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KRÓNIKA. 
Mint az egy időre félre  vont viz, melyet 

fazekával  a forró  tűzre megint visszatettek, 
forr,  zúg és kavarog a politikai helyzet min-
denfelé. 

Baranyának a megszállása, melyet Ma-
gyarország a vitás nyugatmagyarországi te-
rületek elvételével egyidejűleg visszakapott, 
nem ment éppen simán, itt a kivonuló szer-
bek erőszakoskodtak, s gördítettek a magyar 
csapatok elé mindenféle  nehézségeket, Vi-
szont, ugy látszik, egyes különítmények, fel-
kelő csapatok Nyugatmagyarországon igye-
keznek az osztrákok bevonulását ellenállással 
megnehezíteni. A magyar kormány az an-
tantnak megnyugtató kijelentéseket tett; sú-
lyosabb diplomáciai bonyodalmak valószínű-
leg elkerülhetők lesznek. 

Besszarábia felül  bolsevista csapatok 
nyugtalankodásai észlelhetők, melyekkel szem-
ben a kormány minden intézkedést megtett. 
A sziléziai és ir kérdések elintézetlenek; 
egyik nap — legalább az ellentétes hirek 
szerint — a görögök verik meg a törökö-
ket, holnap viszont ezek szorongatják ama-
zokat. 

Mindezeknél fontosabb  jelentőségű ese-
mény Erzbergei uek, a német szocializmus 
egyik vezető emberének a meggyilkoltatása. 
A gyilkosok mindeddig nem kerültek kézre, 
azonban annyi már bizonyosnak látszik, hogy 
monarkista törekvések emeltettek fegyvert  a 
békés, pacifista  apostol ellen. Mindezek a 
jelenségek a harcias, agresszív jellegű politi-
kai irányok ideiglenes felülkerekedésére  val-
lanak. 

Mi a cél, meddig? . . . 

Gyakorlati pályák felé. 
III: 

(Leánygyermekeink  jövője.) 

Uj kisebbségi helyzetünkben sok szülő vég 
leg beborultnak látja leánygyermekei megélheté-
sének horizontját, mikor ezek jövőjét méri szá-
mításaival. 

Nincs miért I A nincs miértet nem szzal a 
könnyelmű cdadcbással állítjuk, hogy mindig 
meg volt valahogy e világi élet és valahogy ez-
után is meglesz, hanem azért, mert a helyzet 
valódi felismerésével  ezerszámra jönnek azok a 
lehetőségek, melyek leánygyermekeink jövőjét 

biztosítani fogják. 
Fel kell ismernünk, hogy valamiképp fiú-

gyermekeink jövőjének tisztára a gyakorlati irá 
nyokban kell kidomborodnia, épp ugy leányaink 
pályája is ilyen orientációt kell, hogy felvegyen, 
o azok nevelési rendszerének a gazdasági füg-

getlenség irányába kell áttolódnia. Az öntudatra 
ébredés és könnyű gondolkozásmódunk megvál 
tozásának első nyomaival máris találkozom akkor, 
midőn a helybeli apácazárda a folyó  tanévvel 
megnyitja a varró iskolát és felhívja  a szülőket, 
hogy az iskolába serdülő leánygyermekeiket íras-
sák be. A szülőkön a sor, hogy tanúbizonyságot 
tegyenek arról, vájjon megértették e a Jior sza-
vát s helyzetünk követelményeit. Ezt az isko-
lát az élet iskolájának nevezem és ugy képzelem 
el, hogy a székely szülők tömegesen fogják  leány-
gyermekeiket oda vinni s mikor ezek egy évet 
a varrás, hímzés stb. gyakorlásában eltöltöttek, 
a második évre szaktanítók alkalmazását teszik 
lehetővé, kik a második év folyamán  a fehér-
nemű és női ruha-szabászatot a növendékekkel 
megismertetik, öltönyök és házi ruhadarabok ké-
szítését tanítják meg, szövéssel, gépkötéssel stb. 
és a harmsdik évben a leánykák szülői közös 
megállapodással a kitanult gyermekek foglalkoz-
tatása végett megnyitják, egy szaktanító vezetéss 
alatt, az első székely fehérnemű-készítő  gyárat. 
Összeadnak bizonyos összeget, mely összeg egy-
úttal a foglalkozásra  és kenyérkeresetre induló 
leánygyermek vagyonkája, amit ő keresményével 
gyarapit és a gyárban jövőt, .megélhetést bizto-
sit magának. Csak 30 leánygyermek végezzen 
ilyenformán  az iskolában — már az indulásnál 
30 munkása lesz a vállalatnak, mely fonással, 
szövéssel, fehérnemű-,  ágynemű varrással, nyak-
kendő, keztyü, kalapmüvirág, íuhatisztitás, hím 
zésekkel, rendelésre és raktárra, önálló üzemet 
vesz fél  és kifejleszti  magát rendes ipari üzemmé. 
Amit nem bir a tőke, birja a munkatőke, csak 
legyen az illető SÍ ülőkben komoly elhatározás. 
Tudvalevő, hogy a leánygyermekekre akár tovább-
tanulásnál, akár férjhezmenctelnél  a szülőknek 
áldozni szükséges. Kérdem, miért ne lenne ez az 
áldozat okszerűbb éa célirányosabb, mint a gond-
talan idők áldozatai ? 

Á székely szövő-fonéiparnak  világhíre van. 
Ismerjük, hogy ebben a munkában benne van a 
fejlett  művészi érzék, mely a székely nőket át-
hatja. A világpiacon keresett cikk és kitűnően 
fizetett  áru. Csak nem régen láttam, mikor egy 
gör. kei. pap összegyűjtötte a székely szőtteimin-
tákat, hogy a királyné őfelségének  bemutassa. 
Miféle  el nem gondolható megélhetési forrásokat 
lehet ezek előállításából és kifejlesztéséből  te-
remteni, ha öntudatra ébredésünk minket, szülő-
ket vezet praktikus gondolkozásokra, — és ahhoz 
az első ásónyomhoz, amit a helyi apácák tettek, 
mi a szülők visszük az erőt, nem annyira pénz 
ben, mint erős aksiásokban és tervszerű elhatá-
rozásokban. Gocdolkozzatok csak székely szülők I 
Hát nem lehetne egy kis szervezettséggel ebben 
az irányban utat törni a biztos megélhetésbe» ? 
Érdemes egy percig is aggodalmaskodni, gyöt-
rődni ? Munkára születtünk mindannyian. A gyer-
meket munkaban és munkára kell nevelni. Ez a 
kor szava. Munkásság nélkül el vagyunk veszne 
örökre 

De hagyjuk ezt a kérdést. Lesz alkalmunk 
még vele foglalkozni,  hanem férjünk  át más dol-
gokra ÍS. (Folytatás a jövő 8zámunbb»n.) —1. —e. 

