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14. sz. 

KRÓNIKA. 
Városunk magas állású képviselője: 

Titulescu pénzügyminiszter úr — bár még 
körünkben személyesen nem üdvözölhettük — 
egyéniségének hatását a távolból is súlyosan 
érezteti. 

A szeptember hó elsején életbe lépett 
mindenféle  uj adótörvényre gondolunk keser-
vesen, melyek részben a miniszter úr fejében 
születtek meg, részben ö készítette elő azok 
törvényekké válását. Vagyonadó, jövedelem-
adó, hadinyereségadó, luxusadó, forgalmi  adó, 
ipari, kereskedelmi adók, földadó,  minden-
féle  adó, — az ember belebábul, fejfájást 
kap, a mig valamennyit végiggondolja. A 
miniszter úr valamennyinek a tárgyalásához 
bőséges indokolást, magyarázatot -fűzött,  miért 
és hogyan kivánja az államérdek mindé ren-
geteg adó behozatalát. Csak éppen a polgárok 
érdekéről, teherviselő képességéről nem el-
mélkedett. 

Mifidezek  azt mutatják, hogy a minisz-
ter úr az állam érdekeiről, szükségleteiről 
tájékozódva lehet, de nincs tájékozottsága a 
mi helyzetünkről, sem e városéról, melyet 
képvisel, sem Erdély más vidékeiéről. Mi itt 
a súlyos megélhetési viszonyok terhe alatt 
roskadozunk, kereskedelmünk, iparunk pang, 
gazdáink már a kétségbeesés szélén állanak, 
a pénztelenség és a forgalom  hiánya már-
már tönkremenéssel fenyeget.  Éppen jókor 
jönnek az uj adók. Legalább megadják a 
kegyelemdöfést,  s mi, ha végrehajtásukat fel 
nem függesztik,  vagy rajtuk nem módosítanak 
— minden indokolás és magyarázat nélkül, 
egyszerűen beadjuk a kulcsot. 

* 

A Nyugatmagyarország átadása körül 
felmerült  incidensekből kifolyólag  az antant-
hatalmak több ultimátumot küldöttek a ma-
gyar kormánynak, melyekben a vitás nyugat-
magyarországi területek azonnali és teljes 
kiürítését követelik s egyben felelőssé  teszik 
a kormányt az ott előforduló  zavargásokért. 
Bár a jegyzékek hangja udvarias, mégis megüt-
közést váltottak ki, mivel a kormányon kivül 
álló ok : a Nyugatmagyarország lakóinak el-
lenállása okozta a zavarokat, amelyekért a kor-
mány a felelősséget  nem vállalhatja. A kor-
mánynak ezt az álláspontját fedi  Nyugat-
magyarország lakóinak viselkedése, kik nemzet-
védelmi szervezeteket alakítottak és a világ 
minden népéhez felhívásokat  küldöttek, mely-
ben önrendelkezési joguk tiszteletben tartását 
kérték. 

Ez az eljárás ia bizonyítéka annak, 

hogy a népek igazi békéjét a trianoni szi-
gorú békeszerződés nem tudta biztosítani, s 
még túlságosan messze vagyunk attól, hogy 
Európa minden részében teljes nyugalom és 
megelégedés váltsa fel  a lezajlott évek szo-
morú felfordulását. 

A jövendő iparosai. 
A brassói Székelytársaság nemrégen tette 

közzé felhívását,  hogy székely fiakat,  kik az ipar 
terén akarják megkemni mindennapi kenyerüket 
— elhelyezze. A brassói Székelytársaság ezen ne-
mes intézkedésével a társadalom tagjainak akarja 
megteremteni a létföltételek  egyenlőségét s lehe-
tővé akarja tenni az emberhez méltó tisztes éle-
let. S ma, mikor ennyire megindult a mozgalom, 
nemre való különbség nélkül a munkakötelezett 
ség alaptörvénnyé vált a szocializált társadalom-
ban. Mert, „a társadalom íiunka nélkül nem 
állhat fenn."  Mindenki hivatalnok nem lehet. Sok 
pedig a röghöz sincs kötve, mert nem örökölt, 
szükségleteit ki kell, hogy elégítse az ember, s 
igy az ilyen emberek számára tér nyilik az ipar 
és kereskedelem terén. De nemcsak az embar 
igyekszik saját szükségleteinek" kielégítésével a 
maga jólétét megteremteni, hanem erejével, szel-
lemi tehetségeivel törekszik az összeség hasznára 
válni. 

