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KRÓNIKA.
Közpénzekkel való nagyszabása panamázást leplezett le a mult napokban Harsia
János dr., Marosvásárhely város polgármestere. A bűnszövetkezet egy tagja, tekintélyes
állású közigazgatási tisztviselő, arra beszélte
rá, hogy kérjen a város részére félmilliónyi
államsegélyt, melyet ő ki fog utaltatni, s ha
a pénz meglesz, azon osztoszkodni fognak;
az iratokat pedig majd eltüntetik. A polgármester, látszólag belement a dologba, de aztán közölte azt más hivatalos személyekkel
is, a kikkel azután — mikor a csaló nála
osztozkodás végett megjelent — azt letartóztatták.
Ezzel kapcsolatosan lelepleződött még
egy másik hasonló panama-kisérlet is, melyet
Zilahon Halmágyi dr. polgármesterrel szemben
próbált meg a bűnszövetkezet. A szándék itt
is megtörött a polgármester becsületességén.
Jóleső megnyugvással gondolunk a két
derék polgármester alakjára. Pedig, tulajdonképpen mást sem tettek, mint ami kötelességük volt. Sajnos, hogy a háború és az azt
követő évek zűrzavarai a közélet terén is sok
salakot vetettek felszinre, bizalmunk sokszor
ingadozni kezdett.
Harsia polgármester most egy terjedelmes és megokolt javaslatot készit arról, hogy
a kormány miképpen irthatná ki a hasonló
közéleti korruptságokat. Kívánjuk, hogy a
derék polgármester törekvéseinek teljes sikere
legyen.

A Magyar Szövetség Udvarhelymegyei
tagozatának választmánya
augusztus 30-án, kedden délelőtt 10 órakor ülést
szándékozik tartani, ha arra az engedély olyan
időben megérkezik, hogy a meghívók jókor kézhez juttathatók lesznek.
A gyűlés napirendje a következő lesz:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés a kolozsvári nagygyűlésről.
3. 4 alelnök, 2 titkár, 1 pénztárnok, 1
ellenőr megválasztása.
4. Hivatalos helyiségről való gondoskodás.
5. Hivatalos lapról való gondoskodás.
6. Esetleges indítványok, előterjesztések.
Szolgáljon ez a közlés csupán tájékoztatásul,
mert a választmány tagjai külön meghivékkal
fognak a gyűlésbe meghivatni.
A gyűlés engedélyezése iránt idejében lépések tétettek, amennyiben azonban az engedély
kellő időben meg nem érkeznék, az egy héttel
•lhalasztatik.

Felelős szerkesztő:

TOMPA

Lk Á S Z L t Ó

Gyakorlati pályák felé.
Néhány nap választ el az új tanévtől B ez
a néhány nap a szülők gondját gyermekeik jövő
sorsát illetőleg ugyancsak fokozza. M& ugyanis a
szülőnek nemcsak azzal kell számolnia, hogy iskolázás alá kerülő, vagy benne levő gyermekét
az uj iskolai évre kellőleg előkészítse s az iskoláztatással járó költségeket előteremtse, hanem
azzal is, hogy a meghozott nagy áldozatok után
megkapja e majd gyermeke az életben való elhelyezkedés lehetőségét, vagy nem lesz-e a sok áldozat éppen hiába való, mert nem lévén meg az
elhelyezkedés lehetősége, gyermeke akaratlanul is
a proletár nép számát fogja szaporítani.
Számolnunk kell ezzd a kérdéssel, mely a
maga nemében a legszomorúbb magyar kérdés,
hisz annyi sok fiatal reménykedő elé tárja a könyörtelen élet ürességét. Készakarva neveztem
legszomorúbb magyar kérdésnek, mert egy emberöltő fog eltelni, mig gyermekeink, illetve utódaink
teljes képességet nyernek az állami gépezetben
való érvényesülésre, az államnyelv elsajátítása
révén. Ez alatt, az idők komoly intelmének fel
nem ismerése miatt, számtalan fiatal és értékes
ekazisztencia fog ketté törni,
A szülőnek van tehát miért törnie fejét, különösen abban az esetben, ha a szülő maga &z,
aki a család tradicionális berendezkedéséhez görcsösen ragaszkodik s az élet átfejléiét nem méri
azzal a számítással, amelyet a helyzet diktál s
gyermekének hajlamait a maga idejében nem alakította a valóságok felé. A világpolitika nemcsak
a világ felett kavarog, hanem szálait benyújtja a
családi szentélybe s ott is formálódásokat követel.
Szapora és büszke fajiságunk tudata vezetett és tttalt mindenha a szellemi arisztokrácia
felé. Véreink könnyű és nyugodt élete biztosításáért minden áldozatra készek voltunk. A Székelyföld adta Magyarország és Erdély tisztviselői karát, mert minden székely ember lelkében élt a
vágy, hogy gyermekeiből egy-kettő magasabb
polcra emelkedjék. így szóródott szét a székelység eszmetermelő serege Magyarország minden rétegébe • alakult ki egy vezető társadalom a székelységfiaiból, leányaiból.
De... a nagy világot átformáló politika érvényesülésük útjába gátakat emelt. A tisztviselői
képesitést ma már hiába adjuk gyermekünk kezébe, mert nem élhet vele, ae államnyelv tudása
nélkül, az pedig, hogy néhány év alatt csak megtanulja s igy beékelődést nyerhet — utópia, mert
néhány év alatt egy új nyelvet tökéletesen elsajátítani képtelenség.
De az egy két kivétel, kiváltságos nyelvtalentum, sem fogja érvényesülését mind megtalálni
a tisztviselői mezőkön, hát az egész útjára szállott raj miképpen telepedhetne ide le?
Fajiságunk szempontjából hasznunkra volt a
világtársadalomba való kihelyezkedésünk iránya,
de gazdasági tekintetekből a leghatározottabban
kárunkra, mert a szétszóródás szálai kifinomodott
életpályákról nem tudtak kapcsolatot találni a
reális útirányokba 8 innen van, hogy magasabb
képzettségünk, képesítettségünk, szóval: szellemi
arisztokráciánk mellett Erdély gazdasági kincsei
parlagon maradtak s szellemi jólétünk kezet fogott anyagi nyomoruságainkkal.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossuth-utcza) 14. sz.
Telefonszám: 34.
= Megjelenik minden vasárnap.
=