I 
A városi kisdedóvoda, a régi tanerők 

kel f.  hó 5 ikén, hétfőn,  a volt állami elemi leány-
iskola király-utcai helyiségében megnyílik. Tandij 
nincs. Beiratási dij 5 lei. 

Uj adók életbelépése. 
Szeptember elsején megkezdették az uj adó-

törvények életbeléptetéséhez szükséges intézkedé-
sek megtételét. Egyelőre az adózás adatait gyűjtik 
össze, mely munkához a lakosságnak vallomási 
ivek kitöltésével kell hozzájárul aia. Ba kell valla-
nia mindenkinek az alábbi vagyontárgyakat: 

Beépítetlen földbirtok,  beépített földbirtok, 
más országokban levő földbirtok,  kártalanítási, ki-
használási (amilyenek a gyógyszertárak) és ha-
szonélvezeti jogok, ingóságból álló vagyon, tár-
sulatoknál való együttes és osztatlan részesedés, 
követelések, címletek és bármilyen értékek, kész-
pénz, bármely más vagyon. Ezeket a vagyonokat 
ugy kell bevallani, amint azok 1921 augusztus 
1 én állottak és meg kell egyezniük azokkal a 
bevallásokkal, amelyeket a jövedelmi aióra tettek 
és amelyek ugyanazon évben fordulnak  elő. A kész-
pénzt mindenesetre abban az összegben kell be-
vallani, amely a bevallás alkalmával a bevalló 
birtokában van. A bevallást két példányban kell 
kiállítani, egyik a hivatalos példány lesz, a má-
sikat a bevalló tartja meg magának s ezt az adó-
hivatal, vagy adószedő előbb láttamozza. Ez a 
második pé'dány szolgál bizonyíték gyanánt a be-
valló részére a követelései, címletei és bárminő 
értékeiről tett bevallása felől. 

Oktéber 1-je után e követelések, eímletek és 
értékek ügyében bármiféle  müveletet, zsirálást, 
engedményezést, Jombardirozást, eladást, követe-
lések beszedését, szelvények beváltását vagy ki-
sorsolást csak akkor lehet eszközölni, ha az adó* 
hivatali láttamozással ellátott jegyzékkel igazol-
ják, hogy azokat az adóbevallásba befoglalták. 

Adómentes és nem kell bevallani: Azokat a 
tőkéket, amelyek folyamatban  levő életjáradékok 
•alapjául szolgálnak és 50 000 leuig terjedőleg az 
adózó betegségi, baleseti, öregségi életbiztosítá-
sait. Âz 1921 március 1-je óta romániai letétek 
elfogadásával  megbízott hitelintézeteknél lévő 
külföldi  hitelek jutalékait. A lakásberende-
zésre szolgáló bútorokat és ruházati cikkeket. A 
magántulajdonban levő könyviárakban levő könyve-
ket, kéziratokat, iskolai kliséket és rajzokat, 
valamint minden tanulmány céljára szolgáló és 
kereskedés tárgyát nem képező anyagokat. A mű-
vészi tárgyakat ós képeket, kivéve az eladás cél-
jából vásároltaka-t. Az ékszereket, amelyek nem 
kereskedelmi cikkek és az egy-egy Bzemély bir-
tokában levők értéke a 25.000 leüt nem haladja 
meg. Azokat az összegeket, amelyeket az adózó 
az 5 százalékos belügyi kölcsönre jegyzett. A 
földmivelési  eszközöket és 4 darabig az igavonó 
állatokat. Az egész bevallott vagyonból a kincstár 
megbízottai a megtett adóbevallás és megejtett 
igazolás alapján az adókivetés alkalmával levo-
násba veszik: az adózó mindenféle  adósságát, 
azzal a feltétellel,  hogy a hitelezd neve és cime 
megneveztessék és az adósság kétségbevonhatatlan 
legyen. Továbbá más terheket is, amennyiben a 
törvény erre lehetőséget nyújt. 

Mindezek, természetesen csak a főbb  elvek 
és intézkedések. Azonban mindenki jól teszi, ha 
a saját érdekében is a kiadott hirdetméuyeket, 
utasításokat figyelemmel  kiséri. A törvény bonyo-
dalmai között ugyanis nehéz az eligazodás és 
esetleges tévedéseket, mulasztásokat súlyos bír-
ságokkal fognak  sújtani. 



SZÍNÉSZET. 

Fehér Imre színtársulata előadásai sorozatát 
városunkban pontosan szeptember 1-én kezdette 
meg. Az agilis igazgatót és törekvö társulatát ez 
alkalommal melegen üdvözöljük. 

Nagyjában ismerjük azokat a nehézségeket, 
amelyekkel a mostani pénztelen, anyagias szel-
lemmel áthatott korban, hasonló vidéki, sőt még 
nagyvárosi színtársulatoknak is k&zdeniök kell. 
Méltányoljuk is ezeket, azzal a megbecsülésre 
érdemes kulturhivatással együtt, melyet most 
teljesítenek, mindaddig, mig egyenes uton, jóra-
való törekvésekkel, igyekezettel haladnak előre. 

Ez az igyekezet, amint az eddigi jelekből 
megállapítható, teljes mértékben meg van az 
igazgatóban és társulatában is. A társulatnak 
több tehetséges, ambiciózus tagja van. A rende-
zés idáig összevágó előadásokat produkált; a 
díszletek pedig stílusos és ízléses voltukkal az 
eddig itt megszokottaknál jóval különbek és mo-
dernebbek. (Pl. a Taifunbau  az I. felvonás  nyilt 
színi változást teremtő, megfordítható  díszletei.) 
Kívánatos volna, hogy a hivatásos színtársulat 
játékát régóta nélkülöző közönségünk is, méltá-
nyolva a buzgó törekvéseket, minél nagyobb 
számban megtalálja as utat éi az anyagi lehető-
séget ii, mely & sainházba vezet. 

Az első előadáson „Lili bárónő"-t, Martos 
Ferenc—Huszka J. operette jét láttuk. Szövegének 
meséje az ősrégi eset, az alapjában jószívű, ga-
vallér grcff.il,  ki dobra került birtokát az uj tu-
lajdonos lányának szerelme révén visszaszerzi; 
miközben előbb egykori komornyikjának szerepé-
ben a kastélyban visszamaradva, a lánnyal több 
meghatóan érzelmes jelenetet játszanak végig, 8 
mi nézők, több furcsa  alakon, groteszk helyze-
ten mulathatunk. Lili bárónőt, a csengő hangjá-
ról, változatos öltözködéséről már megelőzően 
ismert F. Csók Vilma játszotta, énekelte tán-
colta, a közönség ujabb részét is hamarosan meg-
hódítva és sok tapsot aratva. Méltó partnerei 
voltak, a gróf  szerepébon: Marosi Géza, apja, a 
parvenü báró szerepében : Légrády Pál, kik mind 
a ketten erősen jellemezett alakítást produkáltak. 
Élénken kedves, éneklésben táncban ügyes volt, 
sok tapsot kapott L. Benes Tusi, Boros Manci. 
Rokonszenves, tehetséges fiatal  színészeknek lát-
szanak : Gaál Sándor és Szécsy Nándor, ezúttal 
főként  táncbeli készségükkel keltettek feltűnést. 

