a földmives  gazdák 
magukat községek, vidékek szerint megbízottak 
iltal képviseltessék, a harisnyás székelyek cso-
portjai a gyűlésen megjelentek közt mégis arány-
lag igen nagy helyet foglaltak  el, megcáfolva  a 
kételkedők azt a véleményét, mintha a székely-
ségben a közügyek iránt való érdeklődés meg-
csökkent volna. Megjelent a eaikvármegyei ma-
g/hrság egyik legérdemesebb vezéralakja: Pál 
Gábor dr. is, kit a gyűlés lelkesen, szeretettel 
fogadott. 

A gyűlés 11 órakor kezdődött, mikor Sebesi 
János dr. alispán javaslatára, Pál  István helybeli 
apát-plébánost választott* --ag elnökül, kinek 
tiszteletre méltó alakját, az emelvényen való meg-
jelenésekor lelkes éljenző köszöntötte. Pál Ist-
ván megnyitó szavait egy nyilatkozattal kezdte, 
melynek előadásával, ugy vélte, tartozik. Egy éve, 
mikor a vármegyei prefectus  felhívására,  a szé-
kely ügyek összefoglalása  céljából mozgalom in-
dult meg, a közbizalom rá abban nagy feladatot 
rótt, melyet készséggel vállalt, de az ügy akkor 
abba maradt. Többen igyekeztek őt megnyugtatni, 
hogy eredmény ugy sem lett volna, de nem tud-
ták megnyugtatni, mert munkájukról — még ha az 
meddő maradt volna is — írásnak kellene lenni. 

De az írás — mondotta — nine» meg, ami-
ért a jövő mulasztással vádolhat. Nem vádolok 
senkit, nem hibáztatok senkit, csak sajnálkozom 
a mulasztás felett 

Ez a múltra vonatkozik. Az pedig, amit most 
tennünk kell, a jövőre. 

Uj állami helyzetünkben nemzeti kisebbség 
lettünk s az is nagy területen szétszórva él, ki-
véve a nagyobb tömbben együtt lakó székelysé-
get. Kulturális és közgazdasági feladatainkat  té-
kát csak tömörülés, szervezkedés utján tudjuk 
megoldani. 

Majd rzólott a szervezkedés Kádjáról: 
A szervezés utját-mí^ját Kolozsvárt még-

állapitották, megtalálták él a csatlakozásra a 
román államban levő összes magyarságot felhív-
ták ugy, hogy abból egyetlen egy magyar se hiá-
nyozzék, bárminő foglalkozáshoz,  álláshoz, párt-
hoz, vagy valláshoz tartozzék is. 

És ha ebben a szervezetben, amelyet Ma-
gyar Szövetségnek  hívnak, egyesülni minden ma-
gyarnak kötelessége, hát abból a legmagyarabb 
vármegye magyarsága sem maradhat ki, i ;rt hi-
szen mi ugyan székelyek vagyunk, még pedig az 

anyaszék székelyei, de teljesen egy a magyarság-
gal mindenekben. 

Az államkormányzat a nemzeti kisebbségek-
nek ilyen szervezkedését nem akadályozza, sőt 
javalja, mert azok az egymással való szövetkezés 
által képesebbek lesznek a bennük levő faji  erőt 
a köz javára inkább kifejteni,  értékesíteni. 

A szervezkedésnek politikai vonatkozását 
ugyan nem lehet tagadni, de ez nem irányul más 
népfajek  vagy az államhatalom ellen, annak szu-
verénitása ellen, mert törvényessé vált helyzetünk 
ellen véteni nem akarunk; sőt ebben éppen védel-
met keresünk, hogy erőnket a békés nyugodt 
együttélésben a magunk és a köz javára minél 
sikeresebben kifejthessük. 

Beszéde végén melegen üdvözölte Pál Gá-
bort, a csikmegyei szövetség, kiküldöttjét. 

Az apát plébános lelkes éljenzéssel fogadott 
beszéde után Lőrinezy  István székelykereszturi 
unitárius esperes lépett az emelvényre, kinek be-
szédét szintén nagy érdeklődéssel, meg-megujuló 
tapssal, éljenzéssel fogadták. 

Pünkösdi lángok, égi lángok vezéreltek 
össze, mondotta; ezt mindnyájan érezzük. Az Ur 
nevében történik ez az összejövetel, aki megszabja 
aorsát, rendeltetését a természet minden élő lé-
nyének, utolsó kis férgének  is. A féreg  ii élni 
akar, életének megmentésére joga van az itt élő 
magyarságnak is. Kötelességünk is élni, hogy ön-
magunkat az örökkévalóság, halhatatlanság szá-
mára fentartsuk.  ÉlnünI kell tehát mindnyájunk-
nak: egyéni, esaládi és faji  életet. í s itt  kell 
élni, mert t „nagy világon e kivül nincsen szá-
munkra hely". Hogy élhessünk, meg kell alakita-
nunk a Romániához csatolt magyarok szövetségét. 
Olyan szövetséget, mely senkinek sem ártva, test-
véri szeretetben tömörít össze földmivest,  iparost, 
szellemi munkást s amely szövetség annak min-
den tagjára előnyös, áldást hozó lesz. Kulturánk, 
iskoláink, templomaink oltalmazása olyan feladat, 
mellyel az egyetemes emberiség haladását szol-
gáljuk, amint ezek megsemmisítése as egyetemes 
kulturánák okozna mérhetetlen károkat. Ha min-
denki teljesiti kötelességét, itt szánt és vet, szé-
kely birtokait müveive, székely iparát folytatva, 
hasznos munkát végez az itt élő többi nemzetek 
javára is s a magunk célját is elérjük. As állami 
renddel  szemben semmi felforgató  tönkvésünk  nincs, 
sőt  a magunk öntudatának  s tgymás megbecsülé-
sének  kifejlesztésével  a jcg és  törvény  uralmát  meg• 
könnyűjük  és  megszépitjük.  Stövetségúnk  igy nem-
esak faji,  de  kulturális  és  erkölcsi  szövetség  is lese. 
Lőrinezy esperes előterjesztette ezután az intézd 
bizottság határozati javaslatát, mely szerint: 

Az előkészítő értekezlet kimondja, hogy Ud-
varhelyvármegye székelység®, mely a Románia 
területén élő egész magyarsággal elválaszthatat-
lanul azonosnak és egynek tudja és vallja magát, 
helyesléssel veszi tudomásul Kolozsvár város és 
Kolozsvármegye magyarságának 1921. évi január 
hó 9-én tartott gyűlésén hozott azon határozatát, 
melyben a „Magyar Szövetség" megszervezésének 
szükségességét kimondották és eien szövetséghez 

udvarhely vármegyei tagozatként való csatlakozá-
sát bejelenti és egyedüli szervvül a Románia te-
rületén élő magyarság irányítására és érdekkörébe 
eső ügyek kezdeményezésére a „Magyar Szövet-
ségiét ismeri el éa mindazokat az alakulatokat, 
amelyek kifejezetten  a „Magyar Szövetség" tago-
zatának tekintik magokat, örömmel üdvözli, de 
az ezzel ellenkező mozgalmakat elitéli éa az et-
től független  önálló ilyen irányú bármely kezde-
ményezést helyteleníti. 

Az értekezlet a Kolozsvárt megtartandó ala-
kuló nagygyűlésre rendes tagokul Frőlich Ottót, 
Gál Imrét, dr. Gyárfás  Pált, Lőrinezy Istvánt, 
dr. Máthé Istvánt, Nagy Jánost és dr. Sebesi Já-
nost és póttagokul Hegyi Pétert, Forró Gézát éa 
dr. Viola Sáudort küldi ki. A kolozsvári központi 
állaudó választmányba Frőlieh Ottót, Lőrinezy 
Istvánt és dr. Sebesi Jánost küldi ki. 

Az értekezlet kimondja, hogy addig is, amig 
a „Magyar Szövetség" szervezeti szabályzata el-
készül, Székelyudvarhely székhellyel megyei köz-
ponti bizottságot alakit, mely mint a vármegyei 
magyarság egyedül jogosult képviselő szerve, kép-
viseli a magyarság jogait és érdekeit és szükség-
hez képest eljár minden előforduló  ügyben mind-
addig, mig a „Magyar Szövetség" sservezeti sza-
bályzata működését meg nem szűnteti, lrányitja 
a megye területén a magyarság megszervezését. 

A nagy tetszéssel és helyeslésekkel fogadott 
előterjesztéshez Sebesi  János dr. szólott, aki szin-
tén a szervezkedés szükségét fejtette  ki. Akik itt 
együtt vannak, egyet akarnak. Azt akarják, hogy 
vizeink mellett, ott ahol kegyeletünkben megtar-
tott őseink csontjai pihennek, mi is emberséges 
életet élhessünk, a jogrend, törvényesség és kul-
tura áldásalt élvezhessük. Hisszük is, hogy ebben 
senki megakadályozni nem fog.  Ezeknek az alap-
kivánalmaknak hangoztatása után a részletes 
programm megállapítását a kolozsvári nagygyű-
léstől kell várni, addig az előterjesztett javaslat-
ban foglaltak  szolgáljanak irányadóul. 