Mondanunk is fölösleges, hogy az átlátás s
a helyzet felértése ma más irányokat szabnak
elénk a jövőre való készületeket érintőleg. Fiainkat és leányainkat felelősségűnk teljes tudatában
vissza kell térítenünk a biztos agyonmorzsolédás
ösvényéről s a helyzet nyújtotta körülmények
szem előtt tartásával az ipar, kereskedelem éa
gazdaság miliőjébe kell átterelnünk, a legegyszerűbbtől a legcsiszoltabb formálódásokig, mert a
székely tehetségnek csak e tereken lesz érvényesülése és itt tehetnek megbecsülhetetlen szolgálatot az állam háztartásának. Hol vannak e lehetőségek — meg fogjuk beszélni a jövő számunkban.
I. e,

A birtokreform-törvény.
Agrár-állam éa nemzet vagyunk. Az őstermelés jellege tükröződik vissza létünk minden
vonatkozásán. Az agrárizmus az alap, a szervezet, melyen épül, mozog itt a mult, jelen és jövő
8 fejlődik lasBU ütemekben jóllétünk, életünk
minden feltétele. Ezért tehát az alapnak szilárdnak és jónak kell lenni.
Közéletünk alapjait, s a rajta épült állami
és nemzeti létet nyújtó berendezkedéseket a jó
törvények fogják össze. A jó törvény az ő átfogó
szellemével köti a fö'dtnivist az ekeszerszámhoz,
az iparost a kalapácsához, a kereskedőt az áruasztalhoz és ez egyenliti ki a mindennapi életből
fakadó torzsalkodásokat.
A földmivelő gazdák uj törvényt kaptak az
uj államiság keretében. Tehát a fundamentom
nyert szabályozást akkor, midőn a régi már megszokott törvényszerkezetekből, ősi szokásokból
egyszerre tolódtunk át uj államiságba — uj törvényszerkezetekbe. És ez a fundamentomot szabályozó törvény, mint a villámcsapás jött — egyszerre — minden vélemény kikérése, bevárása
nélkül 8 e törvény életbelépésével megvalósult a
a mezőgazdaság legegyszerűbb képe, az, mikor az
öreg gyümölcsfát a főldmives régi helyéről uj
talajba ülteti át. Tudjuk, hogy néz ki az ilyen
átültetett fa !
Hogy az uj államiságba való átvitel megrázkódtatásokkal jár — azt már kézzelfoghatóan
tapasztaltuk. A megrázkódtatásokon azonban nem
szabad megütközni, mert az többé-kevésbbé a
természet rendje. Van és alula az embervilág
minden jóakarata ellenére magát mentesiteoi nem
képes. Az átmeneti időket az államférfiak nyugodtsággal szokták nézni és ha tesznek valamit,
az csak az áttolódás simaságát szokta illetni,
hogy az a számtalan döccenés ne váltson ki különösebb izgalmakat és rázkédásokat.
Az uj agrártörvény az erdélyi birtoktestek
hallatlan megmozditására a jogot és lehetőséget
s a magántulajdon eddigi fogalmán erős változtatást okoz. A székelyföldi közlegelőkre és erdőkre épp ugy kimondja a kisajátítási jogot, mint
kimondja a középbirtokokra, egyházaink és iskoláink javaira. Csak nem régen, de mindenesetre kellő időben mutattak rá a székely gazdák
Bukurestben arra, hogy a székelyföldi közerdők
és közlegelők felbontása miatt meg nem Bzünő
gyűlölködésben fognak a székelység fiai, testvér a testvérrel, község községekkel viszálykodni s a pereskedés egész áradata fog a Székelyféld népére rásudulni — és kérték a statusqUO
fenntartását. Még mást is kértek ők. Kérték az
egyházak és iskolák vagyonának meghagyását,
mint fenntartó javakat, melyek a közterhek enyhítésére jámbor hagyakozók akaratából maradtak
és szálltak az egyházakra és iskolákra. B jogot
kérelem egyébiránt a nagy világtörvényszék által a székelynemzetnek ígért egyházi és iskolai
autonómiában is gyökereznék. Kérték a gazdák