A mai társadalom megkívánja, követeli, hogy 
mindenki folytasson  hasznos munkát, legyen az 
akár ipari, akár mezőgazdasági, vagy bármiféle 
munka. A mai szociális társadalom nem akarja, 
hogy a polgárok proletármódon éljenek, hanem 
ezt a rendszert megszüntetve mindenkit rákény-
szerít oly uunkára, mely az élet kellemességek 
nyújtja az egyénnek, mint a társadalom tisztes tag 
jának. Mikor tehát a dübörgő és zakatoló gépek 
világában a brassói Székelytársaság az emberből 
dogitást igyekszik előmozdítani, vessünk egy futó 
pillantást a leendő iparosok erkölcsi nevelése felé, 
mert az ma a szőnyegen forgó  kérdéi, hogy a 
jövendő iparosai ne csak szakképzett emberek 
legyenek, hanem erkölcsileg is a jellem, becsQle 
tesség és a józan, okos gondolkodás példányké-
peivé váljanak. 

Ily iparosok nemcsak produkálnak, hanem 
sokasítják azok számát, kik a társadalom tisztes 
századához tartoznak. 

Ha egy futó  pillantást vetünk a külföldre, 
akár az angol, akár a franeia  vagy a német ipa-
rosokat tekintjük, ott az intelligens osztályt majd-
nem az iparosok teszik, mert az iparos pályára 
az intelligens családok gyermekei tódulnak s ott 
oly jólétet teremtenek maguknak, hogy nem cse-
réinek sok hivatalnokkal. Itt is van számtalan 
.példa erre. De azért nálunk most is olyanok 
mennek sokan az ipari pályára, akik az iskolában 
rossz, vásott kölykök voltak s alig jártak pár 
osztályt a életök java részét pásztorkodással, te 
kergéssel töltötték el. Az ilyeneket, ha kiképzik 
is szaksierüen, de szellemileg, erkölcsileg, jelle 
mileg sohase s ezért van annyi boldogtalan ipa-
ros, mert hiányzik belőlük a lelki harmónia. 

TekintBfink  be egy oly műhelybe, hol a mes 
térből és a segédből hiányzik a lelki finomság  és 
a műveltség. Ast fogjuk  látni, hogy az ott ural-

kodó durvaság megmételyezi már eleve a tanuló 
lelkét, szivét s még fel  sem szabadult, máris kész 
a hasonló durvaságokra, szivében dul az anarchia, 
az önzés, osztály elleni gyűlölet, proletár élet 
utáni sóvárgás. Az ily iparos nem hasznára, ha-
nem kárára van a társadalomnak. 

Éppen ezért, mikor a nyári szünetnek vége 
van s az ősz beálltával megkezdődnek az iskolák, 
a tauoncbevonulá8ok, erkölcsi kötelessége min-
den szülőnek, hogy gyermeke iránt érdeklődjék, 
de az arra hivatott faktoroknak  is kötelessége, 
hogy az iparosnemzedék szociális helyzetét figye-
lemmel kisérje s ahol kell, gyökeresen orvosolja 
a bajt, hogy az ipar mestere necsak a nemzeti 
vagyonosodást mozdítsa elő, hanem szaporítsa a 
becsületes polgárok számát is. 

Etéd. Báünth Zoltán. 

A lakásbérleti hivatal 
felállításáról  szóló törvény éa az ennek végrehaj-
tása ügyébsn közzétett rendelet alapján az emii-
tett hivatal e városban is magalakult. A hivatal, 
— mint hivatalfÓnök:  C. T. Sircaés mint tárgyaló 
bizottsági eh öli: D. Th. Georghiu aláírásával — ez 
alkalommal a napokban hirdetményt adott ki, 
melyből közlésre méltó fontosságuaknak  tartjuk 
a következőket: 

A városban minden egyes lakóház, üzlet-
helyiség, kereskedelmi vagy ipari célokat szolgáló 
épületek, amelyek f921  augusztus 21. után sza-
badok lettek, vagy lesznek, csak a lakbérleti hi-
vatal utján adhatók bérbe. Kivételek a be nem 
fejezett  épületek és lakhelyiségek, vagyis azok, 
amelyek 1921 január l-ig (régi naptár szerint) 
nem voltak lakhatók. 