Sas Antal plébános néhány lelkes szóval a 
szentkeresztbányai  vasbánya munkásainak  egyete-
mes csatlakozását jelentette be, amit a gyűlés 
nagy örömmel és helyesléssel fogadott,  s gondos-
kodott, hogy a nagybizottságban (100 as bizott-
fiág)  a munkásság képviselője is helyet foglaljon. 
A gyűlés a határozati javaslat elfogadása  után e 
nagy bizottság elnökévé egyhangúlag, lelkes él-
jenzésekkel, Sz. Szakáts  Péter nyugalmazott ma-
rosvásárhelyi iparkamarai titkárt választotta meg; 
a bizottság tagjai között a vármegye minden 
vidéke, társadalmi osztálya, foglalkozása  kellő-
képpen képviselve van. Csak azt találjuk feltűnő-
nek, hogy a bizottságban — amennyiben meg-
figyelhettük  — egy magyar tisztviselő nevét sem 
hallottuk. Mi okból? nem tudhatjuk, hiszen az 
egyesületben — melynek semmi államellenes célja 
nincs — bizonyára több magyar tisztviselő ia 
hajlandó l6«i e működni. Ez a feledékenység  vagy 
tévedés talau még kijavítható lenne? 

Ssakáts  Péter nagyhatású beszédében meg-
köszönte a közbizalmat, melyet ő maga nem ke-



resett; ebben azonban annak a jelét látja, hogy 
hosszú közpályán folytatott,  eddigi tevékenysége 
nem volt hiába való és eredménytelen. A politi-
zálásnak még nincs itt az ideje, mondotta, most 
csak az elókészités munkáját végezzük. A moz-
galom esak akkor lesz sikeres, ba az összes ma-
gyarság, székelyek és magyarok minden rétege, 
tagja együtt érez abban, hogy itt valamennyi 
élni akar. Az itt élő különböző fajok  évszázado-
kon át éltek itt, egymást nem háborító, békés 
életet. Azért, hogy a háború kimeneteie miatt uj 
államalakulatba kerültilnk, nemes céljaink, az 
emberiség javát Bzolgáló életfeladataink  nem vál-
toztak. A törvény alapján, de egyúttal jogainkat 
is követelve, akarunk itt élni tovább. A kisebb-
ségekre vonatkozó békeegyezmény a kisebbségek 
gazdasági, vallási, kulturális jogait, az anyanyel-
ven való iskolázást biztosította. Mi e biztosíté-
kok beváltását várjuk, mint ahogy a közérdek-
kel szemben mi is ismerjük kötelességeinket. A 
szövetségnek mindenki részesévé kell hogy le-
gyen, hogy az állam javára muakálkodhassék. 
Ezért hazafiatlan  az, aki a egyesülés közé eset-
leg éket akar verni. Vagyonunkat gyarapítani 
akarjuk, mert a vagyon a kultura alapja, s 
amely állam lakosai szegények, maga az állam is 
szegény marad. Mindezekért barátságos jóindu-
latot várunk az államtól is, mint ahogy a szö-
vetség munkája javára fog  válni az államnak is. 

A beszédet a hallgatóság gyakran szaki-
totta meg élénk helyeslésekkel. Utána még Pál 
István mondott megkapó rövid záróbeszédet. Min-

denkit személyes sérelmei, magán érdekei kiegyen-
lítő elintézésére, egymással való testvéri egyet-
értésre kér. Hiszen — mondotta — nemes szé-
kelyek vagyunk mindnyájan. Atyafiaki  Ha me-
gyünk, menjünk mindi Ez a mondás Itt szüle-
tett nagy időben a mi földünkön.  Ez a székely 
egység. Tartsunk össze, értsük meg egymást, sze-
ressük egymást, testvérek vagyunk, székelyek 
vagyunk. Erre kér titeket a ti öreg papotok, 
lelki atyátok, aki mindnyájatokat szeret és azt 
akarja, hogy ti is szeressétek egymást mindnyá-
jan és ebbsn a kölcsönös szeretetben legyetek 
egyek. A szeretet és egység Istene legyen ve-
letek 1 

A gyűlés e nemes, szép szavak után lelkes 
hangulatban oszlott szét. Utána a szálló étter-
mében népes közebéd volt, hol számos emelke-
dett szellemű felköszöntő  is hangzott el. Szakáts 
Péter a nemesen komoly és öntudatos magatar-
tású székely népért ürített poharat, Gál Imre 
8zakáts Pétert, Ürmösi József,  mint unitárius 
lelkész, Pál István apátot köszöntötte fel,  ki 
mint népéért élő, nemes érzésű főpap  valameny-
nyi felekezet  tagjainak tiszteletét kiérdemli; 
Deák Miklós a lelkészek közti egyetértést üdvö-
zölte, SebeBi János dr. pedig a jelen volt Cră-
ciun Miklós rendőrprefectust,  aki előzékenységé-
vel, megértésével lehetővé tette ez impozáns le-
folyású  gyűlés megtartását is. Pál Gábor dr., 
Lőrinczi István, Vári Domokos és többen mon-
dottak még sikerüjt és lelkes felköszöntőket. 

Önmagunknak értékelése. 
A tökéletesedésnek törvénye minden élő 

lénybe bele van oltva. A tökéletesedés utján valő 
elflhaladásban  a legnagyobb akadály az önhitt-
ség, önmagunk túlbecsülése. A legtöbb ember 
összehasonlítván magát másokkal, nemhogy be-
ismerné szellemi nyomorúságát a lelki szegény-
ségét, hanem jobbnak tartja magát másoknál. Az 
önszeretet, a magával való megelégedés boldo-
gitó mosolyt idéz arcára, szánalommal néz má-
sokra 6 öntetszőleg kiált fel  a farizeussal:  Hála 
neked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint más 
emberek. Az önhitt ember mindig talál önmagá-
ban valamely képzelt tulajdonságot, mely öt sze-
rinte mások fölé  emeli. Ezen hibás önbecsülés-
ről most nem Bzólunk, hanem a valódi önérté-
kelésről. 

Az embereket vádolják, hogy nem ismerik 
saját gyöngéjüket, mégis talán épp oly kevesen 
ismerik saját erejüket. Ugy van az az emberek-
kel, mint azzal a földdel,  amely méhében aranyat 
rejt és a tulajdonos nem tud róla. Pedig az, aki 
nem érez önmagában bizonyos tehetséget éB 
nagyravágyást, csak élni és szolgálni született, 
vagy ásítozni és meghalni. Az ilyent sem a vi-
lág, sem önmaga nem ismeri, nem becsüli. Viszont 
azonban, amily mértékben becsüli valaki önmagát, 
ugy jogszerűen kívánhatja, hogy mások is becsül-
jék. E meggyőződés él a legszerényebb emberben 
is. Ez az önérzet.  Innen van az, hogy arra, aki 
emberi méltóságát becsüli, az erény fenségét  is-
meri, fájdalmas  hatással lehet a megillető tiszte-
let megtagadása. Az olyan ember, akiben nincs 
önérzet, annak nincs bátorsága egy eszme kimon-
dására sem, hacsak előbb azt más ki nem mon-
dotta. „Történelmi tény — mondja Herder — 
hogy csak azon nemzetei igázhatni le, mely ma-
gát leigázni engedi 8 igy szolgaságra méltó; csak 
a gyáva született szolga." A nemesen büszke ér-
demei és tulajdonságai tudatában mindinkább ki-
emelkedik s nagyságát minden aljasságtól meg-
óvja; törekvése célját nemtelen eszköz soha nem 
szentségteleniti. Azért, hogy veszéiyeB magadat 
értékeden túlbecsülni, nem következik, [hogy min-
dig alábecsüld saját értékedet. 

Bölcsen oktatta Pythagoras tanítványát, 
hogy tisztelje  önmagát!  Magáról keveset feltenni, 
annyi mint sülyedni saját becsületében, épp ugy, 
mint másokéban. A visszavonuló érték nagyon 

szép az elméletben, de nem helyes a gyakorlat-
ban. Mert, aki ugy cselekszik, hogy magavisele-
tével örökösen bocsánatot kér azon megbocsát-
hatlan preszumcióért, hogy világon van, aki soha-
sem áll elő, vagy ha teszi azon elvesztett remény-
ben cselekszi, mellyel Snug az asztalos a „Szent-
iván éji álom"-ban a közönséget kéri, hogy 
oroszlánnak nézzék ; aki nem képes kimondani, 
hogy mire van szüksége, vagy nem tudja elég 
hangosan és bátran mondani, az lehet a terem-
tésnek nagyon szép és bámulatraméltó teremtmé-
nye, de a mai élet szorongásában és lármájában 
nem várhat egyebet, minthogy levetkőztessék, 
lábbal tapodják. Azonban keressük meg a közép-
utat a két véglet között, a lármás, bömbölő elbi-
zakodottság hencegése közt, amely uton-útfélen 
saját képességei kürtölésével bosszant s azon túl-
ságos alázatosság és szerénység közt, amely ki-
vetkőzik minden érdemeiből 8 egy sarokba húzó-
dik, megfélemlítve  saját hírének legkisebb árnyé-
kától. Ne feledjük,  hogy a szerénység túlzása 
rosszabb, mint a büszkeségé, mert a szerénység 
tényleg a büszkeségnek egy külön alakja, csak-
hogy károsabb az egyénre nézve és kevésbé elő-
nyös a társadalmat illetőleg, mint a legdurvább 
és pirulásnélküli tolakodó hiúság. Oly sok időn 
át szerzett értelmi és tapasztalati tudásodat ne 
kezeld tehát ugy, mint valami titkot, hanem ér-
vényesítsed. Ha titkodat magadnak tartod, légy 
meggyőződve, hogy a világ is meghagyja számodra. 
S ne feledd  : Egy ugató kutya Bokszor hasznosabb, 
mint egy alvó oroszlán 1 Ne gubbasszunk „száraz 
ágon hallgató ajakkal", hanem feszítsük  ki a 
lélek szárnyait 8 éljünk a jog és méltányosság 
éltető légkörében; ne begombolkozva járjunk, 
hanem a tavaszi napfény  melegében nyíljon ki 
keblünk belseje, lássák annak jaját-baját. Ez az 
idők követelménye. 