lasztmányt és az intéző bizottság üléseit és azokon
elnököl; őrködik a szervezeti- ÓB más szabályok
megtartása felett. Minden kiadványt és kiutalást
az ülési határozatok értelmében a titkárral ir
alá; 1000 lei erejéig utólagos jóváhagyás fantartásával maga is utalványozhat; véletlen pénztár vizsgálatot rendelhet el, vagy foganatoiithat,
A gyors munkának soha Be volt meg a kímindennemű bizottságnak hivatalból tagja.
vánt sikere. Az agrártörvény is ahelyett, bogy
b) Az alelnökök az elnök akadályoztatása
szociális orvoslásaival segítségére jönne a kívánt
esetén
megválasztásuk sorrendjében helyettesítik
konBolidációnak — intencióival csak teher lesz
az elnököt. Számukat á nagygyűlés esetről-esetre
és" elégületlenséget szül az egéez vonalon és minden nemzetiségű népnél, mert egyetlen erdélyi nép
határozza meg, két alelnöknek föltétlenül Koáltala, teljes megnyugvásra, kielégítve nem less a
lozsvárt kell laknia. Egyikük ügyvezető alelnök
az ósi, bevált rendszerek felforditásából a terme
cimet s jelleget visel. Az elnököt az alelnökök
léi csökkeoése fog származni. Mindez a törvény
akadályoztatása esetén a megválasztott 8 intézőGÜrgös revízióját teszi szükségessé.
—e
bizottsági tag közül a korra nésve legidősebb
helyettesíti.
c) A titkár az eínök irányítása szerint a
Szövetség adminisztratív ügyeinek vezetője, elő
adó és a Szövetségi iroda feje. Készíti és az
elnökkel együtt aláirja a szövetségi kiadványokat és az utalványokat. Minden bizottságnak
- (Folytatás).
hivatalból tagja.
d) A pénztáros az elkészítendő pénztár-ke9. A nagygyűlés tárgyai: a) elnöki megzelési szabályok szerint vagyoni felelőséggel kenyitó; b) a jegyzőkönyv vezetésére és a szó
zeli a szövetség vagyonát. Az ellenőrrel együtt
lani kívánók előjegyzésére két, a hitelesítésre
késziti a záró számadást és a költségvetést. Pénzhárom és a választásokhoz a jelölések megtéte
ügyekben előadó.
lére öt tag kiküldése ; c) Központi választmány
e) Az ellenőr vagyoni felelősséggel ellenőrzi
jelentéseinek és kapcsolatos indítványainak ' a pénztáros működését, örzl a vasszekrény el— az anyagiakra, a beszedendő tagdíjakra és
lenzáros kulcsait. Helyettesítéséről ideiglenesen
más hozzájárulásokra is kiterjedő — előteraz elnökség gondoskodik.
jesztése, figyelemmel a megyei-, járási- és vá/) Az ügyész a Szövetség jogügyeinek intérosi választmányok jelentéseire ós indítványaira
zője. Szakkérdésekben előadó.
is; d) Számvizsgáló-bizottság jelentése, a felA titkár, segédtitkár, pénztáros és az ügyész
mentés megadása vagy megtagadása és a költa központi választmánytól, illetve nagygyűléstől
ségvetés megállapítása vagy utólagos jóváhameghatározott tiszteletdíjban, vagy javadalma
gyása ; e) Szervezeti- és más szabályok megálzásban részesülhetnek.
(Vége a ÍÖTÖ számban.)
lapítása vagy módosítása ; f) tisztikar, központi i
választmányi tagok és a három tagu számvizsgáló-bizottság megválasztása; g) Egyesek önálló
indítványai, melyek a Központi-választmányhoz
Szeressetek I • nagy világon csak egy van,
a Járási és Városi innen pedig a Megyei választmányok utján legalább 8 nappal előbb Írás- mi valóban boldogít: szivetek ; csak benne keban benyújtandók; h) Elnöki zárószö. A válasz- ressétek örömeiteket....
A nagy érzések és nagy szenvedések, „A
tás közfelkiáltással, vagy 10 tag kívánatára titkos szavazással és a tisztikar tagjaira nézve karthauzi" örökéletű írójának eme fönséges szaáltalános szétöbbséggel történik. Lejárt meg- vai hányszor meg hányszor jutnak eszünkbe, kübízatás viselői újra megválaszthatók. Kapcsolatos lönösen napjainkban, mikor oly sok a szenvedés,
— szintén Írásban benyújtandó — indítványok annyi a nélkülözés, amikor a8 ifja sziveket kell
mellőzését vagy elhalasztását, a Központi választ- megmenteni a kétségbeeséstől, hogy vidám, gond-'
mányhoz vagy közbevetve egy bizottsághoz való talan életet éljenek s fogékony legyen keblük a
nemes eszmék befogadására.
utalását a gyűlés elrendelheti.
t
\
Az ifjúságért tenni és áldozni: egyike a
10. A nagygyűlés tanácskozási rendjét külön legnemesebb feladatoknak. Az ifju3ág a jövő, az
„Ügyrend" szabályozza.
ifjúságban folytatjuk tovább földi életünket még
11. A központi választmány áll: a) a köz- akkor is, ha bezárult mögöttünk a földi élet kaponti tisztikar tagjaiból; 6) a Nagygyűlésből, puja. Oh hányan és hányan vagytok városunk lela Megyei választmányok által a magyar lakos- kes társadalmának nemesen gondolkozó női és
ságuk arányszám szerint bejelentett képviselők- férfiai, akik megértettétek ezt a nagy gondolaből beválasztott, egyelőre nyitott számú tagból. tot 1 Nincs elég nyomdafesték, mely neveitek szárA központi választmány, melynek feladata a nyára vegye, nincs elég tinta, mely érdemeiteket
Nagygyűléstől a gyűlésig felelősséggel vezetni méltóképpen ecsetelje. Ki találna elég dicsérő
és kormányozni a Szövetség ügyeit, rendes ülé- szót önzetlen fáradozástok méltó jellemzésére?
sét névre szóló meghívóval minden második hó- Több hétnek több napját feláldozni a közért nem
napban tartja meg. Rsndkivüli ülést az elnök- hiúságból, hanem egy magasabb eszmétől vezérelség szükséghez képest vagy az intéző bizottság tetve, koldulni a közért annak, aki otthonában
többsége, vagy 10 választmányi tag írásban teljes jólétnek örvend, másoknak szolgálni, annak,
beadott kérésére köteles összehívni. Az ülés akinek otthonában mások szolgálnak: mindezek
határozatképességéhez a tisztikar tagjain kivül oly tettek, amelyek önmagukban bírják méltó
legalább 10 tag jelenléte szükséges.
dicséretüket.
12. A központi választmány működési rendjét
Szeressetek! e nagy világon csak egy van,
is külön ügyrend szabályozza.
mi valóban boldogit: szivetek; csak benne keres13. A központi választmány az ügyek állandó sétek örömeiteket
A nagy Eötvös szavait isvitelére, végrehajtására és előkészítésére Intéző métlem megint, mert a történelem nemcsak a
bizottságot alakit. Ennek a tagjai: a) az elnök, dutó csaták fordulatait jegyzi fel, hanem megalelnök és titkár, b) a Választmánytól a maga méri az összetört szivek fájdalmát, de megméri
kebeléből megválasztott 12 tag. Az intéző bi- azokat a nagy, áldozatos lelkeket is, akik az
zottság tevékenysége állandó és ezért névre összetört szivek fájdalmára gyógyító irt csepegszóló meghívóval bármikor összeül.
tetni siettek. A történelem lapjain jut hely a jó14. A központi tisztikar tagjai: a) elnök;
tékonyság névtelen apostolainak is, mert nemcsak
l) alelnök; c) titkár, esetleg segédtitkár; d)
vért ontani hősi tett, hanem sokkal nagyobb hősi
pénztáros; «) ellenőr; /) ügyési.
tett a sebeket gyógyítani, a szomorúakat vigasza) Az elnök képviseli a Szövetséget hatótalni, az éhezőknek ételt adni és a síróknak
ságokkal, magánosokkal és nyilvánossággal szem
kttanjeţt letörölni.
B, L.
ben; összehívja a nagygyűlést, a központi vá-

a középbirtokok meghagyását is, mert a több
termelésre égelé szükség van, kizárólag államfentartás céljából, ami a birtoktestek elaprózódásával sohase fog lehetővé válni. Sajnos, a
székelység kívánságai figyelembe nem vétettek,
hanem egy az állam és a benne élő nemzetek
sorsát magában hordozó törvényjavaslatot két napos tárgyalással elintéztek.

