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KRÓNIKA. 
, . A szenátus megszavazta némi módosí-
tással Titulescu pénzügyminiszter adójavasla-
tát.- Szociális szempontból nagy jelentőségű 
esemény, mert a progresszivitás alapján álló 
javaslat azokra rója az állam terheinek na-
gyobb arányú viselését, akik nagyobb anyagi 
erővel rendelkeznek. így is van az rendjén. 
És helyes és igazságos az az elv, hogy akik 
a világkatasztrófában  anyagi előnyöket sze-
reztek, első sorban azok viseljék a romok 
eltakarításának és az újraépítésnek költségeit. 

* 

Mig Közép- és Nyugateurópa államai 
minden erejüket megfeszítve  a belső konszo-
lidáció megteremtésén fáradoznak,  addig áz 
angol-török bonyodalmak uj, nagy háború 
lehetőségével idegesitik a kedélyeket. Az 
idegességet fokozza  Bulgáriának állítólagos 
szövetkezése Törökországgal, valamint az al-
bánok görögellenes hanguláta. Nyugtalanul 
tekintünk dél felé.  Vájjon sikerül-e Harring-
ton lordnak megegyezést hozni létre a török 
függetlenségi  és az angol imperialista törek-
vések között, vagy a világ tűzfészkében:  a 
Balkánon újra kirobban a háború? 

A Magyar Szövetség meg-
alakulása. 

A Magyar Szövetség kolozsvári alakuló gyű-
léséről a mult. számunkban közölt rövid közlé-
sünket — a'kiküldötteb hazatérése után, köz-
vetlenül szerzett információk  alapján — még az 
alábbi részletekkel egészítjük ki: A gyűlésre a 
magyarság nagy számban küldötte el megbízot-
tait, a székelység (Marostordavármegye kivételé-
vel, ahol a megalakulás csak' julius 10 én tör-
tént meg) 20 megbízott által volt képviselve. 

A királynak küldött hódoló távirat elfoga-
dása után a szervezeti szabályzat és a programai 
egyhangúlag elfogadtatott  és megejtették a vá-
lasztásokat ; a szövetség elnökévé br. Jósika 
Samut nagy lelkesedéssel választották meg. A 
székelység részéről alelnök dr. Ferenczy- Géza 
lett, a központi választmányba vármegyénk ki-
küldöttei közül Gál Imre, Frölich Ottó, Lőrinczi 
István és dr. Sebesi János választattak meg. 

Az intéző bizottság első sorban a politikai 
okokból fogságban  levők elbocsátását fogja  kérni, 
továbbá lépébeket tesz a közigazgatásnál és a 

bíróságoknál a magyar nyelvnek a magyar anya-
nyelvűek által való használhatása iránt. 

A Magyar Szövetség további megvalósítandó 
céljai: A magyar nemzeti kisebbség autonómiájá-
nak kivívása s ennek keretében kulturális, gaz-
dasági és szociális érdekeinek biztoiitása, teljes 
vallásszabadság és az egyházak történelmi auto-
nómiájának, valamint a helyi és törvényhatósági 

autonomiák biztosítása, állampolgári jogok egyenlő 
mértékű alkalmazása, általános, egyenlő választó-
jog, titkos szavazás, a nyelv használatának biz-
tosítása a kisebbségi különszerződés 8. §-a alap-
ján, politikai perek és politikai titkos rendőrség 
megszüntetése, a földmives  és földbirtokos  osztály 
érdekeit kielégítő birtokreforai  alkotása, a ter-
melés és forgalom  szabadságainak biztosítása, 
igazságos és progresszív adórendszer kiépítése, 
elsőrendű közszükségleti cikkek fogyasztási  adó-
jáEak megszüntetése, valamint a kivételes hadiál-
lapot és cenzura eltörlése, a volt magyar tiszt^ 
viselők visszahelyezése, a közigazgatás és igaz 

ságszolgáltatás pártatlan menetének biztosítása 
céljából, a magyar intézmények visszaszerzése, 
rekvirálások megszüntetése és az ez által okozott 
károk megtérítése, munE'as szervezetek szabad 
fejlődésének  és,»a#Ktrájk jogának biztosítása, a 
katonai szoJgálat szervezése és végül a tisztvi-
selők fizetésének  oly megállapítása, mely megél-
hetésüket lehetővé teszi. A parlamenti aktivitás 
kérdésében a szövetség annak idején általános 
kötelező erővel fog  határozatot hozni. A határozati 
javaslat egyhangú elfogadása  után a gyűlés a 
Himnusszal ért véget. 

Okos tanács. 
Honfitársammal  volt alkalmam beszélgetni, 

aki különben ismert nevű iró, jeles szónok és 
csak nemrégiben hosszabb ideig utazgatott kül 
földön.  Járt a Szvatopluk hajdankori birodalmával 
bővült Csehországban, járt a jelentéktelen kis 
országgá zsugorodott Német-Ausztriában, lerándult 
a győzelem mámorából még ki nem józanodott 
olaszok földjére  is és talán meg fordult*még 
Budapesten is. Útjából tapasztalatokban gazdagon 
tért mag, mivel ő olyan férfiú,  aki nyitott szemmel 
jár a világban s lát,ott is, ahol az átlagos ember 
egyáltalán semmit sem vesz észre. 

Vele esett az meg, hogy valamelyik nagyobb 
városban németekkel került össze, még pedig 
magas állásokat viselő német egyházi férfiakkal. 
Mint vérbeli magyar ember az én honfitársam 
nem tagadhatta meg természetét s a beszélgetés 
során többször is megpróbálkozott azzal, hogy 
a politikára terelje a szót. De a németek részéről 
sohasem talált visszhangra; azok állig begom-
bolkoztak s hallatlanra vették az ő politikai 
vonatkozású megjegyzéseit, mintha esak nem is 
léteznék az ő számukra a világpolitika. 

Ami derék földink  nem ezt várta as egykori 
szövetségesektől. Reményeiben csalatkozva me-
rész lépésre szánta el magát. Ahhoz a némethez 
fordult,  aki még a legtöbb megértést mutatta 
Irányában s ezt a kérdést intézte hozzá: „Hát 
nektek egyáltalán nincsen szavatok a mostani 
állapotokhoz; benneteket nem érint a dolgok 
mai állása?" S a nyílt és őszinte kérdésre a 
megszólított német pap nem maradt adós a 
válasszal. Nyugodt tekintetű kék szemével, amely 
— akáresak a csöndes tenger tükre — nem árult 
el semmiféle  háborgó indulatot, ránézett a kér-
dezőre és a következőket mondotta neki: „Bará-
tom menj haza, hallgaas és dolgozzál l a 

Ennyit mondott és egy szóval seta többet. 
Ami honfitársunk  pedig, akinek érzéke van az 
ilyesmik iránt, szivére vette a jó tanácsot, amely 
tulajdonképen a hetven milliós német nemzet 
programmját adta a legtömörebb fogalmazásban. 
Azonnal ráeszmélt arra, hogy a mai viszonyok 
között feltétlenül  a németeknek van igazuk, akik 
hallgatnak és dolgoznak, s mint a méhek a 
szemmel alig látható viaszsejtecskéket, ugy iz-
zadják ki a hadisarcul rájuk rótt aranyak mil-
liárdjait. 