A háztulajdonosok avagy bármely bérbeadó 
tulajdonosok kötelesek az üresedésben levő iugat-
lanokat 3 hónappal előbb bejelenteni a lakbér-
leti hivatalnak. Ez alól kivételt képeznek azon 
háztulajdonosok, akik épületüket 1921 január 1. 
(régi naptár szerint) utáu fejezték  be. Azon eset-
ben, mikor nem előre látható az ingatlan meg-
üresedése, a háztulajdonos a tudomás-szerzéstől 
számítandó 5 napou belül köteles ait a lakbérleti 
hivatalnak bejelenteni. Az üresedésben levő bú-
torozott szobák tulajdonosai kötelesek 15 nappal 
előbb ezt bejelenteni, kivéve, ha a fenti  eset ezek-
nél is elő nem fordul. 

Azoa bérlők, akik lakásukból kiköltöznek, 
kötelesek a megnevezett hataridőkön belül szintén 
jelentést tenni. 

Egy vagy több személynek 5 napnál tovább 
tartó elhelyezése valamely laká»ban, vagy szo-
bában, bejelentendő a hivatalnak. 

Bérbeadó lakhtlyiségek tulajdonosai írásban 
kötelesek jelentést tenni a hivatalnak, megjelölvén 
közelibbről a bérbeadó ingatlannak, vagy lak-
helyiségneK a nagyságát, a kiváut bérösszeget, g 
hogy a napok mely szakában és órájában lehet 
megtekinteni a bérbeadó ingatlant és bármely 
feltételt,  amit esetleg szükségesnek tart a bérlő-
nek tudomáséra hozni. 

Azoknak az uj épületeknek a tulajdonosai, 
amelyek mentesek a lakbérleti hivatalok felállí-
tásáról szóló törvény és intézkedései alól, köte-
lesek az épületrt bejelenteni és a bizonyító ok-



mányokat (adatobat) rendelkezésre bocsátani. I 
A bérelni óhajtóbnak Írásbeli kérvényt kell 

benyújtani a labbérleti hivatalhoz. A kérvényben 
fel  kell tüntetni azon indokobat, amiért lakást 
akarnak változtatni, a foglalkozást,  a családtagok 
számát, szolgálatban levő embereket és bármit, 
amit szükségesnek tartanak. 

Bármely ingatlan bérbeadása, amely a lak-
bérleti hivatal felállításáról  szóló törvény intéz 
kedései alá esik é3 a lakbérleti hivatal tudomása 
és jóváhagyása nélkül köttetett, érvénytelen. 

Azok, akik a lakbérleti hivatal feláliitásáról 
szóló törvény és rendelet intézkedéseit megszegik, 
egyet azok közül nem teljesitnek, vagy tilos szer-
ződésebet kötnek, magas összegű pénzbirsággal 
fognak  sújtatni, lakók ugy, mint bőrbeadók. 

Gyakorlati pályák felé.* 
IV. 

(Leánygyermekeink  jövője.  Folytatás.) 

Igazán jól esett látnom a háború alatt, hogy 
a tisztviselők kézbe veszik az ásót, kapát ós tö-
megével járnak dolgozni a tisztviselői kertbe. 

Mi indította őket erre, mikor a háború előtt 
egy tisztviselő sem merte a föld  szerszámait meg-
hordozni a város utcáin. Nemde a helyzet kény-
szerűsége és a szükség. A helyzet kényszerűsége 
még ma sem szűnt meg, bár többen eldobták már 
a föld  szerszámait a kézből. Sőt ugyancsak elő-
térbe lépett, hisz a drágaság egyre elviselhetet-
lenebb lesz. Mit jelent ma kertészkedni és mit 
jelent ma konyha- és virágkertészetet okszerű 
alapon űzni? Esetleg baromfitenyészettel  össze-
kötve művelni a városok közelében ? öaálló meg-
élhetést, módot, ami különösen a nőket foglal-
koztatja és csábítja. Nekik való, könnyű és szó-
rakoztató foglalkozás.  A legtöbb város kertészet 
nélkül áll. A mi városunkban megkezdett két-há-
rom kertészet mellett még 10 bertészet is elférne 
és mégis nehezen lehetne az igényebet s a keres-
letet kielégíteni. Igen ám, de ehhez szakszerű 
kiképzés kell, amit iskola hiányában csak szak-
képzett gyakorló kertész adhat. Nyugodtan ad-
hatók a leánygyermekek e pályára a adják kü-
lönösen azok, akiknek egy-ké£ hold kertészetre 
alkalmas földjük  van a város közelében, mert a 
konyha- és virágkertészettel egy nő egy, esetleg 
két holdon uri megélhetést biztosit magának, 
különösen akkor, ba azt csiperkegombatermelő 
teleppel és barom fi  tenyészettel böti össze. 