A Magyar Szövetség szervezeti szabályzata.

A jótékonyság apostolai.

HÍREK.
Augusztus 80

H á z a s s á g . Dobos Ferencz cipész Stemmer
Valikával, özv. Stemmer Józsefaé leányával f. hó
20-ikán házasságot kötött. (Minden külön értesítés helyett.)

Az állami polgári leányiskolában a
b e i r a t á s o k szeptember hó 1—2—3 ik napjain,
a javító és felvételi vizsgálatok 5-én s a magánvizsgálatok pedig 6 áa tartatnak. A tanév megnyitása 7 én lesz. Felvételi dij 20 lei, tandij
40 lei, amely szegénysorsu jó tanulónak felerészben vagy egészben elengedtetik. Leánytanulókon
kivül felvétetnek még azok a fiutauulók, a kik
az elmúlt tanévben az állami polgári fiúiskolába
jártak.

UJ hnza zsengéje Homoródfürdőn.
As unitáriusok évente szokásos hálaadí istentiszteletét, az uj buza zsengéért f. hó 21-én délelőtt tartják meg Homoródfűrdón. Beszédet moad

Pál Dénes gyepesi lelkész, s kiváló egyházi sZónolf.
A g e r m á n leuk beváltásának határidejét
a pénzügyminisztérium szeptember hó l-ig meghosszabbította.
I d e g e n a d ó kivetése ügyében időzték
meg az utóbbi napokban, az adóhivatalhoz, tárgyalásra a városnak sok tekintélyes, régi adifl'.etö
pólgárát. Olyanokat is, akik 20—30—40' év óta
állandóan itt laknak, itt ipartik, foglalkozásuk
van, mely után kereseti adót, pétadókat fizettek,
a város minden közterbeihez hozzájárultak. Mindez, persze, utólag kiderül, de addig sok felesleges járkálást, bo3Sza&kodáat kell egyeseknek kiállania. Ezért óhajtandó volna, hogy ezeket a kérdéseket a hivatalok már előre, az ott bizonyosan
megtalálható adatok, főkönyvek, naplók alapján
maguk tisztáznák, s olyanokat, a kiknek idavaló
voltához kétség sem fér, ne kényszerítenének fölösleges, idótvesztegető járkálásokra.
Eljegyzés. Kiss Ferencz szovátai kereskedő
f. hó 20 ikán eljegyezte özv. Stemmer Józsefué
Irmuska leányát. (Minden külön értesítés helyett.)
G a z d a n a p lesz f. hó 21-én Mazőpaniton,
szántásversennyel, hasznos gazdasági előadásokkal,
felvonulásokkal, mulattató látványosságokkal és
tánccal. Az ünnepség is örvendetes bizonysága
a gazdák körében való általános megmozdulásnak,
öntudatra ébredésnek.
Zöldség, vetemény és gyümölcs szállításánál a vasút 50°/0-os kedvezményt ad. fi
célból a szükséghez képest rendszerint 1—2 teherkocsit csatolnak a vonathoz. Kisebb szállítmányt, ha az megfelelő terjedelmű, személykocsiban is lehet vinni.
Népünnepély. Az iskolák és a szegény
tanulók segélyezésének nemes gondolata késztette
a helybeli r. k. egyházközséget arra, hogy népünnepély rendezésével a közönségnek egyrészt
szórakozást nyújtson, másrészt pedig áldozatkészségét igénybe vegye a kultura istápolására. A
nemes cél érdekében nemcsak az egyházközség
tagjai buzgólkodtak, hanem a névtelen rendezők
Borában örömmel foglaltak helyet városunk társadalmának minden rendű és rangú polgárai, falekezeti különbség nélkül. Az üanepély eszméje
teljes megértéssel találkozott hatóságainknál is,
akik készséggel siettek a rendezőség támogatására
a hatáskörükbe eső dolgoknál. Ily gondos előkészítés után eléggé kedvező időben, augusztus
14 én szokatlanul nagy érdeklődés mellett, fényes
erkölcsi és anyagi sikerrel folyt le az ünnepély.
A lelkes iparos és kereskedő ifjúságból szervszett
tréfás csapatnak a délelőtti órákban a főutcákon
való felvonulása és jóízű ötletei annyira felksltették a közönség érdeklődósét, hogy délután
három óra tájban valóságos népvándorlás indult
a Deák-térre, a főgimnázium előtt elvonuló serpentinre és a finevelő intézet udvarára, mint a
népünnepély színhelyére. Fél négy órakor három
hatalmaB mozsárlövés reszkettette meg a levegőt
a Szent Miklós-hegyen, jeléül az ünnepély kezdetének. Nyomban megérkezett az árvátfalvi rezes
banda hangjai mellett a szombatfalviak lakodalmas menete, amely a székely szobornál állapodott
meg, ahal Veress Dőnáth rendezése mellett a
Bzékely lakadalomuak azt a részét mutatták be,