Nem firtatta  tehát tovább a dolgot, de 
megőrizte emlékezetében a jó szívvel adott bölcs 
tanácsot, haza jött közénk azzal a gondolattal, 

hogy nekünk, erdélyi magyaroknak csakugyan 
nem lehet okosabb tanácsot adni, mint azt, hogy 
maradjunk a mi bérces hazánk határai között, 
hallgassunk és dolgozzuak. Akárhogyan is meg-
változott Közép-Európa arculata, ekével, kala-
páccsal és szellemi munkával egy jobb és szebb 
jövendőnek vethetjük meg az alapját. A meddő 
politikai vitatkozások azonban csak arra jók, 
hogy megosszanak bennünket; a kialakult hely-
zeten azok már nem változtatnak semmit sem. 

Jaklovszky Dénes. 

A közigazgatás figyelmébe. 
A halászati törvény tiltja a halfajok  és rá-

kok fogását  a tilalmi időszak alatt. A tilalmi 
időszakot megjelöli pontosan a halászjegy, melyet 
a horgászat kedvelői évenkint váltanak. Ha csak 
ezen tilalom betartásáról, esetleg annak egyesek 
részérőli áthágásáról volna szó, nem lehetne pa-
naszt tenni azért, hogy a hal- és rákállomány a 
vizekből fogy  ós egyre pusztul. Ennek a várme-
gyének alig van állandó vizű patakja, amelybea 
dacára meg- és meg nem engedett pusztító, mond-
hatni rabló halászatnak, elő ne fordulna  a piszt-
ráng, ami amellett bizonyit, hogy kellő megértéssel, 
tehát nem rendkívüli költségekkel járó mester-
séges tenyésztéssel, rendkivül felszaporitható  lenne 
a pisztráng állomány megyénkben s nem elvétve 
juthatnánk hozzá, hanem sok ezrekre menő jö-
vedelmet hajtó rendes piaci cikk lehetne. Előfor-
dul a N.-Küküllő felső  mellékvizeiben, nevezetesen 
a Sikaszó, Pisztrángos, Salamás, Ivó, Rakottyás és 
Kis Bakó, továbbá a Desák patakban, a K.-Kük. 
bucsini részében, a Kis- és Nagy-Ágban, mely utóbbi 
a N.-Küküllő legnagyobb mellékvize; a Bogdán 
és Erős patakban, a parajdi Juhodban, a, Var-
gyasnak Szt.-egy házasfalu  feletti  részében, sőt 
alább is, a Gyepű, Tolvajos, Ilasza, Kéruly vi-
zében, mely utóbbi a Toivajos és Gyepű patakából 
származik, továbbá innen le a Yargyasban, a 
Kormos-, Lángosban, sőt ezeknek minden kisebb 
mellékereiben különösen augusztus hó után. El-
szomorító körülmény az, hogy pusztul a rákál-
iomány a N.-KüLüllő, Nyikó, Fenyéd, Vargyas, 
Kéruly és Kormos, Lángos vizekben is, mely 
vizek rákban leginkább bővelkednek. 

A közigazgatás előterjesztésére a földmi-
velési kormány pár évtizeddel ezelőtt a Nagy- és 
Kiehomoród vizeket amerikai pisztránggal né-
pesítette be mesterséges uton. Alig hihető, hogy 
a nagy munkának valami eredménye mutatkoz-
nék. A hal- és rákállomány a lelketlen rabló ha-



lászat folytán  a vármegye vizeiben pusztuló fél-
ben van. 

Mit mondjunk a N.-Küküliőről, melynek 
közvetlen közelében élünk ? melynek Ízletes hal-
állományát már régebben is szigony, dinamit, 
méregfü,  meszelés, bokorháló stb. pusztították, 
ma pedig gránát s nem tudni még milyen rob-
banó szerekkel igyekeznek a hal- és rákállományt 
megsemmisíteni. E pusztitá, rabló halászatunk 
legnagyobb űzői a cigányok voltak, kiknek még 
halászjegyet sem gzabadna adni — de nem is 
váltanak. Ma mások is vannak a pusztítóak so-
rában, pedig keresnünk keiiene a módot arra, 
hogy fejlett  értelemmel a közvagyonosodás javára 
is fordíthassuk  törekvéseinket. Mert ha a hal-
gazdaság virágzásnak indul, ezt megérzi a köz-
vagyon is. Éppen ezért helyes és kívánatos do-
lognak tartanám, ha a közigazgatás a vármegyei 
vizeket drákói szigorai felügyeltetné  és egy 
szakértelemmel bíró halásztársaságra bízná, mert 
különben a kincses bánya maholnap kifogy. 

Dixi 1 

„Az egységes állami népoktatás" 
cimén Orbán János plébánosnak a mult számunk-
ban közölt cikkére Gyerbes Mihály ur, aki idő-
közben elutazott, hosszabb polémizáló cikket kül-
dött be hozzánk. A cikk megelőző szóbeli figyel-
meztetésünk dacára, több támadó élü megjegy-
zést tartalmaz és semmiképpen sem elég tárgyi-
lagos, hogy „helyreigazítás" cimén lapunkban 
közölhető lenne. Esst kiUöuben lapunk terjedelme 
és az anyag torlódása sem engedheti meg. 
Amennyiben cikkíró ur Orbán János cikkére a 
sajtótörvény értelmében reflektálni  szándékoznék, 
kérjük, hogy közlését, annak megfelelően  tény-
beli kijelentésekbe foglalni  szíveskedjék. 

Egy vármegyénkben zeneszerző 
sikere. 

Egy vármegyénkből elszármazott, családfá-
jával földünkben  gyökerező székely zeneszerző-
tehetség figyelemre  méltó sikeréről olvastunk 
nemrég örvendetes hirt, melyet méltónak tartunk 
arra, hogy lapunkban megemlítsük. A- fejlett  zenei 
kulturáju Nagyszebenben megjelenő tekintélyes 
„S. D. Tageblatt" junius 28 iki számában „Egy 
említésre méltó zenemű" cím alatt a következő-
ket irja: A mult péntek délelőtti óráiban a Mu-
Bikverein termében kevés számú meghívott 
vendég előtt, kiknek élén Majláth gróf  püspök 

- őnagyméltósága állott, egy tehetséges műkedvelő 
első munkáját mutatták be. 

Török Pál dr. vízaknai ügyvéd — amint ő 
maga nevezi — egy „magyar symphóniát" irt 
három tételben. A legnagyobb mértékben csodá-
latra méltó, hogy mennyire nem akadálya a va-
lódi tehetségnek az előtanulmányok teljes hiánya 
sem, hogy kerekded, jól sikerült müvet alkosson. 
Török dr. autodidakta, sohasem tanult „Zene-
szerzéstan"^, sem „Ellenpont"-ot, symphoniája 
mégis hibátlan az összhangzattan ós hangszere-
lés szempontjából. Zenei gondolatai, melyeket 
logikusan követ és fejt  ki, többnyire magyar 
népdaltémákra vannak építve. Symphoniája, kis 
eltérésektől eltekintve, a klasszikus Bonatafor-
rcához alkalmazkodik. 