Mig as első estén — persze, operett volt — 
telt ház szórakozott, a második előadást már va-
lamivel kevesebb közönség nézte végig. Pedig 
világkörüli utat járt darab, a „Taifu  i" került 
színre, melynek izgató érdekességét, előttünk, 
fokozta  egy kitűnő újságíró nemrég megjelent 
szenzációs közlése, mely szerint, Lengyel Meny-
hért, a szerző, a dráma második felvonásbeli 
nagy jelenetét, Tokeramo és Kerner Ilona közt, 
saját magának egy neves színésznővel való ese-
téről mintázta le, élethiven. Marosi Géza ezúttal 
a főhős  szerepében, mint jeles drámai színész 
mutatkozott be; a legapróbb részletekig átgon-
dolt, nagy intelligenciára valló, egységes alakí-
tásával a közönség tapsait méltán érdemelte ki. 
Ilona szerepében Harmathy Jolán, a társulat 
drámai szendéje mutatkozott be. Tehetséges, gon-
dos alakításra törekvö fiatal  színésznő, aki kü-
lönösen a hőssel való nagy jelenetében, alakjá-
nak hisztérikus kitöréseit találta el megrázó élet-
hűséggel. Kedves és megindító tudott lenni a 
jószivü Hempel Teri alakjával: L. Benes Tusi; 
az exaltált, Ltndner író szerepébea Borov-
szky Oszkár mutatkozott be, tehetséges és a sze-
repébe elmélyedő színésznek bizonyulván. Légrády 
Pál, Szécsy Nándor, Gsál Sándor ezúttal is hi-
vatásukat komolyan felfogó,  jellemzetességre tö-
rekvő színészeknek mutatkoztak. 

Szombaton este a Cigányszerelem ment, 
vasárnap az Obsitoa kerül színre. 

A színházi iroda közlései. A jövő hét 
kimagasló eseményeként, az újdonságok királya, 
a „Cseregyerekek", Farkas Iwre bájos zenéjü 
diákoperettje kerül színre. E darab az összes er-
délyi színpadokat bejárta és valóságos diadalútja 
volt. Csütörtökön Vákár Vilmos felléptével  a 
„Nebántsvirág", vasárnap a „Bor", Gárdonyi nép-
színműve kerül színre. 

As u j lakbérrendeleti törvénynek, 
mely már szeptember 1-én életbe lépett, magyar 
fordítása  sajtó alatt van, a jövő hét folyamán 
megjelenik és lapunk kiadóhivatalában kapható 
lesz. 

HÍREK. 
Szeptember 3 

Szeptember kezdetén. 
A mi sok iskoláju városunkban, mindig 

kedves és nevezetes napok voltak szeptember 
első napjai. Szekerekre felrakott  cókmókjaikkal, 
ládáikkal vidáman jöttek középiskoláink erőteljes, 
nyaralástól kipirult, lesült képű diákjai, s az ősi 
intézetek folyosó  csakhamar jóizü diáktréfáktól, 
nevetéstől, beszélgetéstől .lettek hangosak. Cso-
portosan lepték el a tereket, utcákat is, s a na-
gyobb diákok közé élénkitően vegyüllek a kisebb 
iskolás gyermekek gyengébb, fejletlenebb  alakjai 
is. Reményt és jövőt Ígértek régen e napok han-
gulatai. 

Ma azonban már nem ilyen bíztató és re-
ményteljes a kép. Magyar iskoláinknak, a hely-
zet megváltozása miatt, mind több nehézséggel, 
eléjük tornyosuló akadállyal kell megküzdeniük. 
Tanáraink, tanítóink buzgalmát, munkakedvét a 
mai viszonyokhoz mérten rendkívül szerényre 
szabott anyagi javadalmazás aligha- hevítheti, 
amit végeznek, ahhoz sokkal több ösztönzést 
nyújt hivatásérzésük, kötelességteljesitésük örökké 
éber öntudata. Viszont a szülőkre is nagy terhe-
ket ró az aránylag elég magas áru iskolai sze-
rek, könyvek megszerzése, dijak lefizetése. 

Mindezek a nehézségek arra kell, hogy int-
senek mindenkit, hogy annál nagyobb szeretettel, 
megbecsüléssel viselkedjenek egymással szemben, 
azok, akik a kultura elősegitői, részesei, hordozói. 
Burgó, önfeláldozó  tanítóinkban, tanárainkban a 
szeretet, lekesedéi, hivatás érzés már ugy ís 
megvan — szeressétek, tiszteljétek, s támogas-
sátok munkájukban őket szorgalmatokkal, bizal-
matokkal ti is, szülők és tanulók egyformán! 

—a—ó. 

Vármegyei irodatiszti kinevezés. A 
vármegy prefectusa  Zayzon  Zoltán Volt várme-
gyei irodatisztet, ki berendelés folytán  néhány hét 
óta már szolgálatot teljesít, a X. fizetési  osz-
tályba, a vármegyei árvaszékhez irodatisztté ki-
nevezte. 

Jegyzői kinevezés. A [vármegye prefec-
tusa Elekes  Géza volt székelyszentkirályi kör-
jegyzőt ugyanoda körjegyzővé újból kinevezte. 

El jegyzés. Ajvásm Manyit, Székelykeresz-
turról Nagy  Gyula dr. budapesti orvos eljegyezte. 

Házasság . Bagó Ágnes és Török  Károly 
Hangya szövetkezeti főellenőr  (Sepsiszentgyörgy) 
szeptember hé 1-én Székelyudvarhalyen házas-
ságra léptek; az egyházi Bzeriartás a plébánia-
templomban volt. 

P. Kafka  Serglas távozása. Az er-
délyrészi szent ferencrendi  tartományfőnök-
sége P. Kafka  Sergiust, Székelyudvarhelyről Ko-
lozsvárra helyezte át. És a hír városunk egész 
társadalmát szomorúan érinti, mert az egyszeri, 
szerény ferencrendi  szerzetesben a 8&ékelyud?ár-
helyi Székely Dalegylet, Oltáregyesftlet  és a fő-
gimnázium kitűnő karmesterét veszítette el. Ki-
váló zenei készültség, bámulatra méltó szorgalom, 
kitartás £« önzetlenség jellemzi azt a működést, 
amelyet rövid egy év leforgása  alatt a magyar 
dal kultiválása érdekében kifejtett.  A nagy kép-
zettségű, derék szerzetesre önzetlen munkálko 
dásáért mindig hálával fog  visszagondolni váro-
sunk közönsége, amelynek oly sok kellemes érát 
szerzett. 