mamikor a lányt kikérik. Â szines néprajzi jeleHétnek sok bámulója akadt különösen a városi
közönség köréből. A lakodalmi menet elvonulása
<atán nemsokára Székely Dalegyletünknek babérkoszorúzott dalosai jeleutek meg afineveló intézet
erkélyén, hogy a magyar dal varázsával a magasba emeljék a mi szivünket is. A derék dalegylet P. Sergius karnagy vezetése mellett ezúttal
is a közönség teljes elismerését érdemelte ki. ÖG
óra tájban gyönyörű, színes felvonulás vonta magára a közönség figyelmét. Ez „H fehérke" diadalmas bevonulása volt Maseországba. Az apácazárdából indult ki és főgimnázium tornacsarnokába tért be, ahol Forró Gézáné és Djbos Ferenc
dr. szereztek sok örömet a kíváncsi gyermekseregnek érdekfeszítő meséikkel. E szám gondos rendezése Forró Gézáné művészi talentumát dicséri.
A színes meséknek alig volt vége, a felnőttekre
is kel imes szórakozás várakozott. Göre Gábor
bíró úr nagy örömrivalgás között megérkezett és
a gimnázium kertjében felállított Góbé színpadon
általános derültséget keltve mondotta el tapasztalatait, Göre szerepében Dobos Ferenc (cipész)
uyujtott igen sikerült alakítást. A népünnepély
ez ötletekben gazdag részét Piubár Gábor reudezte nagy hozzáértéssel, Gâlff/, Pásztor és Pollner Endre kacagtatóan bohóckodtak. Közben a
<}öre Gábor tiszteletére rendezett mulattató előadás után bealkonyodott s az esti csendességben
a kath. templom tornyában Szitás János é3 Szabó
Oyuia megszólaltatták a tárogatót, egy régi, latünt színes világba varázsolva a sziveket. Eszel
véget is ért a gazdag programm, amelyet még a
népünnepélyeken szokásos dolgok: szépségverseny,
lepényevés, székely színpad, sorsolás stb. egészítettek'ki. A szinpad székely szereplőit Biró C<eczilia bogárfalvi tanítónő nagy buzgósággal
tanította be. A sorsolás értékes tárgyait buzgó
hölgyeink gyűjtötték és derék kereskedőink adták
üssze. A műsor lezajlása után megkezdődött a
tánc, amely a legjobb hangulatban a hajnali órákban ért véget. A fáradhatatlan, időt nem saj
uáló rendezőség tagjainak és összes szereplőinek
isisorolására nincs terünk; legyen mindnyájuknak
jutalma a jól végzett kötelességteljesítés édes tudata, és az intézeteknek, melyekért áldozatot
hoztak, soba el nem mulé hálája.

A budapesti magyar bőrbaszerzési
ar. t. (készbőrközpont) ismételten felhívja az érdekelteket, hogy a vele szemben esetleg fennálló
igazolható követelések 8 napon belül annál is inkább közöltessenek a r. t.-al, mert ellenesetbei
a közvetlenül a felszámolás befejezéss előtt álló
r. t. az ilyen számlákat lezárja azzal, hogy a
r. t.-al szsmben az illetéknek követelése nincs.

AB odorheiui áll. kő- és agyagipari
s z a k i s k o l a az 1921—22 tanévre az 1 évfolyamra
3Y. és V. elemi iskolai osztályt jó sikerrel véglett taculókat vesz fel. A VI. elemi vagy II. középiskolai osztályt végzettek a II. évfolyamra nyer
tiék felvételt. Az előjegyzések már folyamatban
vannak. Az igazgatóság.
Vendéglői á r s z a b á s . A polgármester a
városi vendíglők részére s következő árszabást
állapította meg: Husieves 1 lei, barnaleves 1 léi
50 bani, főzelék feltéttel 4 lei, főzelék feltét nélkül 2 Isi, marhahús mártással 3 -lei, marhasült
3 lei, fatányéros (sertés) 5 lei, borjúsült 3 lei,
szárnyas 6 lei, pörkölt vagy tokány 2 lei, bécsi
vagy natúr szelst 4 lei, rostélyos 4 Isi, töltött
kápószta 3 lei, töltött paprika 3 lei, sertés-sült
5 lei, nyelv tormával 4 lei, főtt tészta 2 lei, sült
tészta 3 lei, 1 adag kenyér 50 bani, 1 tojás
főzve vagy rántva 1 lei, 1 feketekávé 1 lei, asztali bor 1 liter 12 lel, palackozott bor 7/io l i t e r
15 lei.

