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KRÓNIKA. 

Kedden délután 6 órakor a magyar és 
francia  kormány megbízottjai kicserélték a 
francia  külügyminisztériumban a trianoni 
békeszerződés ratifikálására  vonatkozó okmá-
nyaikat. Ezzel a békeszerződés életbe lépett 
és bekövetkezett az az időpont, amelyben Jugo-
szlávia át kell, hogy adja Pécset és Bara-
nyát Magyarországnak s viszont Magyaror-
szágnak át kell engednie Nyugat-Magyaror-
szágot Ausztriának. Hogy Jugoszlávia mikor 
teljesiti a békeszerződésben foglalt  kötele-

zettségét, arról ezidő szerint még nincs szó; 
Nyugat-Magyarország átvételére azonban már 
megérkezett az antant-bizottság. Az átadás-
sal azonban még nem lesz befejezve  az a 
vita, amely Ausztria és Magyarország között 
ebben a kérdésben felmerült.  Maga Ausztria 
is tudja, hogy N j ugat-Magyarország átvétele 
beláthatatlan következményeket vonhatna maga 
után, éppen ezért az átadás megtörténte után 
is hajlandónak mutatkozik arra, hogy tovább 
tárgyaljon Magyarországgal és a népakarat 
megnyilatkozásától tegye függővé  a vitás te-
rületek hová-tartozandóságát. Ez világosan 
mutatja, hogy a Trianonban önkényesen meg-
csinált béke éppen azt az elvet rogta fel, 

amelyen a békét akarta megcsinálni: a népek 
önrendelkezési jogát. Ezért nem béke a tria-
noni béke. Az igazi béke az lesz, amelyet az 
érdekelt népek kötnek egymással érdekeik 
szemelőtt tartása mellett. 

* 

Oroszországban borzasztó éhínség ural-
kodik, melynek nyomában a kolera és tifusz 
dühöng és naponkint 100 számra szedi az 
áldozatot a nélkülözésben kigyengült lakos-
ság közül. A világháborútól és a bolseviz-
mustól meggyötört virágbirodalomra ujabb 
katasztrófa  zudult, melynek hatása alatt kö-
nyörögve nyújtja kezét segítségért a világ 
termelő államai felé.  Nem tudjuk, milyen 
változást fog  okozni az éhínség a Lenin és 
Trockij uralomban. Annyit azonban világosan 
látunk, hogy a termelés csődje már teljesen 
bekövetkezett. A természetes fejlődés  rend-
jét átugrani, egy népet meggyökerezett, ősi 
szokásaiból, jogrendjéből és erkölcsi világ-
nézetéből kitépni nem lehet anélkül, hogy 
ennek súlyos következményei előbb-utóbb ne 
jelentkezzenek. 

Felhivis . Áz államrendőrség felhívja  az 
összes társulatokat, egyesületeket stb., hogy f. 
évi aug. hó 1-én lobogóikat oda vigyék, hogy 
ezekről egy kimutatást készítsen. 

Törődjünk a felekezeti 
néptanítók ügyével! 

A keserűség Niagara-zuhatsga zug, kavarog 
az élet nehézségeinek szirtjei között. A panaszos 
morajban élesen kiválik a tasitóság jajszava. 
Kinek fülei  vannak a hallásra, hallja meg 1.. 

„Monumentális épület előtt állunk, — írja Maj-
láth püspök — csodáljuk szédítő méreteit, fenséges 
homlokzatát, hatalman oszlopait, de vájjon há-
nyan gondolunk azokra az alapkövekre is, melye-
ken az épületóriás súlya megpihen ? A mélyebbre 
lerakott alépítmény, — mert nem látszik — a 
szemlélők figyelmét,  méltánylását rendszerint el-
kerüli. Pedig kétségtelen, hogy rajta áll, szilárd-
ságától függ  a nagyszerű alkotásnak bámulatunkat 
fölkeltő,  látható fele  is. Hazánk kultúrájának 
bizonyára ilyen elBŐrangu alapkövei: a néptaní-
tók. A társadalmi élet legfőbb  iránya, a nemzet 
általános értelmi és erkölcsi színvonala, érzületé, 
lelke, nagyrészben az ő vállaikon nyugszik, mint 
talapzaton. De éppen mert szerepűk, a talpkövek 
szerepe, nem csoda, ha sorsuk ezekével azonos: 
feledés,  nem méltánylás vagy éppen lekicsinylés. 
Szomorú valóság! Különösen a kifejtett,  lelket 
és testet ölő munkának a nem méltányolása, 
illetőleg a megérdemelt bérnek az elmaradása 
tette tengerré a tanítóság lelkét. Innen az el-
keseredése, fájdalma  és esetleges fásultsága  a 
magasabb eszmékkel szemben. A helyzet meg-
változtatásán nem a szó virága, de a tettek 
komolysága segíthet csak. A szép szavaktól már 

A fizetésrendezés. 
— A „Székely  Közélet"  eredeti tárcája. — 

I. 
Az irodaszolga nagy ímmel-ámmal sepreget. 

A toronyóra fenyegető,  komor hangon üti a há-
romnegyed nyolcat. Sietni kell, mindjárt jönnek 
az urak 1 Hirtelenében besepri a szemeteta kályha 
alá. Jó ez igy is. Kár lenne azért a hitvány kis 
szemétért azokon a nyaktörő grádicsokon le- s 
felmenni. 

A feprüt  a sarokba dugja. Vájjon hányadika' 
is lehet ma? Bütykös ujját le- s felhuzogatja  a 
fali  naptáron s végre megállapodik egy helyen. 

— Hej, a jó Istenit, még csak huszon-
ötödike ! 

Még kerek 6 nap elsejéig. Mi is lesz addig ? 
Az a fertály  szalonna is elfogyott,  amit a mult 
prímán vett és mára már szilvaizes kenyeret 
pakkolt ez asszony tízórásra. Aszal pedig nehéz 
lesz kihúzni két óráig. 

Nagy, értelmetlen bámésskedással kinézett 
az ablakon, aztán hirtelen eszébe jutott, hogy 
végezni kellene a takarítással. 

Az asztalok fölé  hajolt és pokoli dühvel 
kezdte lefújni  azokról a port. Minek koptatni a 
portörlőt ? Jó ez igy is buBzonötödikén 1 

II. 