Gáspár Béla. 

Hadi özvegyek, árvák és rokkan-
tak bármiféle  kérelmét ezentúl a vármegye al-
ispánjához kell benyújtani. Fővárosi hatóságok-
hoz fordulni  ilyen ügyekben céltalan, mert az 
által az ügy elintézése el nem érhető, sőt az 
csak késedelmei szenved. Ugyanezeket az érde-
kelteket a hatóság felhívja,  váltsák ki arcképes 
igazolványaikat, mert ezzel maguknak a vasúti 
utazásnál 75% kedvezményt biztosithatnak. 

Gyűlés után. 
Erdély uj helyzetében, köztudomás szerint, 

uj állapotok termelődtek azon idő alatt, mig a 
népek milliói által annyira vásyott békeokmányt 
megkovácsolták Trianonban. Tórtéuelmi idők is-
métlődtek meg s a kiforrásban  levő helyzet köze-
pette a Bajátlagosságoknak megfelelően,  mintegy 
természetszerűen, jöttek létra közeledések és el-
távolodások is. Aki komolyan mérlegeli az idő éB 
a termelődő eszmék mélységét, az nem tud megüt-
közni sem az egyiken, sem a másikon, mert hi-
szen a való élet a különböző agyú egyéniségek 
konglomerátumából áll, melyben állandó forrás-
ban van az eszmék áradata, aszerint és olyan 
mértékben, ahogyan azt az egzisztenciális csopor-
tok önző, vagy önzetlen szándékai átitatják. 

Az országok, népek fejlődése  csupa tüleke-
dés volt a az ma is. E folyton  kavargó tüleke-
désből csapott ki a fejlődés  nemzetiségi vagy 
gazdasági irányban s lett bizonyos időszakok 
jellemzőjévé. Volt nemzetiségi, volt kulturális, 
volt feudális-demokratikus  harca a népnek asze-
rint, hogy a tömeg milyen eszméket dobott a 
közvélemény plénumára és mit fogadott  el s val-
lott századok, vagy évtizedek vezető elvének. A 
népek agya épp ugy nem pihen, mint a termé-
szet ereje. 

A nagy vértusa és világkálvária után újból 
ebbe a feneketlen  tóba jutott Erdély népe. Tüle-
kedés van. &s sajátságos, hogy a társadalmi és 
nemzetiségi kilengések messze elütnek az eddigi 
irányzatoktól, mert holtponton áll a nemzeti kér-
déssel együtt a feudális,  demokratikus küzdelem 
— helyet adva egy uj — eddig işmeretlen irány-
zatnak : az élni akarás magasztOB tülekedésének. 
Kell-e ennél szerencsésebb néptttlekedés egy ál-
amra nézve, mint az élni akarás küzdelme? 

Az iráoy magában hordja minden konsoli-
dáció forrását.  És nagy nyereség akármilyen ál-
lamra, ha néptömbök, kisebb-nagyobbak egyaránt, 
azt kiáltják fel,  hogy élni akarunk, mivel ezen 
népkiáltás kifejezi  a néptömbök nemes versenyét 
a teremtő munkában, a békés együttélésben, az 
egymás megbecsülésében: nagygyá tenni a fajt, 
a fajjal  a nemzetet, a nemzettel az államot, melybe 
végzete igtatta. Ki mondja tehát, hogy itt irreden-
tizmus van, ugyan ki kutat utánna haszontalan 
időfecsérléssel  ? Ha ez volna, sohase termelődött 
volna meg a békéért való sóhajtozás gyöngye, 
ami a maga pompájában mutatta be magát e hő 
21-ikén. 

Élni akarunk B ehhez jogokat kérünk, csak 
azokat a jogokat, amiket a békeokmányban biz-
tosított számunkra a nagy világtörvényszék. Nem 
többet, csak annyit, hogy az élet legyen becsü-
letes, tiszta, legyen igazságos minden ember ré-
szére és legyen megbecsülve itt mindenki, mert 
emberek vagyunk. Elemi joga az életnek s az 
élni akarásnak az igazság és megőlője nemcsak 
ennek, de az államiságnak is minden hazugság, 
mely az élet jogait akarja elvitázni az embertől. 
Aki erre a talapzatra nem áll, nem méltó a jö-
vendőre. 

A lezajlott átmeneti idők az érzelmi világ 
diferenciálódásában  merültek ki. Nem észszerű 
tétlenül várni tovább, mondották az egyesek — 
azonnali aktivitás, kiabálták mások, ej, ráérünk 
még, mondották a többiek, mig aztán megforrt  a 
helyzet és nyilvánosan állott ki a magyarság, 
hogy részt kérjen a maga sorsának további irá-
nyításából. 

A tér nyilt, a beszéd is az, a szivek meg-
nyilatkozása is az volt. őszinte, amilyen a ma-
gyar sziv lehet, de kemény, a milyen a magyar 
sziv szokott lenni, mikor őszintén óhajt valamit. 
Ott szerettem volna látni román polgártársaimat, 
hogy szemtől szembe győződjenek meg arról, mit 
mondottak a magyarok. Hogy itt nem országfel-
forditó  dolgokról beszéltek, hanem egy dicső mali-
ról 8 az ezt igénylő dicső jövendőről, mely Ro-
mánia testében, román polgártársainak ölén is 
megilleti őket. Azt mondották, hogy az igaz és 



Orbán Balázs harmadik temetése. 
Eltemettük végre Orbán Balázsnak, teme-

tése óta másodszor is felszinre  került — az ösz-
szeoralott kriptában hónapok óta majdnem sza-
badon heverő, galyakkal, törmelékekkel csak 
ideiglenesen fedett  — tetemét. F. hó 19-ikén, 
vasárnap délelőtt, bár borongós idő volt, már 
jóval a temetésre kitűzött 11 óra előtt, nagyobb 
csoportokban vonult az érdeklődő közönség a 
Szejke fürdő  felé,  amely fölött,  a romokba dölt 
régi kripta törmelékei hevernek; majdnem a 
kripta mellett, valamivel errébb, a város felé 
várta az újonnan megásott sir a sokat hányódott 
földi  maradványokat magába záró tölgyfa-ko-
porsót. 

Âz országúton — egyéb alkalmatosság hiá-
nyában — többnyire gyalogszerrel igyekeztek 
egyesek, valamint az egyesületek, intézetek, tár-
sulatok kiküldöttjei a temetési hely felé,  csak-
hamar megszállva a Bir körül és alatt húzódó 
lankás, hullámos hegyoldalt. Megjelent a teme-
tést vállalt székelykereszturi unitárius főgimná-
zium tanári kara, a városi tanács tagjai — élü-
kön a polgármesterrel — majdnem teljes szám-
ban, többen & vármegyei hivatalok és a bírósá-
gok személyzetéből, a helybeli róm. kath. és 
református  középiskolák, más magyar iskolák 
tanárai, tanitószemélyzete, ifjúsága,  kereskedők, 
iparosok, társulatok szerint — ezek közül nok: 
zászlók alatt — a földmives  szövetség, szombat-
falvi  gazdakör, igen sok taggal képviselve, tűz-
oltóság, diszben, teljes számmal, az unitárius 
presbitérium teljes számmal, a ref.  és ág. evang. 
egyházak presbitériumaik kiküldött tagjai által, 
a városi rendőrségnek egy dlszruhásan kivezé-
nyelt csapata, élén Crăciun rendőrprefectussal, 
stb., stb. A rendőrprefectust  külön is elismerés 
illeti azért az előzékenységért, amellyel a rend-
őrség segédkezését a rend feptartása,  a csopor-
tok elrendezése céljából a temetés rendezőinek 
felajánlotta.  (Értesülésünk szerint, az Emke sa-
ját képviseletével Pál István apát-plebánost szin-
tén megbizta volt; azonban ő a megbizó iratot 
a temetés után elkésve kapván, annak ott már 

eleget nem tehetett.) Yiszont többeknek feltűnt, 
hogy a nagy halott falujának,  Lengyelfalva  köz-
ségnek* lakosságát — a többszöri ujságközle-
mény és a temetés köztudomásu volta dacára — 
egyáltalában nem látták képviselve. 