Szinház. A színházi szezon iránt érdeklőHalálozás. Baumgartner Halén f. hó 18-ikán,
dőknek
tudomására hozza a színházi iroda, hogy
Szákelyudvarhelyen 18 ik évében hosszas szenvedés
az
előadások
szept. 1 éo kezdődnek. Az operettután jobblétre szenderült. A korán elhunyt kedves személyzet bemutatkozása,
a „Farsang tündére" c.
fiatal leányt nevelőszülői: Wagner János és neje, to- látványos operettben szept. í én lesz. A drámai
vábbá édes anvja és testvérei gyászolják.
személyzet Ohnet. örökbecsű drámájában, a „VasE l m a r a d a g a z d a n a p . A földmives szö- gyáros"-ban mutatkozik be siept. 2 án. Szept.
vetség értesiti a gazdaköröket, hogy a Farkasla- 3 án, szombaton „Cigányszerelem", 4 én, vasárnap Gárdonyi „Bor" c. paraszt drámája kerül
kára kérelmezett gazdanap megtartására a vár- szinr*. Bérelni még mindig lehet Vákárnál a színmegye prefektusa engedélyt nem adott, miért is házi irodában. (Bukarest-szálló 4. szoba.) A kiadó
szobákat szintén a színházi irodában kell bea gazdanap elmarad.
P é t e r szerb király halála. Péter szerb jelenteni.
Részvét köszönet. Mindazoknak, kik
király f. hó 16 ikán, kedden, 77 éves korában
Csánki
József elhunytakor részvétüket kifejezni
hosszas betegeskedés után tüdívizenyőban megszívesek
voltak, ezúton mond bálás köszönetet:
halt. A trónért utódai: Sándor régens herceg és
a
gyászoló
család.
a trónról korábban lemondott, idősebb, György
Pusztító j é g v e r é s volt f. hó 17 én Erherceg között vetélykedésre van kilátás, mert
György ujabban olyan kijelentéseket tett, hogy kedeo, mely egy egész órahosszat tartott, s az
összes künn levő terményt és gyümölcsöt tönkrelemondását érvénytelennek tekinti.
tette. A jég 25—30 cm. volt, s a mezőkön ínég
„Kánikulában.* A nemrég még kibír- más nap is ott hevert. A kár körülbelül 1 millió
hatatlanul ránk nehdzedő rekkeaőség a mult hét lei. A közigazgatás és társadalom Bürgős segítése kívánatos.
szombatjának délutánjára váratlan hirtelenséggel
A Dragomán-féle üzlethelyiség épümegszűnt. Nagy port felvert, erős éa hideg szél- letének eladását a városi tanács legutóbb elhatáfuvás után a hőmérséklet egyszerre zuhanva esett. rozta. A vételárból a lakáshiány enyhítésére szolAzóta többször kisebb-nagyobb esőzések is voltak, gálé kisebb bérlakásokat szándékoznak építtetni.
melyek az elaszott növényzetet egészen felüdítet- ..iit:tHHnuii\iiiiiiiiiiiiii(iiuiiii!iiiiti(iiiiiiiiiii»i;MNi»iiii;iiiiiiiif(/iiiiiii;iiiiiiiie
ték. Sarjunak, kukoricának, őszi veteményeknek,
a hol még nem sültek ki teljessn, használt is a
felfrissülés, már-már elveszett reménységünk
is újra éledezik. Igy tehát már alkalomszerütíenué
Gazdasági jegyzetek.
is vált az alábbi vers, mely bizonyára postai tévedés miatt későn jutott kezünkhöz. Azonban
A legtöbb gondolkozni tudó gazdának az ad
annyira kedves és formás, hogy érdemesnek tart- nagy gondot, hogy trágya hiányában nem tudja
juk még elkésetten is közölni. Azt hisszük, szí- földeit kellően trágyázni. Ma még a mázsánkinti
150—180 leíes műtrágyával nem segíthetünk a
vesebben olvassák mások is, hogy a nagy hőség
bajon.
Legtöbb gazdánál a trágyáié teljesen kárba
már csak emlék, mintha az mág mindig tartana,
vész.
Trágyadombunk
meilé csináljunk egy göds ezáltal a vers is aktuálisabb lenne.
röt, ahol összegyűl a trágyáié, különösen esős
időben sok. Ez most még haszontalanul elfolyik s
Kánikulában.
még a csendőrök is megbüntetnek érte. A marhák faránál végigfutó középhidlásra csináljunk
Rettenetes egy idői
egy kis lappaacsot. Különösen téli időben sok
Pipás kedve van a lónak,
trágyáié gyül össze a hidlás alatt, az kiüt és a
Kutyanyel vek awva lógnak
gazdának gondot okoz. Időnként a lappancs heS az embernek pipje nő.
lyén merjük ki s deszkából készített bárkában
— Nem vagyok nagy TÍZÍVÓ,
hordjuk ki földjeinkre, de különösen kaszálóinkra.
De fé'szeim vízre vittek
Az eredmény csakhamar meglátszik. Hóra, vagy
S annyi vizet ittam, mint egy
esős időben önthetjük tisztán, különben vízzel veÁllatkerti viziló.
gyítve. A bárka olcsóbb, könnyebben kezelhető,
mint a hordó. Társu'va több gazda készíthet
Mit se használt. Engem is
egyet és használhatja. Igaz, közös lónak túrós a
Csak elért a nemezis
háta,
de hála Istennek, van még egymást meg8 lám már nyelni sem birok.
értő Bzomszéd, koma, rokon is.

KÖZGAZDASÁG.

Da vigasztal egy tadat:
Kisül közbe krumpli, bab,
S úgyse lesz, mit nyelni, sok...

*

Ha a gazda kertjének egy részét, vagy egyiK
alkalmas földjének a végét jól megtrágyázza, őszFarcádl.
szel felszántja, szóval, veteménynek előkészíti s
Mi v a n a villany-világítással ? A szom- tavasszal beveteményezi, ezzel elfoglalja egy pár
batfalvi városrész lakói napok óta újra abban a véka búzájának vagy törökbuzájának a helyét, de
kellemes meglepetésben részesülnek, hogy villany- helyette termel annyi értékű veteményt, mit ha
világításuk szünetel s nevetségesen tragikus azon- elad: 10-szer, 20 szor annyi gabonát vehet érte.
ban, hogy éjfél után már van áram s aki alvás Láttam Bethlenfalván elkezdve a Chkend aljáig,
helyett a világítást akarja élvezni, éjfél után ren- ae ut mellett minden hajitásnyira a földek vége
desen részesülhet e szerencsében. Kérdeznünk kell mindenütt hagymával van beültetve. Előttem csiki
az igen tisztelt üzemvezetőségtől, soká tart-e ez sós szekerek mentek s a szekeresek közül egyaz állapot, nem lehetne-e az, hogy a villany este egy leszállott szekeréről, félre ment az útról. Mig
8 órától 10; 11 óráig égjen, amikor mindenkinek messze voltam, nem láthattam mit csinálnak. Készüksége van a világításra, továbbá miért éppen sőbb vettem észre, hogy hagymát lopnak; s ezt
e városrész részesül ujolag abban a megtisztelő megteszik mások is. Faiemiitettem egyik márészerencsében, hogy, mint a mult évben, esetleg falvi embernek, hogy mért termelnek az ut melmost Is hetekig sötétbín marad. Legalább azt el- lett hagymát, mikor onnan sokat ellopnak. Az
várhatnék, hogy előzőleg figyelmeztessenek a be- ember azt mondta, ott van jobb földjük, jut is,
marad is. Ez azt jelenti, hogy jó földön oly jökövetkezendőkre. (Bsküldótték.)
vedelmező a termelés, hogy ha egy részét el is
x Teljes ellátásra, zongorahasználattal, lopják, a többi azt is kifizeti.
intelligens tanuló leányok, vagy tanítónők uri
Attól ne féljen senki, hogy ha sokat terházhoz
elfogadtatnak.
Cím
a
kiadóhivatalban.
^
melnek,
nem lehet eladni, mert a gazdaszövetség
Az Erdélyi Kisállattenyésztők Egyennek
az
értékesítési módját megtalálta. Miért
Szejkefttrdőn
f.
hó
21-én,
vasárnap
műl e t é n e k brassói osztálya szeptember hó folyamán
tudja a körösi nép ugorkáját, a Szeged vidéki a
sorral
egybekötött
táncmulatság
lesz.
Az
előBra&BÓban nagyszabású kiállítást óhajt rendezni.
paprikáját értékesíteni, pedig ott vonatszámra
Ezzel kapcsolatban az egyesület kongresszus tar- adáson részt vesznek helybeli színészeink és termelik.
'
Ezzel meg lehetne oldani egy csapásra a
tását is tervbe vette a kisállattenyésstés előmoz- műkedvelőink. Kedvezőtlen idd esetén az előadás
szociális kérdést, a gyereknevelés ügyét, mert
dít ásának érdekében teendő intézkedések megbe- elmarad.
K é t öngyilkosság. Szentpáli Ziuzsánna lássuk be, hogy a gyerekek ma kevés kivételiéi
szélése céljából. A kiállitás ügyében a megkeresések
nincsenek az életre nevelve. A régi, elavult gazFink Vilmos titkár, Brassó, Árvaház-utca 17. sz. 53 éves asszony Firtosmartonos községben f. hó dasági rendszerrel megállani helyünket a most
12-ikén felakasztotta magát. Ugyancsak kötél ál- beállt nehéz körülmények között nem tudjuk. Sealá küldendők.
x E l v e s z e t t p é n z t á r c a . Kérem azt a jó tal vetett végett életének f. hó 14-ikén Tamás giteni kell magúikon addig, amig egészen tönkre
Bedő Miklós.
szivü megtalálót, esetleg önmagáról pillanatra Mihály 60 éves kőrispataki napszámos. Az eljáró nem mentünk.
megfeledkezett ismerétlent, aki egy G. G. jelzésű szolgabíró, a hullaszemle és a tanuk kihallgatása
A földmives szövetség közli, hogy Ugtiői pénztárcát megtalált, hogy az emlékűi kapott alapján megállapította, hogy mind a két esetben
pénztárcát — a benne levő péns megtartása kétségtelenül öngyilkosság történt; ezért as ügyész- rón Zoltán fiatfalvi gazdaságában nagyobb menyUtán — de as okmányokkal e lap kiadóhivatalá- ség a temetési engedélyt, minden további eljárás nyiségü diószegi Székás3-féle nemesitett vetőmagbúza, őszi árpa és más termények a földmives
nélkül, megadta.
nál beadni szíveskedjék. Ref. lelkéstné.