Valami unott álmosság honol a nagy iroia-
szobában. Itt-ott egy-egy mély sóhajtás s utána 
egy hosszura nyújtott ásítás, ügy dolgosnak, 
mintha a halálos Ítéletét írná mindenik. 

Gál fi  a sarokban megtöri a kínos csendet. 
— Adjatok egy cigaretta papirt. -

Müller, aki egyenesen abban fáradozik, 
hogy egy szemtelenkedő legyet megfogjon,  inge-
rülten bsóI oda. 

— Neked soba bíccs papírod. 
— Hát honnan a fenéből  legyen, mikor egy 

megveszekedett vasam sincs. 
A gyakornok felióhajt. 
— Na ja, kérem, ma már huszonötödike. 
Valahogy kerül egy pspir. Gálfi  rágyújt és 

egyszerre beszédes kedve támad. 
— Még ma nem cigarettáztam, de mert pa-

pírt adtatok, én viszonzásul mondok egy jó hirt. 
Benne van s „Brassói Lapok" ban, hogy a fize-
tésrendezés befejezett  tény. Április elsejétől visz-
szamenőleg kápjuk. 

Kéjesen nyújtózkodik egyet B astán körül-
néz. Látni akarja a hatást. 

A szomszéd szobából kidugja a fejét  Laci 
bácsi. Ugyan rendeBen nagyott hall, de már az 
ilyesmit csak meghallja az ember 1 

— Mi van as újságban, kollega ur? 
A kollegák respektáló tekintettel, várakozva 

néznek Gálfira.  Mág Müller is kezdi megbocsá-
tani a cigarettapapír zsarolást. 

Elbizakodott lassúsággal kezd beszélni a 
„jól értesült": 

— Hát, kérem, ez már komoly dolog és 
nemcsak olyan mendemonda. Segesvárra már 
meg 1b ment a rendelet, amint hallottam az este 
a kávéházban és Kolozsvárt már fel  is vették. 

A szobában valieígos forradalom  üt ki. 
HeveB viták keletkeznek a részletekre vonatko-

zólag. Laci bácsi nagy közasodálkozás mellett nyújt 
át a hírnöknek egy szivarat. A gyakornok ug-
rándozva oda szemtelenkedik Gálfihoz. 

— Ha szabad kérdenem, én meanjit ka-
pok, kérem ? 

Gálfi  felfortyan. 
— Ebadta kölyke, hát még azt is én mond-

jam meg ? Számítsa ki! 
Aztán egykedvűen kezdi felvágni  a kapott 

szivart. Hiába, messze van még az a bizonyos 
„visszamenő pótlék", jó lesz takarékoskodni. De 
meg pazarlás ii huszonötödikén egy szivarat egy-
szerre elszívni. Ha felvágja  az ember, lesz belőle 
tiz cigaretta is. 

A tollak jókedvűen sercegnek. A hivatal 
egy pár iv papirja elfogy  ilyenkor. Hiába, ki kell 
számítani, mit fog  az ember kapni, mit kell 
ebből múlhatatlanul kiadni, mi marad tisztán éa 
mit lehet azzal majd kezdeni. 

Béldi, a lappangó tehetségű poéta rákönyö-
köl az asztalra, ujjait dus hajzatába mélyeszti és 
fennhangon  számol: 

— Lakás 60, koszt 300, mosás 30, még a 
télről fatartozáB  200, Mariskának csokoládé és 
cukor 50 . . . 

Itt megáll. Olyan olvadozó, szerelmes te-
kintettel kezd a főkönyvekre  pislogatni, mintha 
azok mind valami lírai verses könyvek lennének. 

Müller egész félivet  irt tele. MérgeBen vágja 
oda a pennát. 

— Hát ez mégis disznóság! Ha mindent 
kifizetek,  csak 80 leum marad. 

Gálfi  késs a tanáccsal mindjárt. 
— Csinálj ugy, mint én: ne fizess  senki-

nek egy fityinget  se. Majd megkapják a felesé-
ged hozományából. 

Erro már ismét felderült  a Müller képe. 
Bisony os a legokosabb, amit tenni lehet. 

János, a szolga is előkerül valahonnaa. Ba-
juszán meglátszik a szilvaizos tízórás nyoma. 
Valahonnan ő is meghallotta már a jó hirt. 
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a nép millióinak rétegében is találja meg a sorsa 
iránt érdeklődőket s ott szerezze meg küzdelmé-
hez a talajt. Értök él, értök dolgozik nap-nap 
után, legtöbbször erejét felülmúló  munkássággal 
s esért igen sok helyen nyer elismerő ellenszol-
gálatok* (üdvh. Népnév. II. évf.  I sz.) 

Tehát a tanitó maga álljon a nép elé és 
rázza fel  nemtörődömségéből s a helyzet tiszta 
feltárásával  inditsa jobb belátásra és cselekvésre. 
Nagy baj az, hogy sok ember azt hiszi, hogy 
másnak kell az ő baján segiteni s nem saját 
magának. Miként a pók Önmagából szövi hálójá-
nak fonadékát,  vagy miként a csiga a saját maga 
által kiválasztott nedvességből készíti házát, 
akként az ember is javarészt saját akaratából 
kovácsolja a maga sorsát: boldogságát, vagy bol-
dogtalanságát. De a tanitó mellett ott kell, hogy 
találjuk a papot1 és a jegyzőt. Erős nemzeti lélek 
a vérrokonságból lélekrokonságot vár és sürget ; 
lélekrokonság pedig: a gondolat és érzelem, az 
öröm és fájdalom,  a harc és győzelem életközös-
ségében található föl.  Csak arra van szükségünk, 
hogyha már ép érzékeink vannak, ne járjuk be-
kötött szemmel és süket füllel  az élet útjait. 
Az önzést küszöböljék ki a nép hivatott vezetői. 
Mennél több embernek adunk helyet szivünkben, 
annál gazdagabbak leszünk. Nagyobbra nő lel-
künk, A gyertya fénye  ugyanaz marad, ha azzal 

már ezret gyujtottunk is meg. Még inkább áll a 
szeretetre. Minél többet adunk másoknak, annál 
több marad nekünk belőle. Ilyen megtisztult, 
megnemesült lelkülettel telitve álljanak a nép elé 
minél hamarább az emiitett egyének, karöltve és 
meg vagyok győződve, hogy az eredmény nem 
marad el. A nép tőle telhetőleg anyagi áldozatát 
meghozza s a learatott gabonából „a nemzet nap-
számosainak" is fog  juttatni. Aztán jöjjön az 
egyház és az állam az ő javaival. Csak ez az el-
járás legyen őszinte és képmutatás nélküli. Szépen 
mondja erre vonatkozólag Patőfi  egyik levelében 
önmagáról: „Születésemkor a sors az őszinteséget 
bölcsőmbe tette pólyának és én magammal viszem 
azt a koporsóba szemfödélnek.  A képmutatás 
könnyű mesterség, minden bitang ért hozzá; de 
nyiltan, őszintén, a lélek mélyéből szólni, csak a 
nemesebb szivek tudnak és mernek." 