Az elő tételnek (allegro) első témája „Csak 
egy kislány van a világon", melynek motívumait 
előbb részletekben, szétszedve fejti  ki, hogy az-
tán egy egészbe olvassza. Ellentémája egy másik 
népdal (Vörös bort ittam az este), mely formák-
ban gazdag modulációkban van a főtémával 
szembe állitva. A második tételt, andante, saját, 
de minden izében magyar motívumok alkotják. 

*A harmadik tétel (allegretto) egy Rákóczi kora-
beli mélabús kuruczmelodiának néhány taktusán 
alapszik. Az ezen alapon felépített  zenei gondo-
lattartalom a poétikus programmzene felé  hajlik, 
és különösen jól sikerültnek mondható. Rondofor-
mában van megírva s ha talán kissé nyujtott-
nak tetszik is, lendületesen fejezi  ba a symphoniát. 

A legbámu'atosabb az, hogy dr. Török zene-
müvét saját maga hangszerelte s bár nem szak-
ember, teljességgel nem vét sem az összhangzat-
tan szabályai, sem egyes hangszerek kifejezésbeli 
lehetősége és terjedelme ellen sem. A zenemüvet 
a városi zenekar tagjai juttatták érvényre Nowak 
karmeBter vezetése alatt. Városunk irányadó 

zeneszakértői dicsérettel ismerték el a sympho-
niát, mely most megkezdi útját a nyilvánosság 
előtt," 

A magunk részéről ezekhez csak azt je-
gyezzük meg. hogy ez a symphonia — talán az 
egy Radó Aladár szerezte „Faluvégén kurta 
korcsma" kivételével — tudtunkkal az első ily-
nemű zenemű, mely a magyar népdalt a klasszi-
kus mesterek formáiban  dolgozza fel.  Bebizonyi 
totta, hogy a klasszikus forma  nemcsak 
nem rontja, sőt emeli a magyar zené érté-
két. Legnagyobb erényének azt tartjuk, hogy 
megőrizte teljesen a motívumok eredeti zamat-
ját ős minden porcikájában magyar maradt. 

HÍREK. 
Julius 16. 

Megérett az „élet". 
Igen, megérett az élet,  a világ nagy részét 

éltető aranykalászu buza. 
Életnek  nevezi az alföldi  magyar ember a 

búzát. Egyedül csak a búzát. Sam a rozsot, sem 
az árpát, sem a kukoricát nem nevezi életnek, 
csak egyedül  a bugát,  pedig azok is jelentékeny 
élelmi cikkét képezik az emberiségnek. Úgyde 
nem képezi élelme tárgyát az alföldi  magyarnak, 
ó csak a búzakenyeret ismeri, a foszlós  s fehér 
belü jó búzakenyeret, amit a nagyvilág legjobb 
búzájából állítanak elő. 

Ez az ő élete. Otthonában ott van az asz-
talfiókjában,  vagy a szekrénye polcán s ha el-
megy hazulról, ott van a tarisznyájában. Van 
egyéb is a tarisznyában, főképp  jó, vastag, érett 
szalonna, de az nem élet, az csak szalonna. Ab 
ból egyedül megélni nem lehet. Dd a jó buza-
kenyérből meg lehet élni. 

Minden egyéb mellékes, vivő szer, mert ha 
nincs szalonna, vau egy görögdinnye, sárga-
dinnye, zöld paprika, hagyma stb., vagy a ürge 
(birka, juh) húsából főzött  ínye3Íklandoztató, il-
latos bográcsos gulyás,  amelyek szintén mind jó 
tápláló eledelek, de azért élet egyedül  a jó ke-
nyérit adó buza, amely sok sok millió ember fö-
táplálékát  s Magyarország főterményét  képezi. 

Élet  a búzája a magyarnak nemcsak azért, 
hogy az emberi élet  legfontosabb  fenntartója,  de 
élet  azért is, mert annak legjobb segitő eszköze. 
Akinek búzája van bőven, annak mindenb van, 
mert a buza olyan, mint az arany, amit mindig 
el lehet adni, örökké van vevője. 

Arany nem terem mindenütt, mégis az egész 
világon ismerik s drágán fizetik.  Buza ssm te-
rem mindenütt s lisztje táplálékul szolgál ott is, 
ahol talán egyetlen buzaszemet sem láttak soha. 
Azért élet  a buza. 

Da élet azért i», mert Magyarországnak év-
századokon át. mint főterménye,  legfőbb  éltetője 
volt. A volt Nagymagyarország évi búzatermése 
34—50 millió métermázsa szokott lenni; 10 évi 
átlagban 42 millió métermázsa. Ebből a belföldi 
szükségleten felüli  fölöslege  12—20 millió méter-
mázsa volt, ami külföldi  szükséglet pótlására, az 
érette befolyt  pénz a termelő élete mellékszük-
ségleteinek fedezésére  szolgált, végeredményében 
pedig az állam bevételeinek legjobb forrását 
képezte. 

Ezért élet  az alföldi  magyarnak a buna. Da 
élet ez mindnyájunknak, amit eléggé bebizonyí-
tottak az utóbbi évek nehéz körülményei. 

Megérett tehát ez az élet  s kalászának hul-
lámzó tengere már mindenfelé  rendekbe s ké-
vékbe dül a sarló, meg a kasza alatt, millió és 
millió embernek oszlatva el homlokáról a borút. 

Hálát adhatunk a Teremtőnek adományáért 
ezen a vidéken, mert itt a gondos, jó munkát 
bőségesen jutalmazza az élet. 

Volt egy-egy helyen jégeső, amely károsí-
totta a szorgalom gyümölcsét, de ettől eltekintve, 
ez az év, a legjobb termő évek egyike a gabona-
félékben. 

Menjen a természet nagy templomába, aki 
teheti, mert ott most gyönyör az élet.  Sz.  P. 

Özv. dr. Válentsík Ferenczné hosz-
szább időre külföldre  utazván, mindennemű ügyei-
nek intézésével Kassay F. István ügyvédet 
bizta meg. 

Érettségi vizgálatot tett, besorozott 
tanulók katonai szolgálatukat főiskolai  tanul-
mányaik bavégzése utánra halaszthatják, ha ezt 
az illetékes katonai parancsnokságtól kérik. Az 
érdeklődőknek a főgimnáziumok  igazgatóságai 
szívesen adnak útbaigazítást ebben az ügyben. 

A kézdivásárhelyi r. k. főgimnázi-
umnak és egyházközségnek lélekemelő ün-
nepe volt julius 16 án. Ugyanis ekkor ünnepelte 
huszonötéves papi jubileumát Szilveszter Farenc 
dr., főgimnáziumi  tanár, Kászonujfaiunak  érdemes 
szülötte. A nagy népszerűségnek örveüdő tanárt, 
a kiváló irót és jeles szónokot nemcsak Kézdi-
vásárhely társadalma halmozta el jikivánataival, 
hanem a támntézetek tanári testületei is mele-
gen üdvözölték. 