ezövetség utján és közvetlen is beszerezhetők. —
Sebők Bálintnál Küküllőkeményfalván 7 hónapos
mangalica tenyészkan és Takó Albert szenttamási
lakosnál 2 drb. 10 hónapos báznai-mangalica keresztezésü tenyészkan beszerezhető.
A koronabankjegyek. A nép kezén
maradott keronabankjegyek (bélyegzettek és le
nem bélyegzettek) után napról napra mind na
gyobb a bajsza és egyes ügynökök már nagyobb
összegeket szedtek össze a néptől potom áron.
Egyik előkelő külföldi nagybank a koronabank
jegyek sorsára vonatkozólag azt a felvilágosítást
közli, hogy azok a lebélyegzetten osztrák magyar
bankjegyek, amelyeknek igazoltan külföldi állampolgár a tulajdonosa: egy bizonyos batáridőn
belül elsőbbségben, illetőleg kedvezésben részesülnek a likvidáeiónál. A kbbi. bankjegyek, melyek
a monátchia szétszakadt országai állampolgárainak tulajdonában vannak (ezek mi vagyunk) series számok szerint kerülnek beváltásra. A korábbi
seriesekkel biró bankjegyeket előbb váltják be,
mint a későbbi seriesekkel bírókat. A lebélyegzett bankjegyek azon állam adósságát képezik,
mely azokat lebélyegezte, a le nem bélyegzett
bankjegyek pedig az OBztrák-magyar bank adósságai. Ébbő! a nyilatkozatból az következik, hogy
a koronabankjegyek valamikor mégis csak értékekké lesznek, minélfogva jó lesz ha népünk a
koronabackjpgyek eldobáláeától tartózkodik és bevárja a likvidáció sorrendjét.

A szerkesztő fizenwte.

— Kéziratoknak Bem megőrzésére, sem visszaküldésére nem vállalkozhatunk. Szerkesztőnk renúsieriiit a szerkesztőségben ta'&lható k( dden, pénteken és szombaton a
délelőtt folyamán, csütörtökön és pénteken d. u. 3—4 óra
között. —
M A. Legutóbbi tárcáját ls megkaptuk; közölni fogjuk. Ezen kivül még egy nálunk levő Írását (a „Menjünk
a közjegyzőhöz" cimftt) tartjuk olyan különösen sikerültnek,
hogy magunk is várjuk, hogy tér- és alkalomadtán közölhessük. Mind Bzebben kibontakozó tehetségében ősiinte
örömünk telik, B ahhoz sok reményt fütüak.
Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (gzékelyudvarhely)
Cenzurat: C. T. Sirca.

Sz. 360-1921

jtirdetttiíny.
Közhírré teszem, hogy Vágás köiség korcsmája s szatócs üzlete folyó év s z e p t e m b e r
l i ó 11-én délután 3 órakor megtartandó nyilvános árverésen 1921. év október 1-tól hat évi
időtartamra haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 800 lei. Bánatpénz 10°/0.
Árverési feltételek a székelydobói körtitkári
hivatalban megtekinthetők.
Vágás, 1921 augusztus 8.
J a k a b I s t v á n , körtitkár.
Odorheiui törvényszék.

c. 905-1920 Hirdetmény.
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy
Tifán Pálné sz. Keresztes Mária székelyvarsági
lakos részéről az 1911. I. t.-c. 748. §. alapján
előterjesztett kérelem folytán az orosz harctéren
1917. január 30-án hátgerinc lövéB következtében
állítólag hősi halált halt Tifán Árva Pál volt székelyvarsági lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt az eljárást a mai napon megindította
és az állítólag elhalt részére ügygondnokul dr.
Szentkovics János ügyvéd, odorheiui lakost rendelte ki.
Felhívja a törvényszék Tifán Árva Pált
és mindazokat, akiknek az ö életbealétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot Tifán Árva Pál életbenlétéről értesítsék,
egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből sz Ő életbenléte megállapítható, mert ellenkező esetben a bíróság a jelen hirdetménynek
a „Gazeta Oficial ă"-ban történt harmadszori beiktatását követő naptól számított 3 hó letelte után
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás
eredményéhez képest meg fogja állapitani.
Odorhei (Székelyudvarhely), 1920. dec. 14.
D r . G l ó s z 8. k., tszéki biró.
A kiadmány hiteléül: B n r k h a r d t , shiv. tisztv.