Az idők árja elment, megváltozott a földön 
föladatunk.  A föld  már eléggé meg van áztatva 
vérrel, most mással kell azt áztatni: verejtékkel. 
A fegyverrel  vivott küzdelmek helyébe a szellem 
küzdelmei s nem pedig az értéktelen polémiák 
léptek; most nem az ágyú, hanem a munka 
foglal.  Ebben a munkában derekasan kiveszik 
részüket a néptanítók s vajha a népek tudnák 
értékelni munkájukat 1 Gispár Béla. 

nagyot hall, de tettekre annál szomjasabb; ál-
dozatoktól meg éppen tüzet fogna,  meghatvá-
nyozódnék benne a komoly munkásság szelleme. 
Fölteszem a kérdést: miben álljon a tett ? Anyagi 
segélyt kell nyújtani a tanitóság részére. Ennél-
kül minden más erőfejtés  meddő munka. Gyö-
nyörűen fejti  ki ezt Prohászka. „Feltűnő, — 
mondja — hogy a szentek átlag jómódú, nemes 
és előkelő családokból származnak, s hogy a 
proletárokból (szegényekből) szentek nem igen 
lesznek. Vllliam Booth ezt igy fejezte  ki: először 
levest, aztán törvényeket 1 Igy tett az irgalmas 
szamaritánus is a rablók kezei közé esett, ki-
fosztott  s halálra sebzett utassal. Nem tartott 
neki előadást sem Platóból, sem a bibliából, nem 
biztatta, hogy ne vegye számba szenvedéseit, 
mert hisz „nem méltók a jelenidei szenvedések 
a jövendő dicsőségre, maly bennünk ki fog  jelen-
tetni" (Róm. 8,18); nem állította, hogy a lélekben 
csodálatos, gyógyító erők vannak, tehát fejlessze 
ki azokat s gyógyuljon meg tőlük; hanem a se-
beket kimosta borral s olajat öntött rájuk. Nem 
szavalt, hogy tekintse sebeit drágaköveknek, 
melyek majd as égben ragyognak, hanem bekö-
tötte azokat ; nem lelkesítette, hogy vegyen erőt 
magán s álljon a talpára, hanem karjaira vette 
a sebesültet, öszvérére ültette s elvitte a szállóba, 
végül két dénárt adott a korcsmárosnak, hogy 
gondozza a beteget. Igy kell bánnunk nekünk is 
a szegény elgyötört emberiséggel. Míg az útfélen 
fekszik  kiuzsorázva s testben és lélekben le-
romolva, addig ne beszéljünk neki sokat önne-
velésről c önnemesbitésről, hanem emeljük ki az 
árokból, teremtsük meg számára a méltó emberi 
élet feltételeit;  csináljunk belőle először embert, 
hogy azután csinálhassunk szentet is, ki „hivatva 
van az Isten dicsőségére." (Kulturprogrammunk 
és az önnevelés.) Ezen eljárási módozat követendő 
a jelen esetben ia. Akkor az a tanitó egységes, 
egész ember lesz, aki a meggyőződés szikláján 
áll és feje  fölött  a csillagon eget látja. 

A kötelességtudás szamaritánus szerepének 
a betöltésére kik a hivatottak? 

Elsősorban maga a nép. A néptanító elne-
vezés is emellett bizonyít. A nép gyermekét s 
magát a népet is tanítja és neveli. E tekintetben 
igazat kell adnunk Gyerkes Mihálynak, aki ezt 
irja: „Ne támaszkodjék a tanitói kar állandóan 
és tisztán a felsőbb  hatalmasságok kegyeire, de 

Megszólal szokatlan, lágy, alázatos hangon. 
— Hallottam istálom, hogy kapunk vala-

melyes visszamenőleges pótlékot. 
A gyakornok felvihog. 
— De kapunk ám I Ha akarja tudni, hogy 

mennyit kap, én mindjárt kiszámítom. Jöjjön 
csak ide. 

Gálfl  lekicsinylő csufandárossággal  beleszól: 
— Bár a magáét tudja kiszámítani. 
Nyílik a főnöki  szoba ajtaja. Néma csend 

less egyszerre. Mindenik kezd nagy szakértelem-
mel az aktái közt böngészni. 

A főnök  ur jókedvűnek mutatkozik. Le-
ereBzkedően mosolyog. Ez jó jel! Bizonyára már 
8 is hallotta. 

Várakozásteljesen lesik minden szavát. 
— Hallották az urak, hogy távirat érkezett ? 
A fiuk  összenéznek. No most! 
Gálfi  nagy szerényen megkérdi. 
— A fizetésrendezésre  vonatkozólag, ugy-e, 

kérem szépen, főnök  ur ? 
A főnök  elmosolyodik. 
— Sajnos nem. A számadásokat kell sür-

gősen felküldeni  és ezért kérem az urakat, hogy 
délutánonként is jöjjenek be, amig el aam ké-
szülünk velük. 

Sarkon fordult  és bement. 
A fiuk  ismét összenéznek. Müller dobolni 

kezd a ceruzával az asztalon, Gálfi  v&zteljesen 
morog, Béldi, a lappangó tehetségű poéta, fel-
•éhajt. 

— Nincsen rózsa tövis nélkül. 
A pék gyerek monotón hangon kiált be: 
— Nem tetszik friss  sütemény ? 

Molnár Albert. 

Tarlózások a gazdák nyo-
morúságai mezején. 

Ezer baj, ezer nyomorúság szakadt reánk. 
Csak a közelmúltban, a más foglalkozásúak  által 
irigyelt szántó vető, mag van törve, tönkre van 
téve s nem mutatkozik egy kivezető ut, mely 
súlyos helyzetéből révpartra segitse. 