A temetési szertartást, melyet a fürdőn 
levő cigányzenekar sikerült bevezető játéka elő-
zött meg, Bölöni Vilmos helybeli unitárius lel-
kész végezte palástosan. Szines, kiváló lendület-
tel előadott szónoklatában eddig hallott legszebb 
beszédei egyikével gyönyörködtetett, nagy hatást 
váltva ki a közönség soraiban. Költői és frap-
pánsul világitó képekben támasztotta fel  Orbán 
Balázs nagy — a faj  kifejező  egyéniségévé emel-
kedett — alakját, az uj idők szellemét is meg-
értő, de a mult hagyományain is lelkes szerettei 
csüggő, munkás, puritán székelynek mintaképét. 
A háború tülekedésében, véráradatában ez a 
mintakép ideig-óráig elhomályosodhatott, de azt 
fel  kell újra támasztanunk, hegy tőle haladásunk, 
jövőbeli életünk számára biztató erőt nyerhessünk. 

A nagyhatású beszéd után Szentmártoni 
Kálmán unitárius kollégiumi tanár ismertette és 
méltatta, minden vonást megfestő  gondossággal, 
Orbán Balázs egyéniségét, jelentőségét és mun-
kásságát. A tanulmányszámba menő, magvas be-
szédet a jelenvoltak szintén nagy érdeklődéssel 
hallgatták végig. 

Végül még röviden lapunk szerkesztője szó-
lott, Orbán Balázsnak különösen irói munkássá-
gát emelve ki, mint amely az ő egyéniségének 
hatását legtovább van hivatva megőrizni. Szavai 
végeztével buzdította a közönséget Orbán Balázs 
müvei, a főképpen  a „Székelyföld  leírása" olva-
sására, melynek következményeűl belső kívána-
lom, majd mozgalom fejlődhetne  ki e munkának 
esetleges, jobb időkben való, ujabb kiadása ér-
dekében. 

A zenekar ujabb játéka közben az Orbán 
Balázs balzsamozott testét s a vele egy kriptá-
ban talált csontokat magába záró koporsót las-
san leeresztették a sirba, hol, reméljük, végre 
megleli végleges pihenését. 

becsületes békét akarják, ami nélkül egészséges 
állami élet el sem képzelhető. 

Máltán nyilatkoztak igy, mert Trianonban 
csak békeokmányt gyártott a világtörvéuyszék és 
nem bókét. Az igazi békét, a népek érzelmi, egy-
mást megértő békéjét csak a népek köthetik meg, 
ha felemelt  fővel,  engedékeny szellemmel, az igaz-
ság mérlegével szernbeállanak egymással éa nyíl-
tan, őszintén megmondják egymásnak azt, ami 
fáj  s azt amit egymástól kivánnak, hogy a közös 
hazában szent legyen a frigy,  ami őket a föld 
szeretetében összefűzi  jó, vagy balsorsra egyaránt. 
Ez á fellépés  nem türi a hazugságokat, álokosko-
dásokat, kölcsönök kimagyarázásokat, mert 
tiszta és nemes, amilyen tiszta a népek lelke egy 
vérfürdő  rettenetessége és kijózanító hatása után. 

Jön tehát a béke, az igazi, csalhatatlan béke, 
mikor a népek ölelkeznek össze s békejobbot 
nyújtanak egymásnak. A kibékülés Bientséges 
szelleme közeledik fenséges  igazságaival. Menjünk 
elébe pálmaágakkal, de vonuljon félre  az útból, 
aki még okoskodik és hátsógondolatokkal megra-
kodtan nyögi az emberiség legnyomorultabb át-
kát : az ördögi kijátszásokat, ami nem méltó a 
népek testvériesülésének fenségéhez.  i. 

Valami a modorról. 
Számtalan esetben hallhatjuk másoktól is, 

elgondoljuk magunk is erről vagy arról — amint 
vele érintkezünk — hogy milyen jó modorú ez 
vagy as. Barátságát keressüi, vele gyakran érint-
kezni óhajtunk ; egyszóval: modora olyan, hogy 
ez által kellemessé teszi az érintkezésünket. Az 
igazi jó modorú és jellemea ember valóban az 
emberi gyarlóságban rejlő apró hibákat, ha telje-
sen levetkőzni nem is — de legalább eltitkolni, 
mások előtt tompitani igyekszik. 

Az érintkezés másik embertársunkkal ki-
váltja az őt illető jő vagy rossz kritikát anélkül, 
hogy annak hangos szavakban kifejezést  adnánk. 
Ha jó modorú vagy, -— jó a vélemény felőled. 
Az egyéni jó tulajdonságokat talán ebben a két 
szóban tudjuk összpontositva legjobban kifejezni: 
— jó modor. Az igazi jó modorú ember sok apró 
hibától ment és rilka eset, hogy a személyedet 
sértő Bzándéknak még csak a gondolatát is fel-
keltse. Nem irigy, nem rágalmazó, sőt a vele 
való érintkezésben, ha szóba kerülne ezekhez 
hasonló vélemény — az eilen már eleve tiltako-
zik is. Modora nem tttr meg hátmögötti gyalázó 
vagy sértő kifejezéseket. 

A jó modorú ember már- viselkedésével 
uralja akaratodat, a önkénytelenül is kényszerit 
vele szemben hasonlóvá lenned. Egyszóval: aka-
ratodat befolyásolja,  azt finomítja.  Éppen ez a 
jó módor szerez az egyénnek tekintélyt, tisztele-
tet és megbecsülést. Az egyéni érték itt válik 
igazán értékké. Az egyén tekintélye soha nem 
lehet a születés, gazdagság, vagy társadalmi ál-
láshoz kötve, sem végzettséghez — azt mindig a 
(legjobb értelemben vett) jó modor teremti meg. 
Hiába van valakinek előkelő pozíciója, hiába tölt 
be valaki vezető állást, ha modora durva, erő-
szakos — annak a tekintélye is esak erőszakolt 
lehet; azt csak kényszer alatt adjuk meg neki, 
de lelkünk mélyén más a gondolatunk felőle. 

A jó modoiu embert mindenki szereti, ked-
veli és igyekszik — tőle telhetőleg — megköze-
líteni jó tulajdonságait. Az ilyen ember nem sért, 
sőt ha valami hibádat Bzemedbe meg is mondja, 
azt sértő szándék nélkül teBzi. 

Emberek vagyunk, gyarlók is vagyunk. 
Igyekezzünk modorunkat,;ugy „formálni,  hogy azt, 
mint követendő jó tulajdonságot, — más is igye-
kezzék magáévá tenni. Erre igen nagy szük-
ség van. —y. 
« 

Idegeneknek, akiknek a részére mos-
tanig 15 napra terjedhető tartózkodási engedélyt 
a belügyminiszter adott, hasonló engedélyért 
ezentúl a rendőrséghez kell fordulniok,  amely 
indokolt esetben hosszabb' tartózkodási időt is 
engedélyezhet. 

Az alvó Laura. 

Hanyagul  elterülve, 
Keble  fátyollal  födve 
Minden  kis szellő  ruháját 
Halk  susogással  rengi  át: 
Árnyékos  hárs alatt 
Szivem üdvére  ráakadt. 
Laura aludt  ott  s körös-körül 
Minden  virág  elszenderült, 
S versenyre kélni  ö vele 
Szépségben  még  egy sem mert. 
Aludt.  Mellette  minden 
Elnémult  halkan,  csendben. 
Nem  énekélt  a fülmile 
Zavart  ne legyen  szendere, 
S álma legyen  kedvesb  néki, 
Mint  a fülmiiéknek  éneki. 
Talán  ö rólam álmodott, 
Bemélem,  rólam, 
Ki  bámulva előtte  állt, 
8 kinek keblét  sok érzés  járta  át, 
Melyet  tálán  hogy ö is érezttt 
Álmodva  gyönyört  s szépéket. 
Mellé  térdeltem  halkan  le, 
Ajkát  'gyönyörrel  csókolám, 
Újból  és  újból  csókolám, 
Mig  álmából  fölrezzene. 
Gyorsan fölnyitá  szemeit. 
Szemeit?  — mm. az Ég tárult  fel  itt. 

Leasing után: Kheli István. 

HÍREK. 
Junius 25. 

Kinevezés. Horea  Györgyöt a vármegye 
prefcctusa  nagygalambfalvi  körjegyzővé nevezte ki. 

Adófelszólamlások  tárgyalása. A szé-
kelykereszturi kir. adóhivatali körzethez tartozó 
községek 1920. évi jövedelem, vagyon és 1919. 
évi hadinyereBégadójai a helybeli kir. pénzügy-
igazgatóság épületében, d. e. 9—12 és d. u. 3—6 
órai időközökben, 1921. évi julius hó 4-étől 
julius 30 áig terjedő hétköznapokon fognak  a fel-
szólam lási bizottság által tárgyaltatni. Hogy 
melyik község melyik napon kerül sorra, az a 
kör- és községi jegyzőknek 2820—921—III. pttig. 
sz. alatt kiadott és a sorrendet feltüntető  körren-
deletből tudható meg. 