Külön felhivom a
a vásárló közönségnek

Az odorheiui törvényszék.
C. 9 2 5 - 2. 1920.

Lrdély egyik legnagyobb városának legelőkelőbb'
negyedében

Hirdetmény.
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy
Ambrus Lidia alsósófalvi lakos részéről az 1911.
I. t.-c. 748. §. alapján előterjesztett kérelem folytán az 1916. év szeptember 29-én túszként 0 Romániába vitt és annak Krasro nevü városában 1917.
év január 8 án állítólag elhalt Ambrus József
volt alsósófalvi lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt az eljárást a mai napon megindította 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 ügygondnokot Ambrus József életbeulétéröi értesítsék, egyszersmind
közöljék azokat az adatokat, amelyekből az ó
életbenléte megállapítható, mert ellenkező ecetben
a biróség a jelen hirdetménynek a „Gazeta Ofi
ciala"-ban történt harmadszori beiktatását követő
naptól számított 3 hó eltelte ufán a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás eredményéhez
képest meg fogja állapitani.
Odorheiu, 1921. évi április hó 26 án.
]>r. Glász M i k s a , s. k., tszéki biró.
A kiadmány hiteléül: S . , s. hív. tisztviselő.

A s CtatCri I M

nagyforgalM gyógyszertár eladí
gyönyörű, művészi berendezéssel, új házzal, gyógyszerészi lakással együtt. A ház 15 évig adómentes.
Gáz, villany és viz az egész házban bevezetve^
aszfaltos udvar, szép kert. Cim a kiadóhivatalban.

Czukrászda áthelyezési
Értesítem igen tisztelt vendégeimet, hogy
21 év óta fennálló

c u k r á s z d á m a t és
kávéházamat
a barátok templomával szemben levő saját házamba helyeztem át, ideiglenesen,
míg az első rész építése befejeződik, az
é p ü l e t h á t u l s ó r é s z é b e . Mindenféle
cukrászdái és kávéházi cikkek állandóan
kaphatók. Szíves pártfogás kér, tisztelettel

Einst

Ha olcsón akarja fűszer, lisztés háztartási szükségletét beszerezni keresse fel:

megnyitása!

A városi közönség által régóta várva-várt

sétatéri

kioszk

megnyílt, ahol naponta friss- és jégbehütött sör,
bor, édesített italok, cukrásztészták, fagylalt éa
más hideg ételek kaphatók.
A közönség pártfogását kérik tisztelettel:

A bérlők.

Bodrogi

c. 712-1921. Hirdetmény.
Az odorheiu törvényszék közhírré teszi, hogy
Szabó Ágoston Dénesné szül. Máthé Ilona zetelaki lakos részérói az 1911. I. t.-c. 748. § a
alapján előterjesztett kérelem folytán az olasz
harctéren Tirolban, Arsieró határában, mint a
volt cs. és kir. 50 ík gyalogezred katonája, állítólag elhalt Szabó Ágoston Dénes volt zetelakl
lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt
az eljárást a mai napon megindította és az állítólag elhalt részére ügygondnokul dr. Göncy Gábor ügyvéd, odorheiu lakost rendelte ki.
Felhívja a törvényszék Szabó Ágoston Dénest és mindazokat, akiknek az ő életbeulétéröi
tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügy
gondnokot Szabó Ágoston Dénes életbenlétéről
értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, melyekből az ő életbenléte megállapítható,
mert ellenkező esetben a bíróság a jelen hirdetménynek a „Gazeta Oficiala" ban történt harmadszori beiktatását követő naptól számított 3
hó letelte után, a nevezett elhalálozásának tényét, a bizonyítás eredményéhez képest meg
fogja állapitani.
Odorheiu, 1921. évi május hó 7-én.
I>r. Glósz M i k s a , s., k., tszéki biró:
A kiadmány hiteléül: F l ó r i á n , s. hiv. tisztv.

és

Hirsclv

üiletéí.

Az Első Seékelyutivarhelyi
Bőrgyár Rés*v.-Társaság

B ORUZLETEBEN
rr

Az odorheiu törvényszék.

C r j r ö r g - y , ^cukrász.

••

a F l o r i á n - f é l e h á z b a n mindenféle
bőrök, talpak s a bőruzlet keretébe tartozó cikkek ugy nagyban, mint kicsinyben
a legelőnyösebb árbau kaphatók.

Női ruhák,
pongyolák,

blúzok,

női-, férfi-

és

£T fehérnemüek WZ7
kelengyék, leányka és fiúgyermek
ruhák, legkényesebb estélyi és utcai
ruhák olcsón, pontosan, a legújabb
di at szeriut készülnek; átalakításokat lelkiismeretesen végez :

Dolvig Keresztélyné
szám alatt Komis-utcza
(emelet).
Székely udvarhely,
14.

jl/látVány ÍJ trachit

sirctnUHcIfct
legszebb Kivitelbenfciszit (s
raKtáron tart:
fancsali Bílitit
Kőfaragó-mester
Odorhein-Jz.udVarhely
a Vasútállomás mellett

Hivatalok

figyelmébe!

Müller-féle kiváló antracén
és lila irótinta, úgyszintén
valódi Pelikán iró- és másolótinta kapható jutányos
áron a Könyvnyomda Részvénytársaság papir- és
irószerkereskedésében.

Megint uj és olcsó áruk érkeznek
HIRSCH
RUDOLF
divatáru-üzletébe.
figyelmét
'
' fnvfícr,n,7 *ním
vásznakra, zefirekre és mindennemű
ö

JOÜllIlOSegU eS OÍCSO ferilSZOVeteimre,

most

és szövött-árukra, stb., stb.