A nyomorúság a pénz lebélyegzésnél s fő-
leg a pénzbeváltásnál kezdődött. Nem volt egy 
lélek, nem volt egy hatósági szerv, mely a mu-
lasztások következményeire figyelmeztesse  a gaz-
dákat. Hiányzott a kormányzat intő szava, mely 
fülébe  dörögje a fanatikus  hírek hatása alatt élő 
egyszerű embereknek „A pénzlebélyegzés köte-
lesség, aki le nem bélyegezteti, be nem váltja, 
károsul". Nem akarjuk hinni, hogy tervszerüleg 
volt az egész dolog elrendezve, — hisz elvégre 
nem lehet egy országnak olyan szűk látkörü kor-
mányzata, mely népe romlását akarná elősegíteni. 
A baj megtörtént. Sokan még reménykedve egy 
ujabb beváltásban, legtöbben reményvesztettea 
őrzik a ládafiókjában  a le nem bélyegzett, vagy 
be nem cserélt osztrák-magyar bankókat. S most, 
amikor a teher alatt majdnem összeroskadunk, 
jön a germán pénzek becserélése. 

E hó elején jelent meg a figyelmeztetés, 
hogy e péczek e hó végéig becseréltetnek, azon-
ban a vásárlásnál senki sem köteles elfogadni. 
Elfogadják  az adóhivatalok köztartozások fede-
zésére 8 elfogadják  a Banca Naţionala fiókjai. 
Néhány nap óta azonban e hivatalok is csak 
igen korlátolt számban fogadják  el, mert a bé-
lyegzés nagyrésze hamis, vagy a banké egy-
általán nincs felülbélyegezve.  Az a hír, hogy csakis 
ötféle  bélyegzés valódi. Kérdhetjük illetékes 
köröktől, volt-e a nagyközönség érdekének meg-
védése céljából figyelmeztetve,  hogy mily bélyeg-
zésü pénzeket fogadjon  el? Vagy merte-e valaki 
visszautasítani a felkínált  bankjegyet, amikor 
azonnal háta mögött termett a rendőr, a csend-
őr, vagy detektív. Igy történt hogy ujabb nyomo-
rúság zudult a gazdára, s a ládafenekére  ujabb 
értéktelen vendégek érkeznek. 

Az udvarhelymegyei Földmives Szövetség el-
küldötte kérő szavát a kormány elnökéhez éB a pénz-
ügyminiszterhez. Hisszük és reményünk van arra, 
hogy a kérő szónak lesz foganatja. 

Itt a cséplés. A közelmúltban egy ren-
delet jelent meg, mely látszólag a géptulajdono-
sokat, valójában a termelőket sújtja. Elképzel-
hető-e olyan géptulajdonos, ki a reá rakott ter-
heket ne akarja és ne is háritsa át a terme-
lőkre. Magasabb áron való cséplés ujabb nyo-
morúság. 

A közelmúltban a kormányzattól a gazdák 
azt a figyelmeztetést  kapták, hogy eladásra szánt 
állataikat ne vesztegessék el, mert az állatkivi-
tel rövid időn belől, teljes erőből megindul s 
igy elfogadható  árat kap állatáért. A gazda várt 
és remélt. Reményében csalatkozott, az Allatki-
vitel nem indult meg, de beállott a teljes Qzlet-

telenség, élelem és ivóviz hiánya miatt már-már 
rakásra hullanak az állatok. Kérnünk kell, hogy 
a beígért állatkivitel válljon már valóra s hogy 
rendelettel akadályozzák meg a takarmányne-
müeknek a megye területéről való kivitelét, te-
kintettel arra, hogy sok élelmes kereskedő már 
a falvainkban  igen sok takarmányt szedett föl. 

Az a bizonyos olcsésági hullám, melyet vár-
tunk, csak nem akar közeledni, sőt a behozatali 
vám növekedésével ugy látszik, drágasági hul-
lámmá változik. Az „olcsósági hullám" a gazdák 
közül szedi áldozatát. Más foglalkozásúak  inkább 
tudnak védekezni a nagyobb károsodás ellen. 
Nem akarok abba a gyanúba keveredni, hogy 
alaptalan rémképeket fessek  a falra.  Lássuk az 
arányt. M» az állatár 5—10, a buza 23, törők-
buza 23, zab 25, toj 20, sajt 20, zöldség 30 szor 
magasabb a háború előtti áraknál. Ezzel szem-
ben a gyolcsát 50, fiaomabb  posztóját 80—100, 
csizmáját 70—80, cipőjét 50, kaszáját, kapáját, 
ekevasát 50, sóját 16, dohányát 80—90, szap-
panát 80, cukrát 50j borsát, paprikáját 100-szoros 
áron kénytelen beszerezni. Ma, ha utazni akar, 
30 szoros árat kell fizetnie.  Igy állván a dolog, 
minden helyesen gondolkozó ember átláthatja, 
bogy a gazdák helyzete elszomorító. 

A földmivelő  alkotja legtöbb országban a 
lakosság nagy zömét, a földmivelő  az az erős 
alap, melyen az államok épülete felépül.  Éppen 
azért jogosan kiáltunk segítségért. S ezt a segély-
kiáltást az államnak is meg kell hallania, ha 
nem akarja, hogy az állam épületének alapja 
megrendüljön. Mi békés polgárok gyanánt aka-
runk élni; cserébe megértést, méltánylást és meg-
becsülést kérünk csuDán. - i - k . 

Csak  várj. 
— (Barátomnak.)  — 

Csak  várj, nem iegatódva,  csendben. 
Minek  a cselfogás,  ats álut? 
Miért  tolnád  magad  piacra, 
Amint szokás romlandó  árut? 

Csák  várj — tudom,  hogy az ágyadban 
Az égi tüzfény  lángol  öntudatlan. 
De hadd,  maradjon  zárva még most 
Ez az égetni vágyó, titkos  katlan. 

Csak  várj — tudom,  hogy ott előtted 
Pompázva mennyi-mennyi elhalad. 
Engedd,  csak fussanak  szegényék; 
Igazi  céljuk  csak a bér, falat. 

Csak  várj — homályba vagy még, 
Emésztő,  szürkeszinü  ködbe  — 
De szétszakad  a sürü fátyol: 
A glóriádat  nincs mi födje. 

Csák  várj — nem izgatódva,  csendben, 
Ha  más akárhogy  élőresiet: 
A szürke  jelen az övék csak, 
8 a kápráztató  jövő a tied! 