Az erdélyi református  egyházkerület 
közgyűlése Kolozsváron 1921 julius első. hetében 
szokatlan érdeklődés mellett folyt  le. Az érdek-
lődést, a változott viszonyokon kívül az is fokozta, 
hogy három év óta nem volt közgyűlés és igy 
sok fontos  tárgy került a gyűlés elé. A közgyű-
lés több, mint 40 ifjú  papot szentelt fel,  s bocsá-
tott ki a lelki élet ápolására. Igen nevezetes volt 
Nagy  Károly püspök jelentése, melyben beszámolt 
a kerületben történt nevezetesebb dolgokról s vé-
gül követelte a visszaélések megszüntetését, az 
iskolák szabad használatát, egyházi, isko'ai állam-
segélyek folyósítását.  A kerület egyhangúlag fog-
lalt állást az elemi népiskolák, középiskolák fen-
tartása és fejlesztése  mellett, s kérelmezi e végből 
az iskolaépületek visszaadását. Memorandumban 
fordul  a kerület a kormányhoz a birtok-reform 
végrehajtása tárgyában is é3 kérelmezi, hogy az 
egyházi birtokok vétessenek ki a kisajátítás alól, 
mert ezek kegyes adomáayok, s ha az állam el-
veszi, ezzel útját vágja a további adományoknak 
és áldozatkészségnek. A tanügy terén kimondotta 
a közgyűlés az egységes oktatást a középiskolák-
ban, ami a polgári iskolák megszüntetését, vagyis 
a középiskolákba való beolvasztását vonja maga 
után. A papválasztásnál magengedi ezután a köz-
gyűlés, hogy három jelölt az egyházban próbaszó-
noklat tartásra megjelenhessek. Ezek közül egyet 
a hivek, egyet az espares és egyet a püspök jelöl 
ki. Az udvarhelyi ref.  kollégiumnál is ez alka-
lommal töltötte be az üresedésben levő gondnoki 
és előljárÓRási helyet. Főgondnoknak dr. Gyárfás 
Pál, gondaoknak: Nagy  Kálmán törvénybirő, 
elöljáróság! tagoknak: dr. Imreh  Domokos, Sza• 
Jcáts  Zoltán és Kádár  Dénes nagygalambfalvi  lel-
kész választattak meg. A közgyűlés négy napon át 
tartott és jul. 5-én ért véget. 

Sok az elintézetlen ügydarab a vár-
megye egyik-másik hivatalánál, olvastuk a köz-
igazgatási bizottság üléséről kiadott tudósításban. 
Ez a jelenség hangosan követeli, hogy az az egy-
két kipróbált tisztviselő is, ki még állás nélkül 
van, mielőbb alkalmaztassák, mert a közönség 
Ugye előbb való minden mailék tekiatetnél, f5-
képpan politikánál. 

Városunk és vidéke közönségének 
igen kellemes szórakozásban lesz része azon & 
nagyszabású népünnepélyen, melyet a kath. egy-
házközség rendez auguiztu3 14 én. Ugy értesü-
lünk, hogy a népünnepély programmja gazdag-
ságánál, változatosságánál és lebilincselő voltánál 
fogva  minden várakozást ki fog  elégíteni. 

Művész-est. Ritka, mondhatni esemény-
számba menő műélvezetre van kilátása városunk 
társadalmának. Amint értesülünk, vármegyénk 
szülötte: Palló Imre, a budapesti m.kir. Opera-
ház kiváló művésze, rövid itthontartózkodísát 
felhasználja  arra. hogy a közéhajnak megfelelően 
egy, a velünk közölt műiorból is kitetszően ma-
gas színvonalú ária- és dalestélyt adjoD. Bár a 
hatósági engedély e pillanatig még teknikai okok-
ból hiányzik, minden okunk meg van anaak fel-
tevésére, hogy közönségünk kulturigénye várme-
gyénk prefektusának  megértő előzékenységével 
fog  találkozni ezúttal is, s eképp a tervezett dal-
estély e hó 23 án megtartható lesz. Palló Imrét 
zongorán Berg Oltó, a m. kir. Operaház karmes-
tere fogja  kisérni. A máris megnyilvánult általá-
nos érdeklődés biztosítja a kiváló műrészek óhaj-
tott sikerét. 

A Banka Oenerálá bankjegyeinek 
bevonását a Pénzügyminisztérium 1921. junius 
30-án 58.835 sz. alatt kelt határozatával elren-
delte. E rendelet részletesen közli a beváltás 
módozatait. Bevonásra kerülnek a szabályszerűen 
lebélyegzett 100, 20, 5 és 2 lei-es, továbbá a 
lebélyegzett vagy le nem bélyegzett 1 leus bank-
jegyek. A bevonás 1921. julius 1 én kezdődik és 
31 én ér véget, mely idő alatt a kincstári pénz-
tárak és a Banca Naţionala fiókintézetein  kivül 
senki sem köteles e bankjegyeket fizetésképpen 
elfogadni.  E határidőn tul a bankjegyek elveszítik 
forgalom  képességüket és tulajdonosaik csempé-
szeknek tekintetnek s mint ilyenek büntettetnek. 
A becserélést a Banca Naţionala fiókintézetei  esz-
közlik minden levonás nélkül. A beváltok köte-
lesek a beváltás helyén kellően igazolni, hogy 



1921. évi jul.—szept. évuegyed végéig mindenféle 
adójukat kiegyenlítették. Ezen igazolás nélkül 
a Banca Naţionala fiókjai  a beváltás végett be 
mutatott bankjegyeket nem veszik át. A községi 
-elöljáróságok és városi adóhivatalok kötelesek 
fenti  bankjegyeket 1921 julius 21 ig adóban el-
fogadni  és legkésőbb julius 25 ig az illetékes kir. 
adóhivatalhoz beszállítani. A kir. adóhivatalok 
adófizetés  képpen julius 25-ig fogadhatják  el. A 
Banca Cetatea hivatalos értesítése alapján közöl-
jük, hogy a város és a vármegye területén levő 
bankjegyeket maga a Cetatea váltja be. A köz-
ségek névszerinti kimutatással egyszerre adják át 
a községben található bankjegyek mennyiségét. A 
kimutatás végén a feözség  elöljárósága köteles az 
egyesek adójának kifizetését  sommásan igazolni. 

A közelebbről induló repátriáló vo-
nattal vArosuuknak és vármegyénknek több ér-
tékes egyénisége szándékozik kitelepadni Magyar-
országra. Az eltávozók köeőtt egyik másik olyan 
munkakört töltött be, hogy a helyük nem egy 
könnyen lesz pótolható. Különösen közgazdasági 
életünket fenyegeti  veszedelem, mert auuak egyik 
éltető lelke szintén eltávozni készül. A közgaz-
dasági élet fellendité»e  oemcsak székely érdek, 
de az országnak is elsőrendű érdeke, éppen ezért 
az olyan munkás férfiakat,  akik ebben az irány-
ban vezető szerepre vannak hivatva, minden áron 
maradásra kellene birni. Ezt kivánná a nép bol-
dogulása, ezt az ország közgazdasági életének jól 
felfogott  érdeke. 