Eljegyzés. Lázár István polgáriiakolai 
tanár e hó 20-án eljegyezte Maráth  Klárikát, 
Marát h József  szakiskolai tanár és neje leányát 
Székelyud varhely t. 

A közalkalmazottak házhelyhez és 
veteményes kerthez való juttatása érdekében in-
dított mozgalom ügyében a hivatalfőnökök  a mult 
napokban értekezletet tartottak. Elhatározták, hogy 
a tisztviselők ez ügyben kéréssel fordulnak  az 
Agrár-reform  helyi bizottságához, melltől a telkek 
kiutalását kérik. A kéréseket a megállapított éa 
a polgármesternél található minta-iven a polgár-
mesterhez nyújtják be, aki azokat indokoltság 
esetében a bizottsághoz pártoló javaslattal jut-
tatja el. 



Megrongálták a vármegyeházán levő 
emléktáblát. A főlépcsőn  járónak szemébe szo-
kott tűnni a vármegyeház épületében levő — az 
épités adatait feltűntető  emléktábla, melynek te-
tejét a vármegye cimere disziti. E dombormü-szerü 
címer, két szélső cimertartó székely alakját ma 
délelőtt valaki megcsoakitotta, az alakoknak le-
törté a lábait. Ez ügyben érdeklődtünk a felfüg-
gesztett alispánt helyettesitő, Biró Dénes főjegy-
zőnél, ki már tudott a dologról. Kijelentette, hogy 
az eddig folytatott  nyomozáB eredményeképpen 

A 
főjegyző  a prefectusnak  Írásbeli jelentést tesz, az 
eBet méltó megtorlását kérve. 

Ref.  egyházkerületi közgyűlés. Julius 
2-ikán Kolozsváron az erdélyi ref.  egyházkerület, 
papszenteléssel egybekötött közgyűlést tart. A 
vármegyéből résztvesznek: Sebesi Jánös dr., Vajda 
Ferencz, Hegyi Péter, Biró Áron, Nagy Lajos, 
Gyárfás  Pál dr., Becsek Aladár, az egyházmegye 
részéről; Szabó András, Biró Sándor, Szabó Árpád 
és Nagy Kálmán a kollégium részéről. 

Szállítási könnyítések és árubizto-
sítás a kolozsvári országos mintavásárra. 
A kolozsvári országos mintavásár irodája a vásári 
anyag összegyűjtésének ás értékvédelmének igen 
fontos  kérdését tudta megoldani. Egyrészt az 
áruk vasúti szállitására nézve a C. F. R.-tól 
50—70 százalékos díjkedvezményt szerzett. Más-
részt az Erdélyi automobil szállítási részvény-
társasággal megállapodott, hogy ez szerződéses 
megbízottként teljesítse az áruknak a vasúti ál-
lomásról a vásár színhelyére való szállítását. A 
szállítás dijait .versenytárgyalás alapján szabták 
meg, s igy se tulkövetelésnek, se árfokozásnak, 
se egyéb esetlegességeknek a beszállítás díjtételei 
tekintetében a vásár résztvevői kitéve nem le 
hetnek. Hasonlóan gondoskodás történt az áruk 
tűzkár elleni biztosítása iránt is. A kiállítóknak 
ez ügyben közvetlen a vásárirodához kell for-
dulniok. 

Zenevizsgálat. A helybeli apáca-zárda 
vezetése alatt álló elemi és polg. leányiskola nö-
vendékeinek zenevizsgálata e hó 19-én volt a 
szülők és érdeklődő közönség élénk részvétele 
mellett. A huszonöt pontból álló műsor minden 
számát és szereplőjét lehetetlen felsorolni.  A kis 
növendékek produkcióit azonban a közönség vé-
gig nagy érdeklődéssel és élvezettel hallgatta. 
Elismerés illeti a sokoldalú és finom  érzésű ne-
velőket, kik nehéz munkájukat oly fáradhatatlan, 
majdnem páratlan odaadással teljesitik. E mun-
kájuk egyik legszebb elismerése volt, mikor a 
növendékek nevében Bede Irén búcsúzott a fé-
nöknőtól, megköszönve soha el nem felejthető, 
nemes fáradozásukat,  — ami a közönségből is 
mély hatást váltott ki. — y. 

Jótékonyság. A főgimnázium  most vég-
zett tanulói az intézet iránt való hálájuknak szép 
jelét adták, amennyiben tankönyveiket ajándék-
képpen a Segitó Könyvtárnak adományozták. Az 
adományozók a következők: Dragomán Domokos 
(2 drb), Lázár Albert (4 drb), Gál Béla (10 drb), 
Katona Béla (12 drb), Maráth O.ga (9 drb), Kó-
czián Lajos (9 drb), Lőrincz József  (12 drb), 
Svartz László (3 drb), Schlosser Vilmos (3 drb), 
Farkas Antal (2 drb), Winter Pál (3 drb), Cser-
gőfi  Sándor (12 drb), Biró Lajos (8 drb). — Az 
adományozók nemes cselekedetükért fogadják  az 
intézet hálás köszönetét. 

Vákár Vilmos mfivészestélye  julius 
2-án, szombaton lesz, amikor ismert műkedvelő-
inken kivül Forró Gézáné is fellép.  A műsor a 
következő: Karácsonyfa.  Szinmü 1 felvonásban: 
Szereplők: Sonnenschein Jakab —1 Vákár, Eszther, 
felesége  — Magyari Erzsike, Andorka, fiuk  — 
Gál Mancika, Idegen nő — Forró Gézáné, Stiglitz, 
csavargó — Izsák Ferece. Kox  és  Box. Bohózat 
1 felvonásban.  Szereplők: Kox, kalapos — Szász 
József,  Box, nyomdász — Snőts Tibor, Bonncerné, 
asszony — Tamás Irma. A fogoly.  Szinmü 1 fel-
vonásban. Történik: Zetelakán. Szereplők: András 
— Péter 'József,  Anna — Magyari Erzsi, Pisluka, 
Annácska gyermekeik — Sprencz Valika, György 
Icuka, Erzsi — Kovács Perzsi, Biró István — 

Vákár Vilmos. A darabok között Tomcsa karrika-
turáí, Nagy Irma és Vákár Vilmos énekszámai 
szerepelnek. Jegyek hétfőtől  kaphatók a Részvény-
nyomda papirkereskedésében. 

A Polgári Önképző és segélyző-egy-
let f.  hó 26 án délután 3 órakor tartja rende3 
közgyűlését a kör helyiségében, Petőfi-u,  2 szám 
alatt, hová a tagokat ezúton hívja meg az el 
nökség. 

Beiratkozás a ref.  kollégiumba. Fő-
hatósági rendelkezés alapján a székelyudvarhelyi 
ref.  kollégium főgimnáziumába  és polgári leány-
iskolájába az 1921—22. évre a beiratkozások f.  é. 
julius  15-ig  naponként d. e. 11—12 óráig eszkö-
zöltetnek. A beiratkozás alkalmával minden régi 
tanuló köteles mult évi tan- és fenntartáBi  dijá-
nak részét, internátusi é3 konviktusi dijának 
Vio részét, tandíjmentesek az el nem eDgedhető 
30 lei dijat előlegül befizetni.  Uj tanulók, termé-
szetesen, a teljes dijak megfelelő  részleteit fizetik. 
Teljes dijak a mult iskolai évben voltak: a fő-
gimnáziumban : tan- és fenntartási  dij 800 L., 
konviktusi dij 1250 L., internátusi dij 400 L.; a 
polgári leányiskolában: 400 L. A tandíj összege 
előreláthatóan az államsegély elnyerésével jóval 
alacsonyabb lesz. Kedvezményekért az okmányok-
kal felszerelt  kérvények a beiratkozás alkalmával 
okvetlenül benyújtandók. 

A tea- és falusi  vaj újbóli maximá-
lása. A vármegye ármegállapitó bizottsága f.  hó 
21-én a tea-vaj árát városon kgkint 30 leiben, 
a falusi  vaj árát városon kgkint 20 leiben álla-
pította meg. Falun ezek ára 28, illetve 18 leu. 
A tejárakat változatlanul fenntartották. 

A főgimnázium  zárófinnepe.  A róm. 
kath. főgimnáziumban  az idei iskolai évet e hó 
19-én fejezték  be hálaadó istentisztelettel, ame-
lyet Pál István apát #gzett segédlettel. Isten-
tisztelet ulán a tornacsarnokban szép házi ün-
nep volt. A tannlók szavalatai, ének- és zene-
számai után Tamás Albert igazgató visszapillan-
tást vétett az iskolai év nevezetesebb mozzana-
taira, megemlékezett az intézet jótevőiről és a 
rendelkezésre álló jutalmakat kiosztotta. Majd 
köszönetet mondott Pál István püspöki biztos-
nak, aki az egész év folyamán  nagy érdeklődést 
tanúsított az intézet iránt. Pál István a legtel-
jesebb elismeréssel adózott az igazgatónak és a 
tanári karnak az év folyamán  végzett nagy mun-
káért, amivel nemcsak a közönség érdeklődését 
keltették fel  az ősi intézet iránt, hanem az in-
tézet régi jó hírnevét is öregbitették. 