Mihály  László. 



HÍREK. 
Julius 30. 

Vizsgálat a vármegyénél. A napok-
ban városunkban járt Oana dr. miniszteri tanácsos, 
-aki a felfüggesztett  alispán: Morvay ügyében 
vizsgálatot tartott. Ez alkalommal Sibián György 
polgármestert nyugdíjazták. 

Népünnepély. A kath. egyházközség aug. 
14 iki nagyszabású népünnepélyére a rendező-
bizottság már minden előkészületet megtett. A 
gazdag és változatos programm össze van állítva 
s a hét folyamán  ki is kerül a nyomda alól s 
bizonyára minden várakozást ki fog  elégíteni, 
ügy értesülünk, hogy a népünnepély iránt nem-
csak városunkban van órási érdeklődés, de a 
kettős ünnepre yaló tekintettel a vidékről is igen 
sokan fognak  berándulni városunkba. A népün-
nepély érdekfeszítő  programmját lapunk jövő 
számában fogjuk  ismertetni. 

Football-mérkőzés. Vasárnap délután 
5 órakor a Kollegium-kertben méri össze erejét 
városunk csapata: a Hargita Testedző-Egylet, 

-a brassói sportkerület bajnokcsapatával: a Bra-
sovia Sport-Egylet'el. Nemcsak városunknak sport 
iránt érdeklődő közönségében, hanem a várme-
gye különböző sport egyleteiben is óriási érdek-
lődés mutatkozik ez eseményszámba menő foot-
ball mérkőzés iránt, melyre ezúton is felhívjuk 
a közönség figyelmét.  BalépŐ jegy 5 leu. Deákok, 
katonák és gyermekeknek 3 leu. Tagsági igazol-
vány felmutatása  2 leu s belépti dijra jogosít. 
A mérkőzés kedvezőtlen időben is meg lesz tartva. 
Tekintve a nagy kiadásokat, felülfizetéseket  kö-
szönettel fogad  a Hargita Testedző Egylet. 

A ferencrendi  atyák vezetése alatt álló 
róm. kath. elemi fiúiskolában  az 1921—22. tan-
évre a beiratkozások 1921 aug. 1 tői kezdődőleg 
d. e. 10—12 óráig eszközöltetnek a nevezett is-
kola helyiségében. 

Egy éves női ipariskolai tanfolyam 
nyílik meg szeptember 1-én a róm. kath zárdá-
ban. E tanfolyam  keretében mindennemű kézi-
munkát, fehérnemű  é« ruha varrást lehet tanulni 
tetszés szerint. A növendékek maguknak dolgoz-
nak; munkájuk eredményéről az év végén rende 
zendó kiállítás számol be. A tanfolyam  a délutáni 
órákban lesz a zárda épületében. Tandij havon-
ként 25 L. Beiratáskor két havi tandij előre fize-
tendő. A szülők helyesen teszik, ha a beiratáso-
kat mentől hamarább eszközlik, mivel a növen-
dékek csak mérsékelt számban vehetők fel.  Bő-
vebb felvilágosítást  a zárda főnöknő  ad. 

A Bzejkeftirdöi  Anna-bál folyó  hó 24 én 
elég üagyszámu közönség résztvételével folyt  le. 
Már a délutáni órákban kedélyes táncmulatság-
ban volt részük a kirándulóknak, melyet este 9 
óra körül ügyesen összeállított kabaré szakított 
meg. A Sz.-keresztúri Műkedvelő Társaság-nak a 
kabaréban résztvevő tagjai: Dáné Juliska, Má 
téfi  Tercsi, Újvári Aranka, Újvári Gabriella, Jan-
kó vich Pál, Lengyel Péter, Lengyel Samu, Szántó 
János és Szemerjay Károly ez alkalommal is be-
bizonyították előadói készségüket. Ince Gituka és 
Esztegár Zsofika  tácckettőse kedves volt és nagy 
tetszést aratott. A műsor végeztével tovább folyt 
•a tánc. E bállal kapcsolatban meg kell emlékez-
nünk Ágh János fürdőbérlőről,  aki fáradhatatlan 
munkássággal és agyagi lehetőségét felülmúlva 
igyekszik a Szejke-fürdő  felvirágoztatására.  A 
düledező viskókat elhordatta, a lakhatatlan állapot-
ban levő épületeket lakhatóvá tette, az utakat 
rendbehozta. Mindenütt meglátszik a lelkiisme-
retes és gondos kezek munkája és minden elvég-
zett munkából kiérzik, hogy Ágh János szeretet-
tel foglalkozik  a fürdővel.  A közönség pártfogá-
sát méltán megérdemli. 

A Székelykereszturi Műkedvelő Tár-
salat ismét egy kellemes estéllyel lepte meg 
Székelykeresztur és vidéke közönségét. Folyó hó 
23-án Rákosi Viktor és Guthi Soma kedves és 
szellemes bohózatát: „A . tartalékos férj"-et  adta 
elő a nagyszámú közönség élénk tetszésnyilvání-
tásai és tapsai mellett. Dr. Osváth Árpád elnök, 
ki a társulatot oly nagy buzgalommal vezeti, 
boldog lehet, mert komoly munkásságának gyü-
mölcsét ujabban is láthatta. A rendezés nehéz 
munkáját Szemerjay Károly végezte, ki mint sze-
replő is nagy hatást váltott ki a Bukovies sze-
repében. A műkedvelői szinvonalat meghaladó 
művészi készséggel játszott Lengyel Péter a Hó-
lyag Tóni, Mátéffy  Tercsi az Éva, Lengyel Samu 
az Oszkár és Dáné Jucika a Bukovicsné szere-
pében. Dorottya szerepe a hivatásos színészt is 
próbára tenné B Újvári Gabi e próbát fényes  si-
kerrel állotta ki. Jankovieh Pál a dr. Tímár, 
Genárd Ignác a Fruzsina, Kovács Endre a tánc 

mester és Mátéffy  Irénke a szobalány Bzerepé-
ben színpadi otthooíasságról tanúskodó alakítást 
nyujtottaa. A Csillám Olivér szerepe nem Haleksy 
Alfrédnek  való volt a hogy Haleksy jelenleg na-
gyobb hatást nem érhetett el, azért a felelősség 
a szerepkiosztót terheli. Walter Henrik uj mü-
ked?elő, először lépett a színpadra s a Popovka 
szerepében szép reményekre jogosító alakítást 
nyújtott. Igen kellemes hatást gyakorolt a kö-
zönségre a tánciskolái növendékek csoportja, 
melyben a város legszebb bakfisai  jelentek meg 
a színpadon. Előadás után reggelig tartó tánc 
volt. — Felülfuettek  Gálfalvi  Samu 12 50 leüt s 
Nagy Lajos lelkész és dr. Sebesi Miklós 10 — 
10 leut. (Beküldték.) 