A székelyudvarhelyi Székely Dal-
egylet folyó  ho 9 én rendezett dalestélye szép 
sikerrel folyt  le. A közönség lelkesen ünnepelte 
a Dalegyletet, mely szép összetanultsággal éne-
kelte Révfiy  G.: Rendületlenül, Hoppé Rezső : 
Daloljatok c. müveket és egy népdalegyveleget, 
mely utóbbival különösen oly sikert aratott, hogy 
a műsort a „Faluvégén kurta korcsma" c. dal-
lal meg kellett pótolnia. Az estély sikeréhez 
nagyban hozzájárult a Benkő Józsefné.  Jakaboă 
Irén, Rájk Erzsi, Tomcsa Klementia, Vábár Vil-
mos, Bodrogi Balázs, Kerestéiy Gyula és Ciendőr 
Jenő által ez alkalomra alakult kis vegyeskar is, 
mely két darabbal aratott méltán megérdemelt 
sikert. A darabokat Páter Sergius ferencrendi 
pap, karnagy, tanította be nagy hozzáértéssel és 
fáradságot  nem ismerő lelkesedéssel. A műsort 
kedélyes táncmulatság követte. 

A közutak megjavításával egyidejű-
leg a városi tauácí tervbe vette a Solymossy-, 
Bálint, Koruis- és Farcádi u'cák megrongálódott 
iahidjainak beton gyttrükkel való helyettesítését. 

Halálozások. ö«v. Balogh  Józsefué  szül. 
Vitái yos Mária f.  hó 10 én 67 éves karában el-
hunyt. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. 

Dániel Dénes volt vármegyei hivatalszolga 
f.  hó 12 én 49 évei korában meghalt. A derék, 
becsületes és munkás ember korai halála nagy 
részvétet keltett ismerősei, barátai és volt fe-
lebbvalói körében. 

özv. Tamásy  Póterné sz. Gál Róza f.  hó 
10 én 64 ik évében meghalt. Temetése 12-én dél-
után volt nagy részvét mellett. 

Biró Péter és Sánduj  Dénes zetelaki lakó-
sok f.  hó 13-án váratlanul elhaltak. Temetésük 
nagy részvét mellett folyt  le. 

Háztulajdonosok figyelmébe.  A rend 
őrség újra felhivja  a háztulajdonosokat, hogy 
korábbi rendelete értelmében lakóik névjegyzékét 
haladéktalanul függesszék  ki, mival a legszigo-
rúbban fogja  megbüntetni mindazokat, akik ren-
deletének teljesítését nem tartják szükségesnek. 

A székely kereszt uri Műkedvelő Tár-
sulat részben az unit. főgimn.  konviktus alapja 
javára folyó  hó 23 án tánccal egybekötött mű-
kedvelői előadást rendez a Walter Ferenc szín-
háztermében. Guti Soma és Rákosi Viktor 3 fel-
vonásos bohózata: „A tartalékos férj"  kerül 
színre, melynek sikerét a legjobb műkedvelő erők 
biztosítják. A rendezés nehéz munkáját Szemer-
jay Károly végzi. Ez előadásra előre felhívjuk  a 
közönség figyelmét. 

„Idegen adó." Ismeretes, hogy annak 
idején a csatolt területeken működő nem román 
nyelvű színtársulatok előadásai és más jótékony-
célú hangversenyek után „idegen adó cimén 22%-oa 
adót vetettek ki. A színtársulatok igazgatói ezt 
sérelmesnek találták és felterjesztéssel  éltek Goga 
miniszterhez. Nem régen lehetett aztán olvasni a 
lapokban, hogy a színtársulatok igazgatóit fel-
mentették az előadások jövedelme után fizetendő 
22°/0-os adó alól. Arról nincs híradás, hogy ez 
az adómentesség vonatkozik-e az iskolai, egyházi, 
irodalmi és más jótékonycélu előadásokra is. A 
józan ész szerint, de a román alkotmánytan ta-
nítása szerint is, ennek az adómentességnek ki 
kellene terjednie az emiitett előadásokra is, mert 
a csatolt területek lakosai, nemzetre való tekintet 
nélkül, egyaránt román állampolgárok lettek. Az 

állampolgárok pedig, mint az alkotmánytan mondja 
a törvény előtt egyenlők. „A szabadság megvan 
teljes mértékben, igy megvan a vallásszabadság, 
a tanszabadság, gyülekezési, — sajtó, — társulási 
és egyéni szabdiág és a lakás sérthetetlensége." 
Az alkotmánytannak ebből a tanításából követ 
kezik, hogy az állampolgároknak bárminő nyelvű 
előadásai nem tekiuthetők idegen előadásoknak s 
igy önként következik, hogy nem is eshetnek 
„idegen adó1 alá. Kíváncsian várjuk különben a 
döntést ebben az irányban is, meri. ugy tudjuk, 
hogy az autonom magyar felekezetek  is lépéseket 
tettek ebben a kérdésben. 

A helybeli Református  Keresztyén 
Ifjúsági  Egyesület tagjai julius hó 10 én, 
mintegy ötvenen, kirándulást rendeztek Felsőbol-
dogfalvára  és ott előadást tartottak — az ottani 
ifjúságnak.  Délelőtt a templomban énekelt az egy-
let dalkara, délután pedig a Füzes nevű berekben 
énekkel és szavalatokkal egybekötött táncmulat-
ság volt. Ez alkalommal az egylet vezetője, Vajda 
Ferenc esperes serkentette hatásos, szép beszéd-
ben az ifjakat  vallásos, munkás életre, testvéri egyet-
értésre. Az ifjak  közül Tittel Mária, Jeszenszky 
Miklós, Lőrinczi Géza kedves, értelmes szavalat-
tal, a kar pedig három szépen sikerült énekkel 
működött közre. Az ifjakat  délben a község ven-
dégelte meg egyszerű, jó ebéddel. Bor a vezetők 
óbajára, nem volt az asztalon. Előadás után s az 
előtt is, az egylet tagjai, a boldogfalvi  és a kör 
nyékbeli ifjúság  a legjobb hangulatban mulatott 
együtt esta 7 óráig. A szíves fogadtatásért  Kö-
szönet és eüsnerés illeti B;ró Áron lelkészt, Mol-
nár körjegyzőt és a község elöljáróságát. 