H. T. E.—K. A. C. eredmény 3—0, 
félidő  2—0. Vasárnap volt az újonnan alakult 
„Hargita Testedző Egylet" labdarugó csapatának 
első nyilvános szereplése a kollegiumkertben nagy 
érdeklődés mellett. 4 órakor kezdődött a játék. 
A játék első félideje  állandóan a keresztúriak 
kapujánál folyt,  ugy, hogy csapatunk kapusa, Löbl 
az elBŐ félidőben  alig kapott labdát. Változatos 
és izgalmas játék volt, szép összjátékkal, ami meg 
hozta Z. Sebess révén a két gólt. A két ll-es 
büntető rúgást a mieink a kapu mellé lőtték. A 
második félidő  egyetlen gólját Binder Gyula lőtte. 
A csapatban legjobban a fedezetsor  állotta meg 
a helyét, a közül is kivált Fereaczy, aki ember-
feletti  munkával állandó helyezkedéssel, mindég 
a labda körül volt. Darvas, Biuder hátvédek sok 
támadást szerellek le, gyönyörűen mentett, egy 
már gólnak látszó labdát, kornerre Löbl. A ke-
resztúriaknak a védelme volt feltűnően  jó. A bí-
ráskodást részrehajlás nélkül ifj.  Papp Z. Endre 
látta el. Impozáns látvány volt a két csapat 
bevonulása az öltözőkbe Kónya Jancsi diadal-
indulójának hangjai mellett. A szép és nagyszámú 
közönség lelkesen ünnepelte a játékospkat, külö-
nösen a győztes Hargita legénységét. 

A két tárgyból elégtelen érdemjegyet 
kapott tanulókat figyelmezteti  a rém. kath. fő-
gimnázium igazgatósága, hogy javitóvizsgálat en-
gedélyezése iránti kéréseiket Majláth Gusztáv 
püspökhöz címezve julius l-ig adják be az igaz-
gatói irodában, nehogy a kedvezménytől öles-
senek. 

A tűzoltó-egyesület népünnepélye  a ked-
vezőtlen időjárás miatt vasárnapról elmarad. A 
megtartás idejét külön plakátokon fogják  közölni. 

A székelykereszturi Műkedvelő Tár-
sulat szombaton, e hó 18 ikán adta elő Géczy 
István tartós becsű és bájos népszínművét, a 
„Gyiaesi vadvirág" ot. Sajnos azonban, hogy a 
városon rendezett nagyszámú mulatságok, esté-
lyek ugy kimentették a műpártoló közönséget, 
hogy a társulat fáradságos  munkája majdnem de-
ficittel  végződött. Ha az anyagi siker nem volt 
olyan, mint amilyent a lelkes vezetőség remélt, 
csak ennek tudható be. Mi csak elismeréssel és 
buzdító szavakkal dicsérhetjük azt a tevékeny-
séget, melyet a kultura terén végez e társaság. 
S csodáljuk azt a szép összetartást, mely e tár-
sulat minden egyes tagját ilyen szép láncba kap-
csolja ennél a nemes munkánál is. Ebben a te-
vékenységében Ozsváth Árpád ügyvédé, mint a 
társulat elnökéé és Szemerjay Károly rendezőé a 
főérdem.  Az előadás nivés volt és dicséret illet > 
minden szereplőt, kik már a keresztúri előadás 
bírálatából ismeretesek s akik a gyimesi csángó 
életet oly hűen vonultatták el szemeink előtt. 
Kellemes hatást gyakoroltak a darab csinos éa 
stílszerű, uj díszletei is. —y. 

Alapitványi helyek betöltése. A hely-
beli róm. Kath. főgimnáziummal  kapcsolatos -fiae-
velő intézetben a jövő iskolai évre több alapít-
ványi hely kerül betöltésre. Azok a szegény és 
jó viseletű székely ifjak,  kik ezeket az alapít-
ványokat elnyerni óhajtják, ez irányú kérésüket 
jttl._ 1 ig Frőlich Ottó intézeti igazgatóhoz ad • 
ják be. 

A városi kisdedóvoda megnyitása ügyé-
ben az óvoda felügyeiő  bizottságának f.  hó 27 ikén 
gyűlése lesz. Valószínű, hogy az óvoda megnyitása 
már julius hó első felében  megtörténhetik. Nap-
ját még külön közölni fogjuk. 

A szabó-ipari munka dijazását a vár-
megyei ármegáliapitó bizottság — egyik ülésé-
ben a következőképpen állapította meg: 1. A 
férfiszabó  iparnál:  1. I. soros Sacco öltöny 100— 
250 lei. 2. II. soros Sacco öltöny 110—260 lei. 
3. Jaquet öltöny 260—300 lei. 4. Keiser öltöny 
280—320 lei. 5. Sport sacco öltöny 200—260 lei. 
6. Lord felöltő  I. soros 180—230 lei. 7. Lord fel-
öltő II. soros 200—240 lei. 8. Sima felöltő  I. so-
ros 150—180 lei. 9. Sima felöltő  II. soros 170— 
190 lei. 10. Lord téli kabát I. Boros 200—260 lei. 
11. Lord téli kabát II. soros 220—280 lei. 12. 
Ragián fdlöltő  I. soros 170—190 lei. 13. Raglán 
felöltő  II. soros 180 —250 lei. 14. Frack öltöny 
400—450 lei. 15. Városi bunda I. soros 200—260 
lei. 16. Városi bunda II. soros 220—280 lei. 17. 
Havelock 170—19a lei. 18 Opera kabát 200— 
260 lei. 19. Külön nadrág 40—60 lei. 20. Külön 
mellény 30-40 lei. 21. Lovagló bretches 40—65 
lei. Ezen árak a tiszta elkészítési munka diját 
tüntetik fel,  anyag nélkül, de bennük foglaltatnak 
a varró kellékek (cérna, selyem, szappan, vasa-
lás stb.). — II.  A női  szabó-iparnál:  1. Egy 
pongyola vagy egyszerű háziruha elkészítése 40— 
60 lei. 2. Uceai kimenő ruha elkészítése 60—150 
lei. 3. Estélyi és különleges díszítésű női ruhák 
elkészitése hímzés nélkül 150—300 lei. 4. Hím-
zéssel együtt 300—450 lei. Ezen árak is a tiszta 
elkészítés munkadiját tüntetik fel  szabással együtt, 
de anyag nélkül, kivéve a varró kellékeket. 

Franoia és román nyelvi tanfolya-
mokat rendeznek a nyári szünidő folyamán 
Craiovában a görögszakos tanárok részére. A 
székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnáziumtól  a 
tanfolyamon  előreláthatólag Embery Árpád és 
Jaklovszky Dénes tanárok vesznek részt. 

Versenytárgyalás hidépitésre. A hely-
beli államépitéazeti hivatal az alispán 952—921 
sz. határozata alapján a Szentlélek—keresztúri 
törvényhatósági uton levő 14. és 56. számú 
hidak újraépítésének biztosítása céljából verseny-
tárgyalást hirdet. Ajánlatok tehetők külön-külön. 
Ajánlatot az egyes hidakra az államépit. hivatal-
nál kapható nyomtatványon az egységárak fel-
tüntetésével lehet lenni, „Ajánlat a Szentlélek-
kereszturi tvh. uton újraépítendő 14 és 56 számú 
hidakra" felírással  ellátott, pecséttel lezárt bo-
rítékban 1921. évi julius hó 26 ik napjának d. 
e. 10 órájáig a hivatalhoz közvetlenül, vagy posta 
utján. Az ajánlati költségvetésbe az egységárakat 
és az ajánlati végösszegeket, nemcsak szamok-
kal, hanem betűkkel is be kell írni. Ajánlat te-
hető a munkának vasbetétes betonszerkezet alkal-
mazásával való végrehajtására is. Az ajánlathoz 
az ajánlati összeg 5% át kitevő bánatpénznek 
valamely r. kir. adóhivatalnál, vagy állampénztárnál 
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történt letételéről szóló nyugta, vagy annak 
közjegyzőileg hitelesített másolata, vagy a bá-
natpénz elküldését igazoló postai feladó  vevény 
csatolandó. Az ajánlatok az államépitészeti hi-
vatalban 1921. évi julius hó 26-án 10 órakor 
fognak  felbontatni.  A versenytárgyaláson az aján-
lattevők vagy képviselőik jelen lehatnak. A mü-
velet és feltételek  a hivatalos órák alatt az ál-
lamépitéHzeti hivatalban megtekinthetők éa ott az 
azokra vonatkozólag netán Bzükséges felvilágosí-
tások is megadatnak. 

A helybeli két főgimnázium  tanulói-
n a k létszáma az állami polgári fiúiskola  meg-
szűnése következtében a jövő iskolai évre való-
színűleg emelkedni fog.  Éppen azért a r. kath. 
főgimnázium  igazgatósága figyelmezteti  az érde-
kelt szülőket, hogy gyermekeiket már julius első 
napjaiban jegyeztessék elő, hogy a Ssgitő Könyv-
tár megfelelő  tankönyvekről gondoskodhassék. 

Nyári kedv. 
E telt Orbán, el Medárd 
(9 Pongráeék ÍB rág letűntek. 
Bem orrunknak, sem fülünknek  x 
A fagy  többet meg nem irt. 