Az oklándi járásbíróság felállítása 
ügyében illetékes helyeu Biró Dénes vm. főjegyző 
és Cionka Macedón főszolgabíró  sürgetőleg érdek-
lődtek, mely alkalommal arról értesültek, hogy 
a parlament a felállítást  elhatározta s az rövid 
időn belül megtörténik. 

Ösztöndijpályázat. A közoktatásügyi mi-
nisztérium kolozsvári államtitkársága Hivatalos 
Közlönyének aug. 15 iki számában ösztöndijakra 
hirdetnek pályázatot. Etekre főiskolai  tanulók 
pályázhatnak, akik valamely külföldi  vagy romá-
niai főiskolán  akarják tanulmányaikat folytatni. 
Külföldre  csak hazai főiskolát  véglett ifjakat, 
avagy olyanokat küldenek, akik modern nyelvek 
tanárai akarnak lenni; részükre 80 észtöndij 
vau, mindegyik 10,000 leies. A kolozsvári egye 
tem hallgatói közül 200 kaphat ösztöndijat és 

P'dig 3000 leiest. Ugyancsak 3000 leies ösztöndíjat 
nyerhet 40 kolozsvári kereskedelmi akadémiai 
és 20 nagyváradi jogakadémiai hallgató. M után 
tudomásunk szerint, a kolozsvári és nagyváradi 
főiskolákon  magyar hallgatók is vannak, érdak-
lődéssel kisérjük, hogy a hirdetett ösztöndíjakból 
hányat ítél majd oda magyar ifjakaak  a kolozs-
vári közoktatásügyi államtitkárság, amelyhez a 
kérvényeket intézni kell. 

Nagyszabású kulturális programm 
megvalósítását tervezi a helybeli Jótékony Nő-
egylet. Általa rendezendő irodalmi összejövetelek 
során népszerű és szavalatokkal, éaekkel éléu-
Íített előadásokban ismertetnék a magyar iroda-
lomból Petőfi,  Arany, Madách költészetét, a más 
cyelvü irodalomból Eminascu és más ujabb .ro-
mán költök, Dante, Goethe költészetét, az újkori 
francia  és orosz irodalmat. A tervnek, malynek 
részleteit most dólgozíák ki, már a halyi közép-
iskolák több kiváló, irodalommal foglalkozó  ta-
náremberét nyerték mag, kiknek száma, előre 
láthatólag, még bívülni fog.  Az előadások, a mig 
a színészek itt lesznek, matinéé jellegűek leimé-
nek, később este folytatódnának,  egyelőre havonta 
egyszer. Az előadásokra, melyek a kultura-ter-
jesztés formájában  fontos  közérdeket, a szegények 
ellátása ügyét szolgálják, előre is falhivju'í  a kö-
zönség figyelmét.  Első előadás, előreláthatólag 
f.  hó 18 ikán, vasárnap délelőtt lesz, mikor Biró 
Lajos tanár Patőfi  költészetét fogja  méltatni. 

A sóskutak betöméséről írt múltkori 
hírünk kiegészítéséül közöljük, hogy Biró Dénes 
vármegyei főjegyző  03'Cionka oklándi főszolgabíró 
ez ügyben eljárván, Kolozsvárról visszatértek. 
Biró Dénes felhatalmazást  kapott, hogy a sósku-
tak használatát továbbra is engedélyezhesse. 

Halálozás, öav. Woeáry  Sándorué Stabi-
szensky Valentina f.  bó 1-én, 67. éves korában, 
Székelyudvarhelyea, hosszas szenvedés után csen-
desen elhunyt. 

özv. Balázsi Józssfné  szül. Pdtrovics Za-
kariás Zsuzsa f.  hó 2 án 96 éves korában jobb 
létre szenderült. Tamatése f.  hó 4-éa d. u. 5 
órakor lasz. 

Egyház tanács i gyűlés. A helybeli rk. 
egyhástanács a mult vasárnap Pál István apát-
plébános elnöklete alatt népos gyűlést tartott, 
melyen több fontos  tárgyat intéztek el. Elnök 
beszámolt az augusztus 14 én rendezett népün-
nepély erkölcsi és anyagi sikereiről, a tiszta ba-
vételcek az egyházközség iskolái között való fel-
osztásáról. AB egybáztanács az elnöki jelentéssel 
kapcsolatban jegyzőkönyvi köszönetet szavazott 
az üunepé:y kiváló szereplőinek és buígó rende-
zőinek. Ugyanezen a gyűlésen számolt be Paschek 
Viktor egyháztanácsos a templomhoz és tematőbe 
vezető lépcső megépítésére indított gyűjtés ered-
ményéről. A gyűjtés fényes  eredménnyel járt, 
amennyiben a lépcső megépítésének költségeit 
teljesen fedezte.  A* egybáztanács a gyűjtés ve-
zetőinek: Szakáts Zoltánnénak és Paschek Vik-
tornak, valamint a jószívű adakozóknak jegyző-
könyvi köszöaetet szavazott. Hasonlóan meleg 
ünneplésben részesítették Szabó György megye-
biröt, aki a temetői kútalap létesítésére ezeröt-
száz leit ajánlott fel.  Ezeken kivül még több egy-
házi és iskolai ügyet intéztek el. 

A r. k. egyházközség népünnepélyén 
felüífitettek:  Dr. Cirnea Tunás vármegyei pre-
fektus,  dr. Szöllősi Ödön 100—100 L., Szebeny 
Antal 75 L., ROsler Károly 50 L, dr. Imreh Da-
mokos 44 L., Hiún József  43 L, Gulácsi N,, 
Soha Aladár 40-40 L , Piti N., Szabó György 
30—30 L., Orbán László 28 L., Daróczy Dénas, 
Gáspár Boldizsár, Barcsay Károly, Barcsay Sán-
dor, Szakáts Zoltán, Márton János (zetelaki), Heitz 
Adolf,  Baláska Károlyné, Z. Székely János, id. 
Pétsr József,  Jakab Gyula, Florescu főügyész, 
dr. Orbán Domokos, Papp Z. Endre/Taasaly Jó-
zsef,  Síakáts József,  Almás József,  Papp Dezső, 
Bacilcs Jézsef,  Tamás Balázs 20—20 L., dr. Nagy 
E!ak, Vértes Hugó 18—18 L, Likmánn János, 
Pollák Géza, N. N., N. N., Likmánn Jánosné, 
Sebesi János, Sírauiz Zoltán, ifj.  Péter József, 
Máthé Dénss, Máthé József  (Bikafalva)  15—15 L., 
Kállay Sándor, László Ferenc, Szsbeuy Balázs, 
Gegő Simon, N. N, Burszán Sándor, Kun Béla, 
Duller Viktor, Luka pékmester, Szabó Dénas, N. 
N., Bogyó J.-né, dr. Nagy Lajos, Bede Gyula, 
Szabó Endre 10—10 L, Jánosy Péter, Orbán 
Miklós, Dénes Mihály 6—6 L., Simó Dénes, Sán-
dor Ignác, özv. Laiber Dénesné, Nagy János, ifj. 
Désy István, Ároa Ferenc, Sebők Bálint (K.-ke-
ményfalva),  Lapka Frigye», Daróczy Miklós id., 
Gáspár J., Kiss István, Kálnoky Ferenc, Balog 
J., Pál Sándor 5—5 L, N. N, 4 L, N. N., Sza-
lai Károly 3 - 3 L., N. N., N. N. 2 - 2 L., N. N. 
1 L.-t. Fogadják a jószivü feiülfizetők  a r. k. egy-
házközség és a ssegény tanulók hálás köszönetét. 