Egységes középiskola. A magyar fele-
kezeti főhatóságok  a» egységes középiskola  tervét 
elkészítették s tantervét «megállapították. Az uj 
középiskola alsó és felső  tagozatra oszlik. Az 
alsó tagozat tanterve a gimnázium és a volt pol-
gári iskola tantervének egységesítése — latin-
nyelv nélkül; a felső  tagozat az V. 03zt.-tól 
kezdve két ágazatra oszlik: gimnáziumi és reál 
szakra. A gimnáziumi szakon az V—VIII. oszt.-bau 
a latin nyelv szerepel; a reál szakon az angol és 
frascia  nyelv. A görög nyelv a gimn. szakon fa-
kultative a VI—VIII. oszt.-ban. — E^zel az egy-
ségesítéssel a polgári iskolák, mint alsó tagozatú 
középiskolák maraduak meg, ahol nincs gimná-
zium, ahol padig gimnázium van, ott a gimnázium, 
alsó tagozatába  olvadnak  be. Eszerint a ref.  hol 
legium polgári  leányiskolája  is beolvad  afögimná-
eium alsó tagozatába.  Az átlépés a polg. leány-
iskolából a megfelelő  magasabb osztályba minden 
külöabözeti vizsgálat nélkül lehetséges. Jelentke-
zés és beiratkozás  augusztus l-ig.  A bairatáskor 
130 lei előleg fizetendő.  Az uj tanterv átmeneti 
leg egyelőre az 1921—22. évre szól s az állam 
részéről is jóváhagyatott. Felvételek a kollégiumba 
julius 15. után is eszközöltetnek a kiadott tájé-
koztatás alapján. Az internátusban és konviktus-
ban van hely. Kívánatos, hogy aug. l-ig minden 
érdebeit tanuló iratkbzzék be, mert különbau a 
főhatóságot  tájékoztatni u az uj tantervvel kap-
csolatosan intézkedéseket megtenni lehetetlen. 

Az állami elemi flu-  és leányiskola 
elhelyezésére a kultu*z kormány átengedte a volt 
reáliskola épületének felerészét.  Ez iskolák a 
jövő tanévben már ott fognak  megnyílni; eddigi 
helyükre, a Mária Valéria gyermekkert épülő-
tébe pedig a városi tanács fog  átköltözködai. 

Az 1876, 1877, 1878 és 1879 évben 
született férfiak  öaszeirás végett jelentkezzenek a 
rendőrségnél és pedig f.  hó 18 án az 1876—77, 
19 én az 1878 és 20-án az 1879-tţen születettek. 

Az Udvarhelyköri Dávid Ferencz-
Egylet f.  hó 24-én d. u 3 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését Homoródalmáson, az unitárius 
templomban. Gyűlés után kosaras táncmulatság 
lesz; 25 én reggel 7 órakor padig kirándulás a 
barlanghoz. Az elnökség — minthogy meghívót 
kevés számban küldött szét — ezúton hiv meg 
miudan érdeklődőt. Akik a gyűlésen é3 a kirán-
duláson részt akarnak venni, f.  hó 20 ig jelent-
sék be a h.-almási unitárius lelkészi hivatalnál, 
hogy elszállásolásukról gondoskodhassék. 

A K ö z g a z d a s á g hetilap az ipari és kereskedelmi 
élet egyik legnevezetesebb eseménye: a Kolozsvárt tar-
tandó árumintavásár alkalmából a vásár megnyitása előtti 
napon, juliu3 14-én 82 oldalra terjedő ünnepi számot adott 
ki. Közgazdasági életünk fontos  és actnális eseményeivel 
s a mintavásárral foglalkozó  szám irói közéletünk kiváló-
ságai, Erdély és Bánát legkiválóbb közgazdászai, a minta-

vásár fő  védnökei, diszelnökai és elaökei közül kerülnek 
ki, Szerepel a számban: Nagy Károly erdélyi ref.  püspök 
— a mintavásár fővédnöke:  Farkas Mózes dr. a gyár-
iparosok kolozsvári fiókja  elnöke, a mintavásár diszelnöke: 
Szana Zsigmond a mintavásár diszelnöke, Balogh Arthur 
dr. ny. tanár, a magy. tud. Akadémia tagja, Török Bálint 
dr. as Erdélyi Gazdasági Egylet titkára stb. 8tb. A dus 
tartalmú és értékes számra felhívjuk  a figyelmet. 

A lakásszükség égető kérdésével a vá-
rosi tanács egyik legutóbbi ülésében foglalkozott. 
A baj enyhítése céljából elhatározták, hogy ma-
gánépitkezésre alkalmas vár«si telkeket fognak 
áruba bocsátani. A telkek árából maga a város 
is bérházaknak alkalmas épületeket (kisebb fa-
házakat) fog  építtetni. 

A kolozsvári mintavásárra az ottani 
kereskedelmi és iparkamara Vásárirodája cimén 
beküldendő tárgyak, áruk vasúti szállítására 
50°/0 os kedvezmény engedélyeztetett, amely ked-
vezményben a mintavásárra jelentkezettek az áru 
feladása  alkalmával, minden további nélkül ré-
szesülnek. Az iparkamara ismételten felhivja  a 
miutavásárt látogatni kivánók figyelmét  arra, 
hogy az 50% os utazási kedvezményre jogosító 
igazolványok átvehetése végett jelentkezzenek a 
marosvásárhelyi iparkamara titkári hivatalánál. 

A székely néprajzi muzeumról szóló 
mult heti hírünkkel kapcsolatban Haáz F. Razső 
ref.  kollégiumi tanár azt a felvilágosítást  közli 
velünk, hogy a muzeumot Hoffer  András kollé-
giumi tanárral együtt létesítették, s a meglevő 
anyag egyformán  mindkettőjük gyűjtésének ered-
ménye. A muzeum ezentúl vasárnaponkint d. e. 
11—1 óra között a közönség számára nyitva lesz. 
Ekkor az érdeklődők arról is tájékozódnak, milyen 
tárgyak azok, amelyekre a muzeumnak szüksége 
van, mikkel lehet annak anyagát még gyarapítani. 

Az „Ellenzék" bizományosainak sorába 
léptünk. Az „Ellenzék" lelkiismeretes és kipró-
bált Írógárdája mindig a magyar kultura, a mi-
gyar érdekek szolgálatában állott. A „Magyar 
Szövetség" megalakulásával — melynek hivata-
los lapja — ezt a küldetését az „EUenzék" foko-
zottabb mértékben teljesiti. A budapesti, bécsi, 
berlini, bukaresti tudósítások mellé — a posta-
közlekedés teljes javultával — Erdély nagyobb 
városai is felkeresik  pontos tudósításokkal és 
tudósítói gárdájához Székelyudtarhely tudósítója 
is csatlakozott. Igy az „Ellenzék" a Székelföldöu 
történt események lelkiismeretes szószólója is lesz. 

B e i r a t k o z á s o k . A brassói róm. kath. leány-
középiskolában a jövő tanévben a leánygimnázium V. és 
VI.' osztálya Mellett megnyílik a felsőkereskedelmi  leány-
iskola első osztálya is. Vidékiek levél utján is jelentkez-
hetnek. Tandij és fenntartási  dij ugyanannyi lesz, mint a 
haaonlófobu  felekezeti  - magyar iskolákban. A beiratások 
most folynak  a róm. kath. plébiai hivatalban és a nővé-
dalmi irodában. A leánygimnáziumba és a felsőkereske-
reskedelmi leányiskolába beiratkezó vidéki növendékek a 
brassói sz. Ferencrendi nővérek internátasában havi 200 
leuért szállást és. ellátást kaphatnak, da abbeli szándékukat 
aug. l-ig be kell jelenteni az intézet fSaök  nőjének, aki a 
szükségts tájékoztatást megadja. 

x Tánoiskola. Jámbor Mihály Kolozsvár 
hírneves tánctanára julius 25 tői kezdve egy 6 
hétre terjedő tánctanfolyamot  nyit az intelligens 
közönség számára, ha megfelelő  számú tanítvány 
jelentkezik. Iratkozni Z. Székely János pipir-
üzletében lehet. 