Szinház. Fehér Imre színigazgató színi 
szezonja iránt mindig nagyobb és nagyobb érdek-
lődés mutatkozik a közönség részéről. A bérlet-
jegyzések máris oly fokozott  módon folynak,  hogy 
a régi bérlők fenntartott  helyein kívül alig ma-
radt jobb színházi ülés. Vákár  Vilmos ugy a régi 
bérlőkhöz, mint minden műpártolóhoz személyesen 
elmegy, hogy a bérlethelyeket felajánlja.  Munká-
jában támogatást kér a szinházkedvelő közönség-
től oly irányban, hogy bérlési szándékukat a színházi 
irodában (Bukarest-szálló) lehetőleg jelentsék be. 

A király nászajándéka, Aanak idején 
a Monitorul Official  259. száma, valamint más 
újságok is közölték, hogy őfelsége  100 darab 
egyenként 8000 L. összegű nászajándékot létesí-
tett abból az alkalomból, hogy Károly román 
trónörökös Haléna görög  kir. hercegnőt és György 
görög trónörökös Erzsébet román kir. hercegnőt 
feleségül  vette. E nászajándékot olyan férjhez 
menő nők kepják, akik vagy hadiözvegyek, vagy 
hadirokkantak leányai és akik 1921 évben men-
tek férjhez,  még pedig első sorban február  hó-
ban. Minthogy vármegyénkből ezideig senki sem 
adta be folyamodványát  ily ajándék elnyerése 
végett, a főispáni  hivatal felszólítása  folytán  ez-
úton hívjuk fel  az érdekelteket, hogy kérvényei-
ket haladéktalanul küldjék el a következő cimre : 
Comitetului de administrare fondul  reginei, Pa-
latul regal, Bueuresci. A kérvényhez a követ-
kező okmányok mellékelendők: 1. Hatósági bi-
zonyítvány, hogy a férjhez  ment hadiözvegy, vagy 
hadirokkant leánya. 2. Házassági szerződés kivo-
nata. 3. Erkölcsi bizonyítvány. 4. Vagyoni álla-
potát feltüntető  bizonyítvány. 

A kolozsvári árumintavásár, a hozzá 
fűzött  reményeket jóval felülmulta.  8zinte három-
száz kiállító mulatta meg itt, hogy fejlett  ipari 
életünk van, amely a jövőre nézve is igen szép 
reményekre jogosít. Jól eső érzéssel kéli megál-
lapítanunk, hogy az árumintavásár termékei csak-
nem kivétel nélkül erdélyi és bánáti produktumok. 
Eddig is tudtuk, hogy Erdély és Bánát gazdasági 
élete jóval íelülmulja a régi Románia gazdasági 
életét, de azért ily erőteljes megnyilatkozásra 
még Bem számítottunk egy oly világkatasztrófa 
után, amelyek végső hullámai még mai napig 
sincsenek elcsendesedve. A román gazdasági élet 
vezetői is teljes elismerésüket fejezték  ki az er-
délyi és bánáti ipar emez erőteljes kilépése fe-
lett, amit legnagyobb mértékben dokumentáltak 
azzal, hogy az egész mintavásárt meghívták a 
Bzeptember hóban Bukarest-ben rendezendő min-
tavásárra a legmesszebbmenő kedvezmények biz 
tositása mellett. 

Önálló magyar jegybank. A bécsi Oszt 
rák-Magyar Bank jegyzéket kapott a magyar kor-
mánytél, melyben tudtára adja, hogy augusztus 
1-én az önálló Magyar Jegybankot felállítja  és 
ettől kezdve a további közösséget megszünteti. 

Bevonják a lebélyegzetten koroná-
kat. A „Székelyföld"  bécsi információk  alapján 
közli: Áz Osztrák-Magyar Bank vezértitkársága 
nyilatkozatot tett közzé, amelynek értelmében az 
összes le nem bélyegezett koronabankjegyeket, 
amelyek a külföldön  vannak, legközelebb be fog-
ják váltani. Ezek a bankjegyek majd egy közösen 
meghatározott banknál lesznek leteendők, ahol 
három osztályba fogják  osztani, 1918 október 27. 
előtti kibocsátás, 1919 junlus 12. előtti őb a har-
madik az ezutáni kibocsátások szerint. 

Az udvarhelyi ref.  egyházmegye bí-
rósága f.  hó 28-án tárgyalta azokat a fegyelmi 
ügyeket, melyek Benedek Pál égei lelkész és hí-
vei közötti egyenetlenségből keletkeztek. Miután a 
szemben álló felek  nem megtorlásra törekedtek, 
hanem krisztusi szellemmel iparkodtak megegye-
zésre jutni, megegyezés jött létre, melyet az egy-
házmegyei bíróság is jóváhagyván, Ítélet hatályá-
val biró végzésbe foglalt.  Ugy a lelkész, mint hí-
vei lemondtak arról, hogy a szóban forgott  fe-
gyelmi ügyekből kifolyóan  a büntető bírósághoz 
fordulhassanak  és kölcsönösen visszavonják as ed-
dig folyamatba  tett ügyeket is. Magunk részérflil 
csak örülni tudunk, ha egy község megzavart bé-
kéje ezúton helyreáll. 

x Dr. Havas Zsigmond a fogászat  szak-
orvosa tisztelettől értesiti a közönséget, hogy fog-
orvosi rendelését Székelyudvarhelyen Bathyány-
tér 4 sz. alatt (I emelet) megkezdte. Foghúzás 
érzéstelenítve, fogtömések,  aranykoronák, arany-
hidak és csapfogak,  valamint teljes fogsorok  hely-
beni fogtechnikai  laboratóriumában készülnek. 

A sétatéri kioszk vasárnap d. e. 9 óra-
kor a város gazdasági hivatalánál nyilvános ár-
verésen bérbe adatik. 

A vágóhídon összegyűlt trágya va-
sárnap délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen 
fennti  hivatalnál elárvereztetik. 