A rendőrség figyelmezteti  mindazokat, 
kik 1914 augusztus 1 ja után telepüHsk le a 
•árosba és miot nem idevaló illetóségüaknek ál-
lásuk niocseu, hogy a közelebbről történő össze-
irás előtt, megfllőzve  a hivatalos eltávolítást,/ — 
hagyják el a város, területét. ' 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
i p a r k a m a r a tudtul adja az érdekelteknek, hogy 
f.  évi augueztus hó 25 ével a vámhivatalokkal 
kapcsolatos összes munkálatok lebonyolítására fel-
jogosított marosvásárhelyi vámhivatal működését 
megkezdette. 

A székelykereszturi hetipiaoon a 
mult szombaton, auguszlui hó 27 ikén a tengeri 
métermázsánkéut 250 a buza 260 leuban keit. 
Marha ára lassan emelkedőben. 

Tánomesterek gyűlése. A Romániához 
csatolt Erdély és Bánát területén működő „Tánc 
tanitók, Tanárok, Művészek és Mesterek Egye-
sülete" f.  hó 20—21-éa Brassóban a Redoute 
kéktermében rendkívüli közgyűlést tart a követ-
kező tárgysorozattal: 1. Érdekeink további vé-
delme. 2. Továbbképző recdezése. 3, Képesítő 
vizsgák megejtése. 4. A régi oklevelek ujakkal 
történő kicserélése. 5. Arcképes igazolványok ki 
adása stb. A tárgy fontosságért  mindenkinek ok-
vetlen megjelenése kéretik. Braaov, 1921 augusztus 
hó 24-én, ltsák  Ferencz elnök, Seékely  Árpád 
jegyző. 

Az adóhát rá lékokat ezután a városi 
pénztár vételezi be. 

Meghivó. Van szerencsénk a t. tag urakat 
* f.  hó 18 áu d. e. 10 órakor a helyi Ipartávsu-
lat Petőfi  u'ca 2. sz. a. fokvő  helyiségóban tar 
tandó rendes közgyűlésre meghivai. Tárgysorozat: 
1. Einöki megnyitó. 2. A mult r. közgyűlés jegy-
zőkönyvének felolvasása  éa hitelesítése. 3. Választ 
mányi jelentés az elmúlt évről. 4. Pénztárnok je-
lentése a Társulat vagyoni állapotáról, bevétel, 
kiadás, ennek alapján a pénztárnok és választ-
mánynak adandó felmentvény  feletti  határozat. 5. 
A jövő évi költségvetés megállapítása. 6. Az alap-
szabályok 21. § a értelmében a választmányi ta-
•gok Vs'ának kisorsolása és uj választás megejtéae. 
7. A ker. tanonciskola ügye, ezzel kapcsolatban 
-esetleges indítványok, amelyek legalább 8 nappal 
a közgyűlés előtt a választmányhoz beadattak az 
alapszabályok 18. § aak e) pontja értelmébsn, va-
lamint a választmány határozatai ellen beadott 
netáni oly felebbezések  tárgyalása, amelyek a 
közgyűlés előtt legalább 8 nappal a társulati el-
nökhöz benyújtva lettek az alapsz. 18. § nak f) 
jpontja értelmében. 8. E nöki bszáró. Székelyud-
varhely, 1921 szept. hó 1. Ifj.  Forró  Géza, el-
nök, dr. Seentkovics  János, titkár. 

A m e g d i c s ő ü l é s e l ő t t . 
Azt mondták az ismerősök, 
Hogy vasárnap délután 
Felvettem egy szintmegSrzött 
Legénykori ép ruhám: 
Nem igaz, hogy niaca lakása, 
Nem igaz, hogy éhezik, 
N«m igaz, hogy rogyva járj» 
Rongyok közt az életit. 

Nem igaz az — no, meg ez sem! 
De én tevább diszel«gtem, 
Mosolyogva könny között. 
. . . Zrínyi is, amikor látta, 
Hogy nem lehet Bok már hátra, 
Szintén diszbs öltözött 1 Farcádi 

K ú t j a vitán. A Király-utea alsó részében 
levő közkút néhány hete beomlott. A kut újjá-
építéséhez szükséges betongyűrűket a városi mér-
nöki hivat&l már készítteti, ugy hogy a munká-
lat a helyszínén, előre láthatólag, a jövő héten 
megkezdhető lesz. 

Működnek az u j adópénztárak . Mult 
számunkban már emlitottűk. hogy a pénzügymi-
nisztérium ez évi szeptember hé l-re a körzet-
adépénztárak felállítását  rendelte el. Ezt a ren-
deletet lázas sietséggel végre is hajtották, ugy 
hogy elsején ez uj hivatalok működésüket már 
meg is kezdték. A személyzet egy részét a pénz-
flgyigazgatóság  kebeléből nevesték ki, ugy hogy 
némelyeket egy, sőt két fizetési  osztállyal is elő-
léptettek, de igen sok uj alkalmazott í* vétetett 
fel.  A személyzet a következő: Udvarhelyi kör-
zet : pénztárnok : Duka András, számvevő : Török 
Géza, tisztviselők: Dants Árpádné, Forika Irma, 
Tamás Elemér, Berger Frigyes, Katona Mózes, 
Istvánfi  Ilona. Keresztúri körzet: pénztárnok: 
Vitályos Ákos, számvevő: Lázár Traián, tisztvi-
selők : Dénes Mihály, Molnár Izidor, Bálint Irén, 
Kis Ibolyka, Horváth Albert. Oklásdi körzet: 
pénztárnok : Nemes N. Lajos, számvevő : Ilovszky 
Laj03, tisztviselők: Peischel Margit, Muszka Já 

nos, Szabados Sándor, Zakariás Ferenc. Parajdi 
körzet: pénztárnok: Codreán Aurél, számvevő: 
Vince Ferenc, tisztviselők: Simon Izaballa, Ve-
ress Sándor, Fábián Anna, Farkas András. Befc-
enfalvi  körzet: péoztárnok: Tittel Ferenc, szám-

vevő : Harmath József,  tisztviselők: Soó Dénes, 
Bálint Ferenc, Kanács Gizella, Kassai Péter. Bö 
gözi körzet: pénztárnok: Márkus Coriolan, tiszt-
viselők : Bernát András, Kozák Matild, Pelcer 
Vilma, Szatmári Lsjos. 