Két katonaszökevény halála. Folyó 
hó 12-én Zatalaka közelében két csendőr négy 
katonaszökevényt elfogott,  akiket 13-án bekísért 
a községbe. Mtkor a Tófalvi  utcába érkeztek, az 
egyik szökevény az elágazó Király-utcába beug-
rott és elszaladt. Az egyik csendőr üldözőbe 
vette és többször utána is lőtt, de nem találta 
el a szökevényt. A társuk sikerült szökésén fel-
buzdulva, a másik csendőr őrizete alatt vissza-
maradt legények közül kettő: Biró Péter és Sán-
duj Dános szintén futásnak  eredtek. A csendőr 
többször megállásra szólította fal  őket, de ered-
ménytelenül. Erre utánuk lőtt és mindkettőt egy-
egy lövéssel halálosan megsebesítette; mindkettő 
meg is halt. Az ügy megvizsgálására Florescu 
főügyész  vezetése alatt bizottság ment ki, mely-
nek tagjai: Szabó Gáza dr. vizsgáló biró, Patkó 
csendőrfőhadnagy,  Révay György tb. főszolgabíró, 
továbbá Komsa dr. és Bihm dr. orvosok voltak, 
akik a boncolást is végezték. 

A városi tanács gazdasági hivata-
lánál f.  hó 24 én mintegy 200 szekérnyi trágya 
nyilvános árverésen eladalik. A feltételek  ugyan-
ott megtudhatók. 

Egy régi gyilkosság. A helybeli kir. 
törvényszék egy érdekes bűnüggyel foglalkozik, 
melynek szálai még 1918 évi december 24 ra 
nyuhiak vissza. E nap éjszakáján Száldoboson 
eddig még ismeretlen tettes megölte Neagu János 
70 év körüli öreg parasztot. A gyilkossággal 
Neagu rokonai Gáspár Gyula 35 éves száldobosi 
lakost gyanúsították, aki a gyilkosság idején 
Neaguval közös udvaron a nénje házában lakott 
nénjével és özv. édesanyjával. Gáspár 25-én este 
mulatságot rendezett és a falu  legénywel együtt 
Neagut kérte meg arra, hogy a cigányoknak 
vacsorát készítsen, amit Neagu el is vállalt. Esta 



8 órabor távoztak a legények Neagu lakásáról. 
Gáspár ekkor látogatóba ment a szomszédba egy 
asszonyhoz, ahol 11 óráig ttU. Hazatérve az 
egész udvaron sötétség volt, Neapu ablakában 
Bem látott világosságot. Az éjszakát édesanyjával 
és aénjével egy szobában aludta át. Reggel fel-
tűnt édesanyjának, hogy az öreg Neagu a serté-
seit még cem etette taeg. Benyitott az öreghez, 
aki levetkezve mozdulatlanul feküdt  az ágyon. 
Gáspárné fiához  ment és elmondotta, mit látott. 
Fia felszólítására  a szomszédok közül néhányat 
behívott és bemen;ek az öreg lakásába. Neagu 
vérbe fagyott  fejjel  holtan feküdt  a véres párnán. 
Az asztalon sült tyúkhús és boros pohár volt. 
Az öreg rokonai, — minthogy semmi bizonyíté-
kuk sem volt — nem mertek gyanujokDak kife 
jezést adni 1919 tavaszán Gáspár feleségül  vett 
egy száldobosi özvegyet. Nem sok idő múlva két 
csíkét vett. Ez megerősítette a rokonok gyanú 
ját, akik azt vélték, hogy a csikók ára a rabolt 

* pénzből került ki. Később Patakfalvára  költözött 
és Ravasz Miklós birtokos 25 hold birtokát bé-
relte ki felébe.  Ez még nagyobb szeget ütött a 
rokonok fejébe.  E hó 4 én jelentést tettek a bor-
dosi csendőrségnél, mely Gáspárt letartóztatta és 
behozta az ügyészség fogházába.  Gáspár tagadja 
a tett elkövetését. Azt állítja, hogy igazolni tudja 
két legénnyel, hogy 11 óráig távol volt; amint 
hazaért, mindjárt lefeküdt.  A csikókat kölcsön-
pénzből és felesége  borjújának árából vette. Sza-
badlábra helyezéséért felfolyamodást  adott be, 
mely felett  a vádtanács fog  határozatot hozni. 

KÖZGAZDASAG. 
A Földmives Szövetség 

felhívta  a gazdaköröket jelentsék be, nem óhaj-
tanának-e még a folyó  évben községükben gaz-
dasági előadást tartatni, — ez ideig ez iránti 
készségüket csak is egy pár gazdakör jelentette 
ki. Újólag felhívjuk  az elnökségeket, hogy a 
mennyiben az előadások tartását kívánatosnak 
tartanák, előadó kirendelése végett a központnál 
jelentkezzenek. 

A kormány a Banca Generala germán nyo-
mású pénzek beváltását elrendelte. A beváltási 
határidő f.  évi julius hó 31 én lejár. Figyelmez-
tetjük a gazdákat, hogy a beváltást a jelzett ha-
táridőig- annyival is inkább foganatosítsák,  mert 
ellenkező esetben a beváltás nehézségekbe üt-
közik. A beváltásért dijat a beváltást teljesitő 
Banka Naţionala bank fiókok  nem követelhetnek, 
azonban igazolni kel) azt, hogy esedékes adókkal 
a beváltok hátrálékban nincsenek. 

A mult számunkban jelzett juh vásárlás ugy 
látszik késedelmet szenved. A kereskedők Gdkban 
vásárolnak s élelmesebb gazdáink egész juhnyá-
jakat hajtottak át Csíkba eladás végett. Ezen 
eljárásnak meg van az a hátránya, hogy nagyobb 
kínálat mellett olcsóbb árut szab a kereskedő, s 
igy a követett eljárásnak csak is a gazda adja meg 
az árát. 

Még hivatalosan nem jelentetett ki, de már 
a lapok jelezték, hogy a folyó  évben- a gazdák 
adómentesen szilvából pálinkát nem főzhetnek. 
Â gazdák e körülménnyel számot vetve, igyekez-
zenek szilvatermésüket más uton értékesíteni. 
A heti piacon ármaximálás miatt törökbuza 
egyáltalán nem kapható, maxmális ár vékán-
ként 28 lei, buza vékája 42—50, zab 18, paszuly 
24 lei. A marha árak újra esnek, kereslet-kevés, 
kinálat igen nagy. A gabonák bár kielégítően 
fejlődnek,  a várható termés a közszükségletet 
nem fedezi,  a miért is már aratás után azonnal 
a szükségleti gabona mennyiség beszerzése iránt 
intézkedés teendő. Ép ez okból felhívjuk  gazda-
köreink vezetőségeit, hogy az árucsarnok rész-
vényeinek jegyzékét a központhoz sürgősen ter-
jesszék be, a hol pedig inkluziv intézkedés a 
részvényjegyzés iránt nem történt, a gazdakör 
vezetősége eddigi mulasztását pótlandó, a részvény 
gyűjtését haladéktalanul kezdje meg, mert a ga-
bona beszerzéséhez nagyobb összeg szükséges. 
Több gazdakör tagjainak a központba befolyandó 
tagsági diját még máig sem szolgáltatta be 
Kérjük a gazdakörök vezetőségét, szokjunk a rend-

hez, kötelességeinket teljesítsük, hogy másokkal 
is teljesíttethessük. 