Kiviteli tilalom háziállatokra. A ke-
reskedelmi miniszter közlése szerint a ló, juh, 
kecske, bika, bivaly, öszvér és szamár kivitele tilos. 

Nagy hő hullámok érkezését jósolták lap-
jaink már hetekkel ezelőtt. Ez egyszer a jóslat 
valóra vált. A napokban szokatlan forróság  teli-
tette a levegőt. A hőmérő igen magas fokra  emel-
kedett. 28 án a déli hőmérséklet napos helyen 
46°, árnyékban 34°, 29-én napos helyen 45® és 
árnyékban 33° Celsius szerint. A hőség hatása 
alatt a közönség fürdőző  kedve a maximumra 
emelkedett: egész emberrajok lepték el a Küküllő 
minden fürdésre  alkalmas helyét. A gazdaközön-
ség nagyon várja az időváltozást. Ha ez sokáig 
igy tart, szomorú télnek fog  elébe nézni. 

Szerkesztő üzenetei. 
T. cikkíróinkat kérjük, hogy közleményeiket lapunk 

terjedelméhez mérten, a lehetőség szerint rövidre fogni 
szíveskedjenek. — 0. B. M.-Vásárhely. Szives érdeklődését 
és figyelmeztetését  köszönjük, Aoból a cikkből Sz. M. 
megemlítése nem szándékosan maradt ki; mi okunk is le-
hetne rá? Azt, hogy a munkatársunk által megirt cikkben 
említve nem volt, annál kevésbbé vettük észre, mert hiszen 
a dolog természeténél fogra,  sem nem lehetett, sem szflkség 
nem volt mindan közlemény felsorolására  kiterjedni. Szí-
vesen üdvözöljük. 
I 

KÖZGAZDASÁG. 
Földmives Szövetség 

irodájában a gazdák az elmúlt héten nem igen 
fordultak  meg. Látszik, hogy itt a legfőbb  munka: 
az „élet" betakarítása. Áldás kelt s verejtékező 
munka után s ha ez az áldás sok helyen gyenge 
és szegényes is, áldassék érte, kitől száll alá 
minden jó az emberiségre . . . 

A Földmives Szövetség vezetősége a juhmé-
tely elleni szert, a „Distol"-t — melynek meg-
bízhatósága és feltótleni  gyógyhatása már több 
gazdatársuuk által kipróbáltatott — gazdáink 
közt nagyobb mértékben terjeszteni óhajtja. Hogy 
ezt könnyebben megvalósithassa, közvetlen a gyár-
ral lépett érintkezésbe s igy remélhetőleg már ai 
őszi hónapokban a Distol a Szövetség központ-
jában beszerezhető lesz. A központ ajánlatot ka-
pott a brassói műtrágya gyártól super-fosfát  be-
szerzésére. Kívánatos lenne, ha gazdáink a mű-
trágya alkalmazását általánossá tennék. Ezáltal 
az amúgy is gyenge terméseredmények javulhat-
nának. A műtrágya ára azonban ma még tul ma-
gas, a 16%-os superfoszfát  ára 150 lei, 18°/0-os 
ára 169 lei, 20% os ára 188 lei ab Udvarhely. 
Amennyiben a közölt árakon legalább is 1—-2 
vaggon tételre megrendelés érkeznék be, a Szövet-
ség vezetősége a megrendelést és a szétosztást 
készséggel vállalja. 

A cséplés ideje elérkezvén, k vezetőség a 
helyi „Hangya" fiók  vezetőségével megbeszélést 
folytatott,  hogy a cséplőgéphez szükséges benzin 
és gépolaj beszerzésével tegye lehetővé, hogy a 
géptulajdonosok itt Székelyudvarhelyen szerezhes-
sék be a szükségleteiket. Amennyiben a jelzett 
anyagokat elfogadható  áron lehet beszerezni, rö-
vid időn belül kellő mennyiségű benzin és gép-
olaj fog  a géptulajdonosok rendelkesésóre állani. 

Az állatárak alábbzuhanása még mindig 
tart. Egyes lapok hiradáBa szerint az állatkivitel 
a közel jövőben teljes erejével megindul. Szórvá-
nyosan ma is vásárolnak itt és ott, de csak féláron. 

A takarmányhiány a f.  év telén teljes lesz; 
előre látó gazdának Szentjános rozs vetésével kell 
arra igyekeznie, hogy a hiányon némileg segít-
hessen. A Szentjános rozs abban különbözik a kö-
zönséges rozstól, hogy jobban bokrosodik s igy 
több takarmányt ad, kellő fejlődés  mellett mér 
késő ősszel, esetleg kora tavasszal (április hó kö-
zepétől) kaszálható s amellett még egy közepes 
termés is várható. 

A mult keddi piacon az ujbuza vékája 42—45 
lei, törökbuza 35 lei, zab 18—20 lei. 

Kovács Dénes helyi lakosnál 1 drb. lécezett 
törökbuza kas eladó. Földmives Szdvetség. 
Kiadó: a Könyvnyomda B.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely} 

Cenzurat: C. I. Sirca. 
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Szentinre-n. 89. sz. bclsSsíg, 
3 hold szántó és 7V» hold kaszáló eladó. Érte-

kezhetni: dr. Jodál Gábor ügyvéd irodájában. 
77gy  jobb családból  valö leány és egy 

nyugdíjas,  30—40 év körüli  férfi, 
ki  a pénzkezeléssel  is megbízható,  iro-
dába  felvétetik.  Cim a kiadóhivatalban. 

J U H S A J T . 
Kitűnő házi készítésű j u h s a j t kapható minden 
hétfőn,  napi árban O r b á n T e s t v é r e k 
hentesáru üzletében. (Barátok temploma mellett). 

TJGRON ÁKOS gazdasága. 

Özv. Kiss Gáborné középiskolai leány-
tanulókat a jövő iskolai évre 

teljes ellátásra felfogad 
Bővebb felvilágosítás  Br. Orbán Ba-
lázs-u. 22a. sz. alatti lakásán nyerhető. 

Dela priropretorile plasei Cristur. 
No. 921. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Alólirott hivatal a Cristur—erkedi vicinális 
közút 0—1 hm. szakaszán levő 3 sz. felrobban-
tott hid ujjá építésének biztosítása céljából ver-
senytárgyalást hirdet. 