Látjuk, hogy a kisebb gazdasági ágak kul-
turája rohamos tért hódit és ezek önálló meg-
élhetést biztosító foglalkozássá  növik ki magukat. 
Ilyen például a méhészet. A méhészet lénye-
gében elmélkedéssel összekötött könnyű fizikai 
munka, ami férfinak  éppen ezért kevésbé kvadrát. 
Ez a foglalkozás  nőknek való. Bégebben is nök 
űzték. Az agrárreformot,  ha ugy hajtják végre, 
amint annak elvei a törvénybe le vannak fek-
tetve, a cukortermelés alább fog  hagyni, mert a 
cukorrépát nem a kis, hanem a nagybirtokok 
termelték. A nagybirtokok megszűnnek, követ-
keiőleg megcsappan a répatermelés is. A ház-
tartásoknak édesítő anyagokra szükségük lesz, 
mert az igényeket az emberek nem szokták 
falbarugni.  Ezért a méhészetnek feltétlen  jövője 
van és e foglalkozás  mindazon nőknek, kik ezt 
alaposan elsajátították — biztos kenyeret nyújt. 
Igaz ugyan, hogy ennek elsajátításához legkevesebb 
kőt év azttkséges, amitől el szoktak riadni, de elő-
nye az, hogy két év multán kevés tőke-befekte-
téssel azonnal jövedelemhez juttatja a vele fog-
lalkozót. Igen sok nőt ismerek, kik nagyóbb mé 
hészettel bírnak és belőle tartják fenn  magukat, 
•okan neveltetik is a jövedelemből gyermekeiket. 
Hasonlóan lehet nyilatkozni a tejgazdaságról. 
Egy kiképzett nő bármelyik tejgazdasági válla-
latnál biztos alkalmazást talál, jó fizetéssel  és ha 
a Bzülőknek van annyi vagyona, hogy 6 darab jól 
tejelő tehén beszerzését • ennek tartását biztosító 
6 hold területet tudnak leánygyermekeiknek adni 

* Mait számunkból térazüke miatt kimaradt. 

— az a leáuygyermek ebben a kii tejgazdaságban 
nem cserél akármilyen képzettségű tanitónővel, 
mert a leánygyermek szerénységénél és benevelt 
takarékosságánál fogva,  néhány év alatt vagyont 
gyűjt abból, amit a fiúgyermek  szenvedélyeinek 
kielégítésére pocsékolna el. Ha gazdasági irányú 
nevelést adunk gyermekeinknek — a magasabb 
isboláztatással járó költségeket fordithatjub  tőké-
nek, sőt takarékosságra való neveléssel az élet-
beindításkor bátran lehet a leánygyermeknél kői 
csönügyletekhez is folyamodni,  mert általános ta-
pasztalat, hogy a nők kevesebb igényűek és ha-
marosan egyensúlyba hozzák szorgalmukkal kis 
vállalataikat. 

Nincs terünk, hogy még részletesebben fej-
tegethessük a gazdasági nevelés előnyeit, éppen 
azért a következő számban az ipari nevelés kér-
déseire térünk át. —1—e. 

IRODALOM. 
Fülöp Áron kisebb költeményei. 

Gyakori jelenség az irodalomban, hogy va-
laki, aki valamely műfaj  beretei között kiváló', 
vagy érdemest alkot, erejét másnemű művek alko 
tásán meg sem próbálja, vagy, ha tesai, ezekkel 
az előbbiek színvonalának alatta marad. Tudjuk, 
hogy a magyar irodalom kiváló elbeszélő írói kö-
zül Kemény Ziigaiond, Mikszáth (az ujabbak kQzt: 
Ambrus) nem írtak pl. színdarabokat; azok 
pedig, melyeket Jókai irt, meg sem közelitik cso-
dálatos nagy regényeinek sem értékét, sem hatá-
sát. Maga a köztudat is megszokta egy-egy költőt, 
irót valamely általa művelt irodalmi forma  egyi-
kének mesteréül tekinteni, s az ezen a megszo-
káson alapuló elnevezéssel, jelzővel a szerint tiszteli 
meg őt, amint valamilyen fajta  alkotásban írói 
egyéniségét leginkább kifejeződ  velátja. Vörösmarty, 
mint a nemzeti eposzok költője, Arany, mint a 
Toldi és a művészi balladák mestere, Petőfi,  mint 
a szabadság, szerelem rajongó lírikusa él a 
magyar átlagolvasók köztudatában, tekintet nél-
kül arra, hogy :ezek a nagyok nagyon kiváló 
más fajta  műveket is alkottak, éppen ugy, mint, 
a hogy a világirodalomban a most ünnepelt Dante, 
az Isteni színjátékon kívül, vagy Shakespaare, 
utol nem ért erejű színpadi müvein kivül lirai 
költeményeikben is önmagukhoz méltó nagyoknak 
bizonyuUak. 