Mis baj az, mi fenyeget: 
Közeledik Péter 6b Pál 
B leperzsel a késve kélt nyár 
Férfit,  nőt és gyereket. 

Ám ha engem feketébb 
Szinre is ittt, mint az üstöt, 
Azt se bánom, —• Izzva, füttyök 
Közt élvezem melegét.; 

Mert a fagy,  e szörnyeteg 
Ha úgy tör rám, mint a télen: 
Szilveszterre nagy fehéren, 
Tudom, úgyis bőrt vetek 1 Farcz&dl. 

A városi uszoda, melyet a háború kö-
zepe táján készítettek el, az elhanyagoltság, s 
talán a munka és anyag háborús volta miatt 
összeomlott, teljesen hasznavehetetlenné vált. A 
városi tanács most helyre állíttatja, s remélhető-
leg, egy héten belül teljesen rendben lesz és a 
közönség használhatja. Kezelését valószínűleg a 
városi tanács maga fogja  végeztetni. 

Cukrász-sütemény és fagylalt-ada-
g o k súlyának megállapítása. A vármegyei 
ármegállapitó bizottság a f.  é. jun, hó 18-án tar-
tott ülésében a cukrász-sütemények adagjának 
fiulyát  minőség szerint 25—50 gr.-ban, a fagy-
lalt adagjának súlyát' pedig szintén minőség sze-
rint 80—100 gr.-ban állapította meg. Az árak 
változatlanul maradaak. 

x Az Első  Székelyudvarhelyi  Bőr-
gyár r.-t. bőrüzletét  a Flór  ián-féle 
üzlethelyiségben  julius 1-én megnyitja, 
hol minden  a bőr  üzlet  keretébe  tartozó 
bőrök-  és áruk  — ugy nagyban, mint 
kicsinyben — a legelőnyösebb  árakon 
kaphatók  lesznek. 

Felakasztotta magát. Szőke János 25 
éves tordátfalvi  lakos f.  hó 21 én felakasztotta 
magát. Az orvosrendőri hullavizsgálat alkalmával 
kétségtelenül bebizonyosodott, hogy öngyilkossá-
got követett el. A családban előfordult  nézetelté-
rések miatt legutóbb feleségével  különváltan él-
tek. Bizonyosan nem lehet tudni, mert írást nem 
hagyott hátra, de valószínűnek látszik, hogy tet-
tének egyik oka az e miatt való elkeseredés. 

M e g h í v ó . 
Székely borkereskedés Részvény-

társaság XXI. közgyűlését 
hivatalos helyiségében folyó  évi julius hó 10. 
fvasárnap)  d. e. II órakor tartja, melyre 

a részvényeseket meghivja az igazgatóság. 
Részvények a gyűlést megelőző nap estvéli 

6 óráig el az igazgatóságnál letétbe helyezeadők. 
T á r g y s o r o z a t ; 

1. Igazgatóság jelentése a társaság állapotáról. 
2 V A társaság feloszlásának  kimondása. Ez ügy-

ben intézkedés. 
Székelykeresztur, 1921 julius 20. 

Az igazgatóság. 

KÖZGAZDASAG. 

A Földmives Szövetség 
mult hete minden különösebb mozzanat nélkül telt 
el. A „Magyar Szövetség" f.  hó 21 én tartott 
alakuló gyűlésén földmives  társaink tömegesen 
vettek részt, — jelezvén, hogy népünk sorsa in-
tézésében részt kíván venni. Mindenesetre fel-
emelő látni, hogy a nap izzó hevétől megbarnult 
arcok, mily figyelemmel  lesték és hallgatták az 
„igét" mely hirdeté, hogy egyek kell legyünk a 
munkában, egymás szeretetében — megértésében 
és megbecsülésében. 

A határjárással összekötött gazdasági elő-
adások első turnusa befejeződött  a mai nappal, 
— az érdeklődés némely helyen igen nagy, más 
helyen laoyha. Mindenesetre kívánatos lenne, ha 
'a gazdaköri elnökök nyilatkoznának — vájjon 
célszerűeknek látják-e, hogy ezek az előadások 
folytatódjanak.  A központ mindenesetre a maga 
részéről nagyon kívánatosnak tartaná, ha a gazdák 
bizonyos előadások keretében többször jönnének 
össze, hiszen ezeken az előadásokon kifejtett 
eszmecsere mindnyájunk javát szolgálja. 

Az a gazdakör, mely -még a folyó  évben 
gazdasági előadás tartását óhajtaná, forduljon  az 
elnökséghez, hogy az előadás idejét és az előadót 
ideje korán kijelölhesse. 

A várva várt eső megérkezett, a szomjas 
föld  mohón itta az áldást hozó nedvet — bár az 
idő hirtelen igen hűvösre fordult  — remélhetjük, 
hogy az eső után a fejlődés  rohamosan megindul. 

A takarmányszükséget a későn jött eső 
azonban már teljesen nem pótolja, amiért is na-
gyon kívánatos volna, ha gazdáink a pótlásról 
már most gondolkoznának. Köles vetőmag nagyobb 
mennyiségben kapható á? érdeklődők fordul-
janak az elnökséghez. 

A mult heti p'acon: buza 40—48 lei, tö-
rökbuza 27—29 L., zab 17—21 L , paszuly 24—27 
L. árban kelt el. A sertéspiaci árakon valamelyes 
emelkedés észlelhető. 

Eladó Katona Sándor székelykereszturi la-
kosnál 1 drb. 1 éves mangalica kan, továbbá Ko-
vács Bertalan máréfalvi  lakosnál 1 drb. hat hó-
napos fehér  erdélyi fajta  bikaborju. 

Földmives Szövetség< 

Xyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nea vállal felelősséget, 

A székelyudvarhelyi csizmadia ipartársulathoz. 
Alulírott folyó  1921. évi április 25-én a helyi piacon 

heti vásár alkalmával, miután már egymás után harmadik 
kedden nem kaptam meg a rendes áruló helyemet, a hibis 
beosztás miatti heves felháborodásomban  egy meggondo-
latlan eldobott szóval a társulatot megsértettem, mit el-
ismerve, ezért a fent  irt társulattól egyszer s mindenkorra 
bocsánatot kérek. Továbbá azt, hogy a székelykeresztur 
múltkori vásár alkalmával hasonló eset fordult  volna elő, 
egyszersmindenkor tagadom. 

Odorhei, (Székelyudvarhelyt) 1921. junius hó 23-án. 
Györffy  Domokos. 

a 
Értesítés. 

Ezennel értesitjftk  a mélyen tisztelt ügyfeleinket,  hogy 
Schwachter Jenő úr, a Lőrinezy, Schwaehter és Zakariás 
cég beltagja, a mai napön a cég kötelékéből jó szántából 
megvált, tehát ő eég nevében semminemű, ügyben él nem 
járhat. 

Odorheiu, 1921. junius 0. Tisztelettel 
Lőrincxy és Zakariás. 

Rígi «jsâgot,m̂latora papirost 
csomagoláshoz mm* nemen. cím 

a Kiadóhivatalban. 

129—1921. végreb. sz. 

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

t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a székelyudvarhelyi kir. törvényszéknek 
1921. évi G 33—3 számú végzése következtében 
dr. Vass Lijos ügyvéd által képviselt Mihály 
Domokos javára 7500 lei s jár. erejéig 1921. 
évi ápril. hó 29-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  éa 6800 
leire becsült következő ingóságok, u. m. lovak, 
szekér, hám és felülépitmény  (csűrös istálló) stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a sz.-ud varhelyi kir. jbirő-
ság 1921-ik évi G. 2109 számú végzése folytán 
7500 lei tőke követelés, ennek 1920. évi március 
1 napjától járó 5% kamatai, Vs°/o váltódij és 
eddig összesen 694 lei 20 baniban bíróilag már 
megállapított költségek erejéig 8zékelybetlenfalván 
végrehajtást szenvedettek lakásán leendő meg-
tartására 1921. évi j u l i u s h ó 6 - i k n a p -
j á n a k d. e. 10 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. § a 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron álul is el 
fognak  adatni. 

Amnnnyiban az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglalták  s azokra kielégí-
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. § a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Odorheiu, 1921. évi junius hó 19. napján. 
N a g y S a m u , kir. bír. végrehajtó. 

Odorhei r. t. város tanácsától, 
szám: 1082—1921. 

firtferísi  hirdetmény. 
A városi tanács közhirré teszi, hogy a Str. 

Cloşca (Attila-u.) 13 sz. alatti épületes beltelek 
152 lei évi bérösszeg; 

továbbá a Bulevardul Rîgele Ferdinánd 97 
sz. alatt levő 3 helyiségből álló lakás évi 400 lei 
bérösszegért; 

a fapiacon  Grünfeld  Endre marosludasi lakos 
által bérben bírt rakterület 1100 lei 50 bani évi 
bérösszeg; 

és a fapiacon  Bródi Károly csíkszeredai 
lakos által bérben birt rakterület 1005 lei évi 
bérösszeg, mint kikiáltási ár mellett 1931 é r i 
J u l i u s h ó 1 - é n 10 órakor a városi tanácsnál 
a városi gazdasági tanácsos irodahelyiségében 
tartandó nyilvános árverésen 3—6 évig terjed-
hető időre haszonbérbe adatik. 