A vagyon-, jövedelem- és hadinyere-
ségadó kivetése az adózón ragy száma miatt 
assan halad előre. A Szakáts Zoltán polgármes-

ter elnöklete alatt működő 8 tagu bizottság, mely 
napouta ülésezik, a mult hó végéig a keresztúri 
és oklándi járás adózóival végzett s f.  hó 1 én 
kezdette meg az udvarhelyi járást, mely a paraj-
dival együtt egész szeptember hónapot igénybe 
veszi s igv a városra csak októberben kerül sor. 

Alapitványos növendékek. Az erd. rém. 
kath. státus igazgatótanácsa a székelyudvarhelyi 
fiaevel0-inţâzetben  megüresedett alapítványi he-
lyekre S»mon József,  Csíki Gergely, Vágási Do-
mokos, Veress Béla, Pál Géza és Fülöp Lajos 
tanulókat vette fel. 

z Értesítés. Mivel Székelyudvarhelyről 
elköltöztem és irodám gondnokává dr. Szenlkovics 
János odorheiui ügyvéd urat rendeltettem ki, fel-
kérem ügyfeleimet,  hogy ügyeikben irodám meg-
nevezett gondnokához forduljanak.  Odorheiu, 1921 
aug. 29. Dr. Komlós Jenő, ügyvéd. 

SPORT. 
A „Keresztúri Athletikai Club" kom-

binált csapata augusztus hó 28 ikán Kereszturon 
barátságos mérkőzést játszott az „Erzsébetvárosi 
Sport Egyesület" foot-ball  csapatával. Eredmény 
5 : 0 a keresztúriak javára. — Biró Elekes Do-
mokos dr. volt. — Szept. 4-én a csapat a med-
gyesi Foot-ball Clubbal mérkőzik. 

Brasovia—Hargita bajnoki mérkő-
zése Brassóban aug. 28. Biró: Bence. — D. u. 5 
órakor veszi kezdstét az idei első bajnoki mér-
kőzés. A Hargita, mely két tartalékkal játszik, 
kaput választ, Brasovia kezd. Első 10 percben ál-
landóan Hargita támad ; Brasovia játékosain nagy 
meglepetés mutatkozik. Brasovia szabad rúgása, 
melyet Tritsch II. törekszik érvényre juttatni, 
megtörik Löbl gyönyörű vetődésén. (16 p.) Bras. 
kétszer hibásan kapura lő. Az udvarhelyiek cor 
ner labdáját Egyed pompás fejese  más irányba 
tériti, 23 percben ismét corner, melyből 
.Tritsch II golt lő a Hargitának. Hargita gyors 
lefutását  ofsied  miatt kapott büntető rúgás akasztja. 
Solymossyak gyönyörű fejjátéka  köztetszést arat. 
29 percben a Hargita, miután erős támadásán az 
ellen védelme megtört, kapuhoz jut, hova a SO 
percben Solymossy III. (Bandi) gyönyörűen csa-
vart labdája hihetetlen gyorsasággal becsapódik. 
Erős küzdelem a Brasovia kapu körül. Löbl ka-
pus vetődéseit a közönség tetszéssel honorálja. A 
44-ik percben Darvas egy corner rúgást ügyesen 
ment. Félidő  1:1 21/a perc. Tritsch I. golt hi-
báz. Hargita védelme első rendűnek bizonyul. 19 
percben Brasovia büntető rúgást kap. Binder a 
25-ik percben önfeláldozóan  golt ment. 27 perc-
ben egy állítólagos ofsied  miatt, mikor Zakor 
gyönyörűen centerezett labdáját Egyed már-már 
érvényre juttatta — a Brasovia játékosai lefuvás 
nélkül megállnak és kiabálnak, minek következ-
ményeként a Hargita sem folytatja  pár pillanatig 
a támadást. A biró labda-földobással  intézi el a 
bonyodalmat. 30 percban Darvas hatalmas mentő 
rúgása előnyba hozza a Hargitát. Lotz szándékos 
elgáncsolásáért a biró nem bünteti Brasoviát. Iz-
galmas percek következnek. Porfelhőben  állandó 
Hargita-kapu előtti küzdelem. Löbl ügyessége újra 
bebizonyul. Weigel pompásan véd. 39 p. A labda 
a Hargita kapu vonalán kivül van. A biró nem 
tudja, mit ítéljen. A játékosok összeszaladnak a 
bíróhoz, nagy vita keletkezik. A közöaség jó része 

"közbe kiabált: „Hands,  11-esl"  A biró ezt nem 
véve figyelembe,  cornert itél. Brasovia jobb szél-
sője felveszi  a labdát éa felállítja  a corner vo-
nalra. Az elfogult  közönség újra ismétli közbe-
szólását. Erre a szövetségi vizsgázott biro 3 Har-
gita játékos füle  hallatára (Zakor, Solymosy II. és 
Egyed) kijelenti: „Én nem láttam biztosan, hogy 
hands vagy nesa, de a közönség azt kiabálja" és 
a már megítélt cornert a birá kézjelzése ll-es 
büntetővé változtatja, melyből gol lett. Ezen a 
jogtalan ítéleten elkeseredve ugyan, de folytatják 
az udvarhelyiek a versenyt. Két perc múlva egy 
3 méteres ofsiedet  nem fuj  le a biró annak dacára 

sem, hogy ugy a Hargita kapusa, mint a játéko-
sok kezüket föltartva  nem mozdulnak a labda 
után. Igy a Brasovia összekötője minden akadály 
és védelem nélkül golt rug. Erre a II. fél  idő 43 
percében a Hargita levonult a pályáról. A biró a 
szabályszerű időt nem tartva be, a játék befeje-
zése előtt két perccel lefújja  a mérkőzést. ítélke-
zésben való pürtoskodását a közönség soraiban 
is számosan elitélték. 

A Harg i t a T. E. f.  hó 4 én a Cáakkal 
Csíkszeredában tartja második bajnoki mérkőzését. 

KÖZGAZDASÁG. 

Az agrárreform-törvény 
rendelkezései alapján mindazok, kiknek birtoka 
részben, vagy egészben kisajátitás alá kerül, au-
gusztus 30 ig nyilatkozatot voltak kötelesek be-
adni. A nyilatkozat btidásának határidejét 8 
nappal meghosszabbították, a gazdák tehát tz 
idő alatt nyilatkozataikat saját érdakükban föl-
tétlenül adják bs. 