Ilyen elgondolkodások közt, érdaklődve vet-
tük a kezünkbe és olvasgattuk Fülöp Áronnak, 
a székelység elismert jelességü epikusának nemrég 
megjelent kisebb költeményeit. A költői tehetsé-
get, ezek az apróbb, lirai alkotások is határo 
zottan bizonyítják. Meglátszik azonban az is, 
hogy ez a tehetség különösen az elbeszélő, epikus 
költemények Írására volt predesztinálva. Erre 
utalta természetes mesemondó és szemléletes leiró 
készsége, könnyen áradó nyelvének sima bősza-
vusága. Ezeket a fősajátosságalt  (nagyobb epikai 
müveiben is) valami érzelmes lágyság, lirai meleg-
ség teszi még vonzóbbaká. 

E kisebb müvei közül is különösen azok a 
legsikerültebbek, a melyek azokkal a lírával ke-
vert eieményes apróbb költeményekkel hasonlít-
hatók össze, a milyeneket a mult század számos 
angol és francia  keltőjének (Tennyson, Coppée, 
Bărbier, Lamoyne) müvei között elegendőt talál-
hatunk. Lirai színezet zománcozza Fülöp Áron 
balladás és románcszerü költeményeit, s akarat-
lanul ls valami lappangó llirát kell kiéreznünk a 
legerőteljesebb ilynemű alkotásából, a formailag 
töredéknek látszó, Bodolai Mártonból is. {Több 
kedvei hangulatu vers fejezi  ki fajához,  szülő-
földjéhez  való ideális ragaszkodását, szerelmes 
szivének meleg bensőségét, a világ dolgai ós az 
ő külön sorsa fölötti  eltűnődéseit, — mindezt a 
legtöbb helyen igazi lendülettel, a székely zamatu 
nyelv izinesBégével, különben nem túlságosan vál-
tozatos formáinak  könnyed kezelésével. Jóizü hu-
morát is elárulja néhány itt található vers, me-
lyek közül két pattogó rimelésü gyermekverse, 
az Árpád, Anti és a Brekeke úr és Kurutty néne, 
a kötet legteljesebb, legkedvesebb darabjai közé 
sorolható. 

Egészben: a költő özvegye, a kötet áldosat-
kész kiadásával, Bakóezi Károly, a versek gondos 
összegyűjtésével érdemes munkát végeitek, s hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a Székelyföld  kiváló epi-
kus költője egyéniségének képe emlékezetünkben 
felfrissüljön  és közben néhány vonzó uj színnel 
is gazdagodjék. A könyv lapunk nyomdájának 
csinos kiállításában, finom  papíron jelent meg és 
8 leuért kapható. (—a —ó.) 

Előkészületek a földbirtok 
reformjára. 

A segesvári állami gazdasági felügyeli 
1221—921 sz. értesítése szerint, a kolozsvári 
agrár comité 4433—921 sz. rendelete értelmében 
azok a kényszerbárletsk, melyek a 3911—1919. 
számú rendelet értelmében eszközöltettek, mind-
addig, mig a helyi és vármegyei bizottságok 
által a földreform  törvénynek a végleges kisa-
játititásra vonatkozó intézkedései foganatosíttat-
nak — érvényben maradnak. Idézett 3911— 
919. sz. rendelet szerint a bizottságok működés-
ben maradnak, mindaddig, mig a törvényben 
(56. §) előirt agrárválasztmány megalakul. 

4 kényszerbérletbe adott földeket  a kény-
szerbérlők akadálytalanul müveihetik, — azon-
ban ha a gazdasági felügyelőség  annak jönne 
nyomára, hogy illegális módou (kijátszással), 
jutottak a bérlők a földekhez,  a kényszerbérletet 
módosíthatja. Kötelesek a kényszerbérlők a föl-
deket jelen év őszén búzával, rozszsal vagy ár-
pával bevetni, s azt, hogy a kényszerbérlők íáltal 
a földek  megmuakáltattak-e, — ellenőriztetni 
fogják. 