Részletes árverési feltételek  ugyanott meg-
tekinthetők. 

A Városi tanács, 1921. május 31-én tartott 
üléséből. 

Szakács , polgármester. 
Az odorheiui törvényszék, 

o, 863—1921. j d r M t n f t t y . 
Az odorheiui törvényszék közhirré teszi, hogy 

Kovács Istvánné szül. Zoltáni D. Juliánná székely-
muzsnai lakos részéről az 1911. I. t.-cz. 748. §-a 
alapján előterjesztett kérelem folytán  az 1914. évi 
szeptember hó 11-én a lembergi csatában Gzerkasy 
község mellett, mint a volt m. kir. 24. honvéd 
gyalogezred II. géppuskás osztagának őrvezetője, 
ellenséges srspnell golyótól találva állítólag elesett 
Kovács Istváu volt székelymuzsnai lakos elhalá-
lozása tényének megállapítása iránt az eljárást a 
mai napon megindította és az állítólag elhalt 
részére ügygondnokul dr. Kertész Árpád ügyvéd, 
odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Kovács Istvánt és 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot 
Kovács István életbenlétéről értesítsék, egyszers-
mind közöljék azokat az adatokat, amelyekből 
az ő életbenléte megállapítható, mert ellenkező eset-
ben a biróság a jelen hirdetménynek a Gazeta 
Oficiala-ban  törtéat harmadszeri beiktatását kö-
vető naptól számitott 3 hó letelte után a nevezett 
elhalálozásának tényét a bizonyítás eredményéhez 
képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. junius hó 5 napján. 
I>r. Glósz Dfiksa,  s. k., tszéki biró. 

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

8 líerffs  csíplígfp-gartiitora  clădi 
SzIHtlyntagyaroson. ÉrteHezHelni: György pínes-
nílSz.-Keresztnron. (Unitárius fó'gimn. szemben.) 



Egy teljesen jó karban levő 

5 HP. benzinlokomobil, 
körfürésszel  felszerelve,  eladó. 

Cim: Ambrus Mihály, Odorheiu Székelyud-
varhely. Kornis-ulca 22. szám. 

Odorheiui törvéoyszék. 

c. 528-1921 Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhirré teszi, hogy 

Kövecsi Lajos agyagfalvi  lakos részéről az 1911. 
I. t.-c. 748. §. alapján előterjesztett térelem foly-
tán az 1917. év folyanoáű  otô z fogságban  Szí 
béria Penza nevü városban állítólag elbalt Kö-
vecsi Domokos volt agyagfalvi  lakos elhalálozása 
tényének megállapítása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az állítólag elhalt részére 
ügygondnokul dr. Lukácpffy  Elek ügyvéd, odor 
heíui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Kövecsi Domokost 
és mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudo-
másuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygoodno 
kot a Kövecsi Domokos életbenlétéről értesítsék, 
egyszersmicd közöljék azokat az adatokat, ame-
lyekből ez ő életbenléte megállapítható, mert el-
lenkező esetben a biróság a jelen hirdetménynek 
a „Gazeta Oficia!ă"-ban  tftrtéot  harmadszori ba 
iktatást követő naptól számitott 3 hó letelte után 
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás 
eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

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

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

r i „ J z L X — Szentjános-u 25. sz. ház 

tiaao naz. ̂  í̂ *™ 
Simo Józsefnenel . 

IIIIIIHIIIIIIIIII!ll[|IIIIIUIIII!i:i!:i:UIII!l!MIIHHimUIUI 

Elsőrendű tölgyfa-kádár A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

kádár-műhelyemet 
Brassóból Székelyudvarhelyre 
helyeztem át. Készitek mindennemű 
elsőrendű tölgyfa-hordót,  elvál-
lalok javításokat, mindenféle  gyárbeli 
kunsztos edényeket felelősség  mellett, 

jutányos árban. 
Üzlethelyiség s Bálint-u. 34. 
Szives pártfogást  kér teljes tisztelettel 

K O T D A J Ó Z S E F , 
m w v s m kádár. 

Elsőrendű detailista 

füszerkereskedő-segéd 
teljesen megbízható, felvétetik: 

Hánn József  kereskedésében 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Marosvásárhelyi Est-Hirlapiroda hird.tése, 

Ui angró üzlet! 
Kereskedők figyelmébe! 

Értesítjük a t. kereskedő urakat, hogy Tg.-Mu-
ras-Marosvásárhelyt t , Strada Ştefan  Cel 
= Mare (Boiyai-utca) 9 . szám alatt = 
új fűszer-,  gyarmat- és festékáru 
•«Tnagy kereskedésrw 
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 80s/o-os . . . Lei 32-— 
Stearingyertya 5,6,8, 1 5 0 Lei 34-— 

\Kristály- és kockacukor a legolcsóbb napi árban!/ 

/Ábrahám, Kádár & Comp.I 

Eladd ház. 
Vâr utca 21. sz. alatti 
Kőbáz elsáí 

ÉrteKezni lehet Koltáth £ajos urnái. — Ugyanott 
2 drb fínyezett  szelrfny  eladó. 

A Medgyesi Szeszfinomitó  gyár 
odorheii-székelyudvarhelyi 
EEEEEEE raktárát EEEEEE 

LAPKA HENRIK 
Str. Principessa Elisaveta (Bethlen-u) 24. 
sz. a. üzletéhen helyezte el, hol mindenféle 

édesitett szeszes italok, likörök, 
legfinomabb  krém-likörök, rum, 
cognac, szilva, borseprő, törköly 
stb , stb , úgyszintén erdélyi 
FAJBOROK 
nagyban é s kicsinyben 
legszolidabb árak mellett kaphatók 

Vendéglőmbe a bejárás a kapun történik, 
hol vendégeim a már ismert fajboraimat, 

a nyári szezonban finom  derestyei barna 
ras és üveges C Z E L L - S o r o l i c t 
jégbehütve, előzékeny kiszolgálás mellett, a 

legszolidabb árban kapják. 
Szives pártfogást  kér tisztelettel: 

Lapka Henrik, vendéglős. 

UTOR-
nagy raktár! 

Mindennemű bútor a leg-
egyszerűbbtől a legfino-
mabb kivitelig állandóan 
raktáron kapható :: :: 

n a g y b a n é s k i c s i n y b e n 
esetleg részletre is! 

BALÁZS KÁROLY 
::: butorraktárában :::::::::::::::::: 

Bulevardul Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 27. 

végzett  fiút  o l á t tanulónak 
fizetéssel  felvesz  lapunk  nyomdája„ 

Székelyudvarhelyi  fiókvezető: 
|iiHHHiiiüHH  R1TTER  LIPÓTnniiiM| 

Kossuth-utca  9. szám. 

\ Egy liter 

íjó fajbor  már 9 Leiért 
egy liter 

v̂oros bor 12 Leiért 
» '̂ n/i/Ws kapható: anA^-

\ Orbán és Markovits 
I bo rnagyke reskedőkné l 
i Székelyudvarhely, Kőkereszt- tér 5. sz. 
'I Nagyobb vételnél kedvezményes ár. 

E l a d ó 
alig használt, azonnal mun-

kaképes, elsőrangú 
™ cséplő- * 
garn i tura . 
12 lóerejü magánjáró benzin-
motor, 900-as cséplöszek-
rény, uj, acéltsngelyü, csu-
kott és zárható pakkszekér, 

összes felszerelések. 
Motor leghegyesebb vidéken 
is magával viszi a teljes gar-
nitúrát, slöfogat  sehol sem 
kell! - Változott családi 
viszonyok miatt nagyon 
jutányos áron eladó 

Cim a kiadóhivatalban. 

ltj áruH H nagy áresései;! 
a köz-
ismert HIrsch Rudolf SESE., 
hol a legnagyobb Választóban ts a legjntányosabban KaphatóK: 

Angol mosó zefirek  . . . Lei 7, 9, 11, 14. 
Francia kretonok és mosó delének 9, 10, 12, 15. 
Férfi  és nfi  angolszövetek 60, 80, 90, 120,150. 
Sepsiszentgyörgyi szőttesek 18, 20, 25, 30. 
Jóminffségü  vásznak . . .10, 12, 15. 
Ágy- és asztalnemüek. s:: Férfi-  és fiu  kalapok. 

Magyválaszték menyasszonyi ke lengyékben , gyapjú de -
l énekben , francia  g renad inokban , se lymekben, külön-
böző szinii klot tokban é s minden fajta  har isnyákban. 

g p r jKárVány b tracta» 

siremUţeţet 
legszebb Kivitelben fcfszit ís 

ralitáron tart: 

Fancsali Bálint 
Kőfaragó-mester 

Odorbeiu-Sz.udVarhely 
a Vasútállomás mellett 

Hivatalok 
f i g y e l m é b e  1 

Müller-féle  kiváló antracén 
és lila irótinta, úgyszintén 
valódi Pelikán iró- és má-
solótinta kapható jutányos 
áron a Könyvnyomda Rész-
vénytársaság papír- és 

irószerkereskedésében. 