Felkérjük azon gazdaköröket, ahová gazda 
sági eszközök vannak kiadva elárusifás  végett, 
elszámolás céljából a központ irodájában jelent-
kezzenek. Földmives Szövetség. 

Kkdó:a Könyvnyomda R. t. Odorheiu (Székelyudvarhely 
Cenzurat: C. T. Sirca. 

Eladó egy t e l j e s e n j ó k a r b a n levő 

14 HP. benzinlokomobil 
és 2 benzines hordó. 

Ciin: AMBRUS MIHÁLY Odorheiu-Székely-
hely, Kornis-utca 22. szám 
Az odorheiui törvéuyozék. 

0. 863 1921. j f o f o t a f o y . 

Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 
Kovács Iatvánné szül. Zoltáni D. Juliáuna székely-
muzsnai lakos résaéről az 1911. I. t.-cz. 748. §-a 
alapján előterjesztett kérelem folytán  az 1914. évi 
szeptember hó 11-én a lembergi csatában Czerkasy 
község mellett, mint a volt m. kir. 24. honvéd 
gyalogezred II. géppuskás osztagának őrvezetöja, 
ellenséges srapnell golyótól találva állítólag elesett 
Kovács István volt székelymuzsnai lakos elhalá-
lozása tényének megáilspítása iránt sz eljárást a 
mai napon megindította és az álMtólag elhalt 
részére ögygondnol-ul dr. Kertész Árpád ügyvéd, 
odorheiui lakost rendelte ki. 

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

Odorheiu, 1921. junius hó 5 napján. 
Dr. Glősz Miksa, s. k., tszéki bíró. 

A kiadmány hiteléül: Flórián, shiv. tisztv. 

SIsffrcndB,  (scrfp  alatt igetett 

fcditcserip Cs tégla 
]uliusaM 22-tcl állandóan Kapható 

IffttfAft  â l t a e fedélcserép  és téglagyárában 
HjjFVlI TttyV) Odorheiu-Székelyudvarhelytt 

Odorheiui törvényszék. 

c. 905-1920 Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 

Tifán  Pálné sa. Keresztes Mária székelyvarsági 
lakos részéről az 1911. I. t.-c. 748. §. alapján 
előterjesztett kérelem folytán  az orosz harcterén 
1917. január 30 án hátgericc lövés következtében 
állítólag hősi halált balt Tifán  Árva Pál volt szé-
kelyvarsági lakos elhalálozása tényének megálla-
pítása iránt az eljárást a mai napon megindította 
és az állítólag elhalt részére ügygondnokul dr. 
Szentkovics János ügyvéd, odorheiui lakost ren-
delte ki. 

Felhívja a törvényszék Tifán  Árva Pált 
és mindazokat," akiknek az ő életbenlétéről tudo-
másuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondno-
kot Tifán  Árva Pál életbenlétéről értesítsék, 
egyszersmind közöljék azokat az adatokat, ame-
lyekből sz ő életbenléte megállapítható, mert el-
lenkező esetben a bíróság a jelen hirdetménynek 
a „Gazeta Oficia!ă"-ban  történt harmadszori be 
iktatást kővető naptól számított 3 hó letelte után 
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyitás 
eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

. Odorhei (Székelyudvarhely), 1920. dec. 14. 
Dr. G16sz 8. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: 
Bnrhbardt József,  s. hív. tisztv. 

C. 925-
Az odorheiui törvényszék. 

-2. 1920 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 

Ambrus Lidia alsósófalvi  lakos részéről az 1911. 
I. t.-c. 748. §. alapján előterjesztett kérelem foly-
tán az 1916. év szeptember 29-én túszként 0 Romá-
niába vitt és annak Krasro nevü városában 1917. 
év január 8 án állítólag elhalt Ambrus József 
volt alsósófalvi  lakos elha'álozása tényénuk meg-
állapítása iránt az eljéráat a raai napon megindí-
totta és az állítólag elhalt, részére ügygondnokul 
dr. Borosnyai Pál ügyvéd, odorhei lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Ambrus Józsefet  és 
mindazokat, kiknek az ő életbenlétéről tudomásuk 
van, hogy a bíróságot, vagy az UgygOtdnokot Amb-
rus József  életbenlétéről értesítsék, egyszersmind 
közöljék azokat az adatokat, amelyekből az ő 
életbenléte megállapítható, mert ellenkező esetben 
a biróság a jelen hirdetménynek a „Gazeta Ofi-
ciala"-ban történt harmadszori beiktatását követő 
naptól számított 3 hó eltelte után a nevezett el-
halálozásának tényét a bizonyitás eredményéhea 
képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. évi április hó 26 án, 
Dr. Ci'ósz l i h s a , s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: A"., s. hív. tisztviselő. 

Elsőrendű téli szalámit 
5 kg. os postacsomagban franco  küld utáuvét 
mellett a Szamosujvári Sertéshizlaló R.-t. Ára 
kilogrammonkint 60 Lei, csomagolás dijtalan. 

gyártmányú 8 jt?. benzinmotor 
és egy 720 m/m Umrath-féle  kettős tisztitós 

Megtekinthetők: Str. Horia (Kor-
nis-u.) 22. Pály István Odorheiu. 

Odorheii törvényszék. 
C. 220-2. 1921. 

H i r d e t m é n y . 
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, 

hogy Kis Elekné sz. Kis Rebeka sükői lakos 
részéről az 1911. I. t.-c. 748. § a alapján elő-
terjesztett kérelem folytán  az olasz fronton,  mint 
a volt m. kir. 23. honvéd gyalogezred törzsőr-
mestere, 1918. évi május hó 11 én állítólag el-
halt Kis Elek volt sükői lakos elhalálozása tényé-
nek megállapítása iránt az eljárást a mai napon 
megindította és az állítólag elhalt részére ügy-
gondnokul dr. Sebesi Ákos ügyvéd, odorheii la-
kost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Kis Eleket é& 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétérői tudomá-
suk van, hogy a bíróságot, vagy az ügygondnokot 
a Kis Elek életbenlétérői értesítsék, egyszers-
mind közöljék azokat az adatokat, amelyek-
ből az ő életbenléte megállapítható, mert ellenkező 
esetben a biróság a jelen hirdetménynek a „Ga-
zeta Oficiaíaa-ban  történt harmadszori beiktatá-
sát követő naptél s?ámitott 3 hó letelte után 
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyitás 
eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. március 23. 
Dr. Glósz Miksa, s. k., tszéki biró. 

A kiadmány biteléül: Flórián, shiv. tisztv. 

flaií^r-
és egy 720 n 

csfylőgíp. 
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