* 

A birtokba helyezési központi pénztár egy 
nem régen kelt hirdetményével köíhirré teszi, 
hogy a megalakítandó falusi  bankokhoz (szövet-
kezet) szükséges megfelelő  számú Bzámvevők 
(alkalmazottak) kiképzésére Turn-Severin, Targu-
Jiu, Piojest, Bacau városokban 9 hónapos tan-
folyamot  nyit 16—23 év közötti férfiak  részére. 
Akik ezt a tanfolyamot  elvégzik és számvevői 
oklevelet nyernek, azok 3 évi katonai szolgálat 
helyett egy évig köteleiak szolgálni. 

Tekintettel arra, hogy Erdélyben is több 
ilyen népbank lesz felállítva,  ajánlatos, hogy a 
tanfolyamon  többen vegyenek részt. Felvétel-
hez elemi iskola elvégzéséről szóló bizonyítvány, 
keresztlevél és ujraoltási bizonyítvány kell. Bő-
vebb felvilágosítást  a segesvári áll. gazdasági 
tanácsos ad. (F.  Se.) 

SZÍNÉSZET. 
Az elég változatos műsor és színészeink 

elismerésre méltó igyekezete dacára, az első na-
pok után megcsappant érdeklődés napról-napra 
csak fél  közönséget tuá a színházba összehozai. 
Hiába, a pénztelenség, meggyengültség, mint 
mindenütt, e téren ii érezteti hatását közöaió-
günkön. 

10 én, szombaton Molnár Ferenc „Ördögiét 
adták. A címszerepet Maroii Géza játszotta el-
ismerésünket megérdemlő művészettel. Az ő já-
tékához igazodott a többi szereplő alakítása iţ. 
A Jolán szerepét Harmaty Jolán, Elzáét Boroas 
Manei, Selyem Cinkáét Beck Rózsi játszották 
sok erővel. Borovszky Oszkár, Gaál Sándor, a 
László szerepében, újra tehetséges játékosoknak 
bizonyultak. 

Vasárnap este a „Cseregyorekek" c. operetté 
ment a rigi szereposztással. 

Hétfőn,  a különben nagyon izgalmas érde-
keiségü, de ezt az izgalmat túlságosan is kereső, 
teljesen mezi-jellegü, szenzációs darabot, a Sze-
relem vására cimü „amerikai történet"-et láttuk. 
A szokott jé volt Marosi Géza. (Ez a tehetsé-
ges, ambiciózus szinész szinte minden este fel-
lép; láttub már drámában, operettben, színmű-
ben, de lem volt egy szerepe sem, melyben el-
ismerésre méltót, sobszor: bitünőt ne produkált 
volna.) Mellette Harmaty Jolán, hozzá méltóan 
gondos és átérzett alakítással játszott, valamint 
Boross Manci, Borovszky, Szécsy Nándor, Bonă 
Tusi és Bera Rózsi is. 

Kedden a Milliárdos kisasszony c. operett® 
került szinre Vákár Vilmos felléptével.  Csók 
Vilma az ismert kedvességével játszotta meg a 



címszerepet. Benes Tasi szintén kedves volt és 
sikerűit volt a Pécsy Nándor, Marosi, Borovszky 
Oszkár, Bera Rózsi és Gaál alakítása is. Nagyon 
mulatságos és jellegzetes alakok voltak Légrády 
és Vákár Feigenbaum és Turteltaub szerepei-
ben. Azonban a túlzások — melyekkel az ope-
rette előadásoknál olykor találkozunk — nem 
mindig válnak a nivó előnyére. 

Szerdán Bernstein hires színmüvét a „Tol-
vaj"-1 játszották. Borovszky a Raymond, Gaál a 
Fernand, Beck Rózsi az Izabella, Fehér Imre a 
Zambault szerepéban gondos és finoman  kidolgozott 
alakitást nyújtottak az első jelenettől az utol-
sóig. De különösen Marosi Géza a Richárd, Har-
maty Jolán pedig a Marié Louis szerepében ra-
gadták magukkal a közönség figyelmét,  melyet 
játékuk erejével, megrázó reálitásával a feszülésig 
fokoztak. 