Csikvármegyo Gyergyóvidékének Gazdasági 
Egyesülete (Gyósztmiklós) arról értesiti a gaz-
dákat, hogy ott az egyesület utján a széna 
mmázsája 50—60 Isuért beszerezhető. Érdeklődők 
forduljanak  említett egyesülethez. 

Téli alma, dió, aszalt gyüaölcs vaggon-té-
telekbea leendő szállítására ajánlatot kér a Nagy-
kereskedők Egyesülete R.-társaság Kolozsvár, 
Wesselényi Miklós u. 22 szám. A kiket érdekel, 
ajánlataikkal forduljanak  a Földmives Szövetség-
hez (Székelyudvarheiy, Sztimra-u. 17.) 

Hivatalos értesítés szerint, a kukorica-szük-
séglet biztosítva van, a szárazság csak egyes vi-
dékeknek ártott, s a termés bőven fedezi  a bel-
földi  szükségletet, sőt kiviteli célokra is marad. 

A pénzügyi vezérigazgatóság egy ujabb ren-
delete értelmében azoknak a germán leieknek, 
melyek hamis lebélyegzés ciméa lettek vissza-
utasítva, beváltását tulajdonosaik a vezérigazga-
tóságtól kérhetik. A legutolsó bukaresti tőzsdei 
jelentés szerint, a dollár értéke 83 lei. 

Az augusztus hó 29 én tartott homoród-
Bzentmártoni országos vásáron felhajtás  marhákban 
közepes, lóban kevés, a vásár alacsony ár mellett 
igen nagy élénkséget matatott, első minőségű 
fehér  ökör párja 6—8000 lei közötti, «lső mi-
nőségű borjas tehéa darabja 1800—2500 lei kö-
zötti árban cserélt gazdát. Rideg marhákban vá-
sár alig történt, as állatokon a tartós szárazság 
és takarmányhiány nagyoa is látszik. Lóárak 
mérséksitsk. 

A mult keddi heti piacon buza 38—44, rozs 
35—37, árpa 32—35, zab 14—18 leiben kelt eh 

2 drb. kézihajtó szecakavágó eladó, 200 drb, 
juh téli tartásra elfogadtatik;  érdeklődők fordul-
janak a szövetség irodájához. 

A Földmives Szövetség közli a gazdakörök-
kel, illetve a gazdikkal, hogy a Központi Szesz-
főzde  R. T. a nyári szilvának vékáját 6 leuban, 
mázsáját 50 leuban, az őszi szilvának (horgas-
magu, húsos stb.) vékáját 8 leu, métermázsáját 
65 leuért vesszi át. A szilva vagy S'jékelyudvar-
helyre a társaság telepére, vagy Batfalvára  a vas-
úti őrház melletti gyttjté állomásra szállítandó a 
termelő által. 

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

Az odorheii törvényszék. 
Szám: Fsoc. 191/4-1921 

Hirdetmény, 
Az odorheii törvéayszék, mint kereskedslmi 

bíróság, mivel a nagygalambfalvi  takarók és előleg 
egylet mint szövetkezet a feloszlást,  illetve fel-
számolást az 1921. évi j ú n i u s hó 1-ón tartott 
közgyűlésén elhatározta, felhívja  a szövetkezet 
hitelezőit, hogy követeléseiket ezen hirdotmény 
közzétételétől számított 6 (hat) hó alatt érvé-
nyesítsék. 

Odorheiu, 1921 julius 16-án. 
Dr. Szabó Géza, 8. k. tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: Radó, shiv. tisztv. 

A szeptember l-én életbe lépett 
új lakbérleti törvényéé rendelet 

magyar fordítása  a jövő hót folya-
mán fűzet  alakjában megjelenik és 
lapunk kiadóhivatalában kapható.lesz 



Az odorheiu törvényszék. 
C. 712—1921. Hirdetmény. 

Az odorheiu törvényszék közhírré teszi, hogy 
Szsbó Ágoston Decesné szül. Máthé Ilona zete-
laki lakos részéről az-1911. I t.-c. 748. §a 
alapján előterjesztett kérelem folytán  az olasz 
harctéren Tirolban, Arsieró határában, mint a 
volt cs. és kir. 50 ik gyalogezred katonája, állító-
lag elhalt Szabó Ágoston Dánes volt zetelaki 
lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt 
az eljárást a mai napon megindította és az állí-
tólag elhalt részére ügygondnokul dr. Göncy Gá-
bor ügyvéd, odorheiu lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Szabó Ágoston Dé-
nest és mindazokat, akiknek az ö életbenlétéről 
tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügy-
gondnokot Szabó Ágoston Dénes életbenlétéről 
értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az ada 
tokát, melyekből az ő életbenléte megállapítható, 
mért ellenkező esetben a bíróság a jelen hirdet-
ménynek a „Gazeta Oficiala"  ban történt har-
madszori beiktatását követő naptól számított 3 
hó letelte után, a nevezett elhalálozásának té-
nyét, a bizocyitás eredményéhez képest meg 
fogja  állapitani. 

Odorheiu, 1921. évi május hó 7-én. ~ 
D r . Cílósz M i k s a , s., k., tszéki biró. 

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

C. 955/2 1921. J | i r i r t t n { B y > 

Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 
Székely Mózes nagykedei lakos gyám által kép-
fiséit  kk. Kibédi László, kk. Kibédi Gizella, kk. 
Kibédi Márta, nagykedei lakosok részéről az 
1911. I. t.-cz. 748. §-a alapján előterjesztett ké-
relem folytán  az orosz harctéren, mint a volt m. 
kir. 22. honvéd gyalogezred népfölkelője  1914. 
évi szeptember havában járványos betegségbe 
esve, 1914. évi október hó 7-én állítólag elhalt 
Kibédi Pál volt nagykedei lakos elhalálozása 
tényének megállapítása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az állítólag elhalt részére 
ügygondnokul dr. Vass Lajos ügyvéd, odorheiui 
lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Kibédi Pált és 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
Buk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot 
Kibédi Pál 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 bizonyítás eredményéhez 
képest meg fogja-  állapitani. 

Odorheiu, 1921. augusztus hó 1 napján. 
D r . Glósz Miksa , s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: Nagy, shiv. tisztv. 