Ajánlat tehető az egész felszerkezetnek  újra 
épitéii munkálataira a hivatalnál kapható ajánlati 
minta szerint. A munka előirányzott költsége 
54552 lei. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
ajánlatukat a Cristur—erkedi vicinális ut 0—1 
km. szakaszán levő 3 száma hid bontási és épí-
tési munkára felirással,  pecséttel lezárt boritékba 
helyezett ajánlataikat 1921. évi augusztus h ó 
31-tk napjának d. e. 10 éráig alólirott hi-
vatalhoz közvetlenül vagy posta utján nyújtsák 
he, szóbeli ajánlat is tehető az árlejtés napján 
tartandó versenytárgyalás alatti időben. 

Az ajánlat az előirt ajánlati minta és aján-
lati költségvetés felhasználásával  teendő: az 
ajánlati költségvetésbe az egyBégárak&t és az 
ajánlati végösszegeket nemcsak számokkal, hanem 
hetükkel is be kell Írni. 

Az ajánlathoz az ajánlati összeg 5°/0 át 
hitevő bánatpénznek valamely rom. kir. adóhi-
vatalnál, vagy állampénztárnál történt letételéről 
szóló nyugta, v«gy annak kSzjegyzőileg hitelesí-
tett másolata, vagy a bánatpénz elküldését igazoló 
postai feladó  vevény csatolandó. Azek az aján-
lattevők, kik a munkálat teljesítésére törvényes 
képesítéssel, Illetőleg jogosítvánnyal nem bírnak, 
kötelesek ajánlatukban képesítéssel biró megbi 
zottat megnevezni. 

Azok az ajánlattevők, kik az alólirt állam 
építészeti hivatal felügyelete  alatt n unkát nem 
végeznek, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak 
megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi és 
iparkan ara bizonylatával igazolni. 

Az ajánlatok az alólirt hivatalban 1921 
augusztus hó 31-én 10 órakor fognak  felbontatni. 
A versenytárgyaláson az ajánlattevők vagy kép-
viselőik jelen lehetnek. 

A müvelet és feltételek  a hivatalos órák 
alatt az alólirt hivttalban megtekinthetők és ott 
az azokra vonatkozólag netán szükséges felvilágo-
sítások is megadatnak. Ugyanott az ajánlati minta 
díjtalanul, az ajánlattevő által ártételekkel kitől 
tendő ajánlati költségvetés pedig ivenkint 2 lei 
ért megszerezhető. 

Az ajánlattevők ajánlataikkal a verseny-
tárgyalás napjától Bzámitva 30 napig maradnak 
kötelezettségben. 

Székelykeresztur, 1921. évi julius hó 26-án. 
Serviciul Primpretorile plasei Cristur. 

D r . Sebest* pretor. 

JEGYZŐ URAK 
FIGYELMÉBE! 

KÖZSÉGI SZÁMADÁSI FŐKÖNYV 
nyomtatvány ivekben kapható a 
KÖNYVNYOMDA R.-T. papir- és 
irószerkereskedésében.  :: :i 

VASÁRNAP mindenki a 

SZEJKÉRE 
megy. Autóbusz és 2 társas-
kocsi egész nap és éjjel is 
közlekedik. Naponta meleg 
kádfürdő  állandóan kapható. 

AZ • ^ 

„ELLENZÉK" 
NAPONTA KAPHATÓ 
A KÖNYVNYOMDA R.-T. PAPIR-
ÉS IRÓSZERKERESKEDÉSÉBEN. 

Sziţcly Sclters gyogyborViz-for-
Mjf.  Iifol  i«it£ Értekezhetni: dr- Jodál Gábor T35 ÖUÖCatJO. ügyvéd irodájában. 

Odorheiui törvényszék. 

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

Tifán  Pálné sz. Keresztes Mária székelyvarsági 
lakos részéről az 1911. I. t.-c. 748. §. alapján 
előterjesztett térelem folytán  az orosz harctéren 
1917. január 30-án hátgericc lövéB következtében 
állítólag hősi halált halt Tifán  Árva Pál volt szé-
kelyvarsági lakos elhalálozása tényének megálla-
pítása iránt az eljárást a mai napon megicditotta 
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 vaD, hogy a bíróságot vagy az ügygondno-
kot Tifán  Árva Pál életbenlétéről értesítsék, 
egyszersmind közöljék azokat az adatokat, ame 
lyekből ez ő életbenléte megállapítható, mert el 
lenkező esetben a bíróság a jelen hirdetménynek 
a „Gazeta Oficialău-ban  történt harmadszori be 
iktatását követő naptól számított 3 hó letelte után 
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás 
eredményéhez képest meg fogja  állapítani. 

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

A kiadmány hiteléül: Burkhardt , shiv. tisztv. 

Árverés a rendőrségen. 
Aug. hó 3-ftn,  kedden d. e. 1 0 

órakor a rendőrség udvarán szalon- és egyéb 
bútorok árverés utján eladatnak. 

Székelyudvarhelyi  fiókvezető: 
R1TTER  LIPÓT 
Kossuth-utca  9. szám. 
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p r M^rVány i s trachit 

strcnMtytyt 
legszebb Kivitelben Kfczit  i s 

raKtáron tart: 

Fancsali Bílitit 
Kőfaragó-mester 

0dorheitt-5z.udVarhely 
a Vasútállomás mellett 

Hivatalok 
f i g y e l m é b e ! 

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

irószerkereskedésében. 

Megint uj és olcsó áruk érkeznek 
HIRSCH RUDOLF divatáru-üzletébe. 

Külön felhívom a figyelmét a W A f p r í í c 7 n i r A f  í m vásznakra, zefirekre és mindennemű a vásárló közönségnek JOmUlOSegll eS OlCSO íerilSZOVeteim e, mosó és szövött-árukra, stb., stb. 

Eladó tűzifa. 
A firtosmartonosi  unitárius egyházközség: 

elad 54 (ötvennégy) öl elsőrendű bükk tűzi-
fát,  a községtói alig egy kilométer távolság-
ban fekvő  erdőjéből. írásbeli ajánlatok az egy-
házközség lelkészi hivatalához nyújtandók bei 
f.  évi aug. 10-ig. 

B u d a p e s t r ő l 
az összes 1920- 21 évben megjelent 

K MAGYAR 

ÖNYVUJDONSÁGOK 
m e g é r k e z t e k 
SZÉKELY JÁNOS 
könyvkereskedésébe.« 9 