Az Erdészleány csütörtök esti előadásán a 
rendes operettszemélyzet fejtett  ki sok jókedvet, 
ügyességet a bájos meséjü, kedves zenéjü operett 
szerepeiben. Úgyszintén pénteken, a Gigánygrófnő 
cimü 3 felvonásos  operette-újdonságban, melyben 
Vákár Vilmos is fellépett.  A fő  női szerepet 
Csók Vilma játszta, ki kedves játékával és szép 
hangjával sok tapsot aratott. Benes Tusi tempera-
mentumos játékával újra meg újra bebizonyította, 
hogy megérdemli a közönség rokonszenvét. Boross 
Manci, Bera Rózsi, Fehér, Marosi Géza, Vákár, 
Gaál, Légrády és Borovszky játékát szintén sok 
tapssal honorálta a közönség. Szombaton újdon-
ság, Biró Lajos Francia négyes cimü komédiája, 
került színre, vasárnap este Gárdonyi már klasz-
szikassá vált falusi  történetét „A Bor"-t játszák. 

A színházi iroda közlései: A jövő hé-
ten, szerdán, a Sasfiók  történelmi szinmü kerül 
előadásra Vákár Vilmos felléptével.  A „Farsang 
Tündére"  szép zenéjü operett szintén a jövő héten 
kerül színre kitűnő együttesben. A társulat októ-
ber közepén Székelykereszturra  megy 15 napi 
vendégszereplésre. Vákár  Vilmos  még a jövő hé-
ten lemegy bérletet gyűjteni Kereszturra, ahol 
már előre nagy érdeklődéssel várják. 

i 

HÍREK. 
Szeptember 17. 

Mire megvénülünk , 
f. 

A napsugár ujult erővel 
Ragyog, melenget és vakit 
S a korzón kelletS riszákkal 
Lengnek a Böakék és Marik. 

Szemükkel lelkemig hevitnek 
S én mégsem érzek semmi hőt: 
Átléptem a három nagy X-et 
B szivembe beütött a esőd,.. 

2. 
Nem voltam több: kamaszgyerek. 
Rám virradt egy bolond nap 
8 a szerelem kinevezett 
Kengyel futó  bolondnak. 

— Letűnt minden; sürü köd ma 
Szerelmen és hőskorén. 
De vigaBzul felsütött  a 
Sarkigérő homiokem. Farcádi. 

A M a g y a r Szövetség udvarhelymegyei 
tagozatának választmányi ülését a hatóság enge-
délyezte. Mint értesülünk a Választmányi ülést 
folyé  hó 29-ik napján tartják meg. Az egyes vá-
lasztmányi tagok részére a meghívókat a napok-
ban küldik szét. 

Esküvő. Lázár István baróti polgárisko-
lai tanár f.  hó 12-én, hétfőn  délelőtt fél  12 óra-
kor tartotta esküvőjét Maráíh  Klárika polgár-
iskolai tanárnővel a róm. kath. templomban. Az 
esketést Rés János, szentszéki tanáesos, főgim-
náziumi tanár végezte. Az uj pár még aznap 
állomáshelyére utazott. 

Elhalálozás. Folyó hó 12 én, hétfőn  te-
mették el Zakariás  Ferencet. Városunk tetőtől-
talpig derék becsületes polgárt veszített az el-
hunytban, aki 22 éven át elnöke, 3 éven át 
pénztárosa volt a fazekasok  ipartársulatának s a 
társulat ügyeinek intézésében kifejtett  önzetlen 
és fáradtságot  nem ismerő tevékenységével nagy 
érdemeket szerzett. Válságos időkben, amikor a 
legtöbben csak magukra gondoltak, ő menekitetto 
a társulat vagyonát is és hiveu megőrizte. Emlé-
két kegyelettel őrzik a fazekas  ipartársulat tagjai. 

Szabó Dénesné Derzsy Gizella f.  hó 12-ikéu, 
Székelyudvarhelyen 54-ik évében, esendesen el-
hunyt. Kiterjedt, tekintélyes rokonság gyászolja, 
nagy részvét mellett temették. 