Az odorheiui törvényszék. 
1094—1921 szám. 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék dr. Váró Géza és 

dr. Kálmán József  ügyvédek által képviselt Far 
kas Lajos bögözi lakos folyamodó  kérelme foly-
tán az 1894: XXXI. t. c. ~77. § ának b) pontja 
alapján felhívja  az ismeretlen helyen tartózkodó 
Mihályi Berta volt bögözi lakost, hogy férjével: 
a pen3ylvániai Homestead községben az 1909. évi 
jumua hó 16 napján az ev. református  egyház 
lelkésze előtt kötött házasságon alapuló életkö 
zösséget a jelen hirdetménynek a hivatalos hír 
lapban történt másodszori beiktatását követő 
naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert 
ellenkező esetben a folyamodó  keresete következ-
tében a biróság a házasság felbontása  felől  fog 
határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyé-
ről a bíróságot értesítse, mert ellenkező esetben a 
megindítandó bontóperben uj hirdetményi idézés 
mellőzésével dr. Kiss Kálmán ügyvéd, odorheiui 
lakos, most kinevezett ügygondnok fogja  őt kép 
viselni. 

Odorheiu, 1921. évi julius hó 30 napján. 
D r . Glósz Miksa , s. k., tszéki biró. 

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

Az odorheiui törvényszék. 
Fscc. 147/3—1921 

H i r d e t m é n y . 
Az odorheiui törvényszék, mint keresk. bíró-

ság, mivel a Nagygalambfalva  és vidéke tejszö-
vetkezet. a feloszlást,  illetve felszámolást  az 1921. 
évi m á j u s h 6 5 - é n tartott közgyűlésén elha-
tározta, felhívja  a szövetkezet hitelezőit, hogy kö-
veteléseiket ezen hirdetmény közzétételétől szá-
mított 6 (hat) hónap alatt érvényesítsék. 

Odorheiu, la 23 junie 1921. 
D r . Glősz M i k s a , s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül, R a d ó , shiv. tisztv. 

Hirdetmény. 
Az udvarhelyi járási kéményseprői állásra 

pályázatot hirdetek. 
Felhívom pályázni szárdékozókat, hogy ké-

pesítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt  kéré-
süket 1921 szeptember h ó 90 - ig hivata-
lomhoz nyújtsák be. 

Odorheiu, 1921 augusztus hó 25-én. 
Sándor, primpretor. 

ÉRTESÍTÉS. 
Str.Pr incipessa Elisabeta (Beth-
len-u.) 10. aíatt levő raktáramban 
az italok árusítását megkezdet-
tem a következő ârţik mellett: 

liter világosi asztali bor . . ; 9 L. 
hosszuaszói P „ . . . 12 L. 
zsidvei bor palackban . 16 L. 
gogáni, Horváth Ákos termése 18 L. 
hosszuaszói Br. Szentke-
reszti termése 18 L. 

S z e s z , pá l inka , fenyővíz,  r u m , 
l ikörök gyár i de ta i l á r b a n . 

S z o l I ő s i S a m u . 

Bútorok 2 ebédlő, nappali be-
rendezés, cimbalom, 

gordonka, kének, stb. eladók. Értekezni lehet: 
Halmágyi S a m u áll. középiskolai igazgatónál 

a volt főreáliskola  épületében. 

H i r d e t m é n y . 
Székelyszentkirály közbirtokossága ezennel 

közhirré teszi, hogy f.  évi s z e p t e m b e r lO-én 
délelőtt 9 órakor a községházánál 600 Köbméter 
első oszt. fenyőfa  nyilvános árverésen a legtöb-
bet ígérőnek el fog  adatni. Kikiáltási ár 18000 L. 

Székelyszentkirály. 1921 szept. 1. 
A közbirt. nevében; LÁSZLÓ ANDRÁS, b. elnök. 

Figyelem! S/S 
Ertesitem t. vevőimet, hogy Str. Prin-

ţul Mircea (Petőfi-u.)  38. szám alatt 
(szombatfalvi  vashid mellett) levő 
fűszer-  és vegyesáru kereskedésemben 

a z i t a l o k á r u s i t á s á t 
megkezdettem SS  SS 
s állandóan raktáron tartok: finomí-
tott szeszt, eredeti Szöllősi-féle  kis-
üstön főzött  fenyővizet,  galiciai ánis-
pálinkát, jó minőségű likőröket és 
rumokat s azokat gyári raktári árban 
árusítom. Állandóan kaphatók kitűnő 

erdélyi fajborok,  friss  sör 
Szives pártfogást  kér, tisztelettel! 

LEBOVITS GÉZA, vegyeskereskedő. 

BarHíczy We«dfgl5  Is fttmta!; 
Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség szives 1 

tudomására, hogy a 

DanWrvi fadfglít  ö 
Oa*ţvUl'||ertkelyisfget 
ismít jaját Kezelésembe Vettem át 3 azt ezután 
régi jó hírnevéhez méltóan fosom  Vezetni. , ló konyha, 
kitűnő borok! 

Pontos kiszol-
gálás ! Szolid 

árak! 
A n. é. közönség szives pártfogását  kéri, 

' tisztelettel gartfezy  Altért, vendég-
lős. 

HA tartós és divatos 
férfiruhát akar s 
tekintse meg nálunk, mint a 
cég lerakatánál, a segesvári 

Zimmermann Testvérek 
féle  posztógyár által készített 
elismert jó minőségű, tiszta 
gyapjú férfi  és női kosztüm 

s z ö v e t e k e t . 
Gyári á r b a n , nagy vá-
l a s z t é k b a n k a p h a t ó k : 

B A R C S A Y K Á R O L Y 
férfi  é s női d iva tüz l e t ében 

Odorheiu - Széke lyudva rhe ly t t . 

Üzlet 
á t h e l y e z é s ! ! 

Értesítem ugy a helybeli, mint a vidéki 
t. közönséget, hogy 

bor és sör-kimérésemet és 
vendéglői üzletemet 

Bem-n. 15. sz. alól a p i a t a 
Regina Mari» ItaUhy rtny-

tér) 6, ez. alti, a voif  ERNST-téle c u k -
rstKsr.-üííet helyiségébe helyeztem át. 

Uj helyiségemben — ugy mint eddig — jó bor, 
jó konyha, friss  sör és Ízletes villásreggeli, tea, 
és tejeskávé kapható — Szives pártfogást  kér 

illő tisztelettel: 

Özv. Bodrogi Sándorné. 

Női ruhák, 
pongyolák, blúzok, női-, férfi-,  gyermek 
fehérnemüek  menj asszonyi kelengyék 

őszi kabátok 
és kosztümök 

leányka és fiúgyermek  ruhák, legké-
nyesebb estélyi és utcai ruhák olcsón, 
pontosan, a legújabb di at szerint 
készülnek; átalakításokat lelkiisme-

retesen végez : 

Dolvig Keresztélyné 
Székelyudvarhely, Komis-utcza 14. 

szám alatt (emelet). 

őszi és téli újdonságok érkeztek 
a közismert HIRSCH R U D O L F divatáru üzletébe. U t 
Férfi  és női posztók, parketok, tennisflanellek,  vásznak, zefirek,  harisnyák, nyakkendők, férfi  és fiu  kalapok stb» 