A vármegye augusztus havi adózási 
viszonyairól Németh Albert, miniszteri taná-
csos, pönzügyigazgatói jelentésében az alábbi 
adatokat közölte a vármegyei közigazgatási bi-
zottság legutóbbi ülésén jelenvoltakkal. Egyenes 
adóban .77.609-71 leu, fogyasztási  adóban 118 
ezer 442*16 leu, bélyeg- és jogilleték fejébea 
79.621-68 leu, állami egyedáruságban 237.778 
leu összeg folyt  be, s még néhány más kisebb 
adónemmel együtt összesen 562.579 leu volt e 
vármegyében az állam augusztus havi összes be-
vétele, a kiadások összege pedig 291.981*78 leu. 
A jelentés arról is megemlékezett, hogy Benke 
Elek volt székelykereszturi adópónztárnok, szol-
gálattételre berendeltetvóa, a fogalmazó  szaknál 
kapott beosztást. 

A Petőfi-matiné  műsora. A Jótékony 
Nőegylet által rendezendő sorozatos irodalmi 
matinék elseje Petőfi-matiné  lesz, mely f.  hó 
18 án, vasárnap délelőtt negyed 12 órakor a vár-
megyeház nagytermében fog  kezdődni. Műsora a 
következő. Az összes előadások célját és tervét 
ismertető bevezetőt mond: Tompa László. Petőfi-
költészetét ismerteti: Biró Lajos. A felolvasás 
keretében: a) Szülőföldemen.  Szavalja: Rájk Jó-
zsef.  Énekel: Tomcsa Klementin, kit Szabó Ernő, 
Lootz Ernő és Simó Andor hegedűn kisérnek, 
b) A vándorlegény. Szavalja: Marosi Géza, a 
Fehér Imre-színtársulat tagja, c) Népdalok. 
Énekli: Benedek Géza dr., zongora-kísérettel, d) 
Szeptember végén. Minek nevezzelek? Szavalja: 
Kovács Perzsi. e) Énekel a Székely Dalegylet, 
dr. Révay György vezetése mellett, f)  Szüleim 
halálára. Szavalja: Maráth Olga. g) Egy gondo-
lat bánt engemet. Szavalja: Bálint József,  h) 
Jövendőlés. Szavalja: Pap Margit. Bezáró beBzé-
det mond: Gsefó  Sándor. 

A vármegyénél és az összes szolgabírói 
hivatalokban szeptember 15 i kezdettel, a hivata-
los órák d. e. 8—12-ig, d. u. 2—4-ig tartat-
nak meg. A városi tanácsnál Bzintén délelőtt és 
délután (3—5 óráig) is vau hivatalos óra, délután 
azonban főképpen  a rendes irodai és számvevői 
Ügyiratokat dolgozzák fel,  s magánfeleket  csak a 
legsürgősebb esetben, kivételesen fogadhatnak. 

Szabad a gabonaforgalom.  A városi 
tanács hirdetményt bocsátott ki, melyben a kö-
zönség tudomására adja, hogy a miniizlertanáos 
698—921 számmal a gabonanemüek eladására-
vevésére vonatkozó tilalmi rendeletet visszavonta; 
az ország belterületén ennek folytán  a kereske-
delem szabad, igy tehát engedélyre (szállítási, vá-
sárlási) szükség nincsen. 

Jegyzői kinevezések, áthelyezések. 
A vármegye jegyzői karában a következő változá-
sok történtek : Nistor Demeter székelyszenterzsó-
beti körjegyző állásáról lemondott. Helyét Boros 
György foglalta  el. Fekete Miklós volt szenter-
zsébeti jegyzőt Rugonfalvára  Biró Károly helyébe 
nevezték ki, aki Székelypálfalvára  helyeztetett át. 
Marosy Albert volt szentábrahámi jegyzőt Szé-
kelydályára nevezték ki, helyét Hegyi Gergely 
nagygalambfalvi  segédjegyző foglalta  el. 

A korona utólagos beváltása. A pénz-
ügyminiszter rendelete szerint, a Banca Nationa-
lának f.  hó 30-ig be kell fejeznie  mindama ko-
rona és rubel pénzek beváltását, amelyek bevál-
tását utólag megengedték. Ki kell fizetni  addig az 
összes 40%-os bonokat is. Ez idő után többé sem 
a korona és a rubel, sem a bonok (beváltási 
nyugták) beváltását nem teljesitik. 

„Erős akara t t a l 1 ' cimen 10 novelláját 
gyűjtötte csinos kötetbe Sárosy Károly, lapunk 
nyomdájának művezetője. A novellák, melyek 
egy része lapunk tárcarovatából kftzönségtnk 
előtt már ismeretes, finom  papíron, erőteljes 
munkást ábrázoló, kifejező  címlappal jelontek meg. 
Méltatásukra egy közelebbi számunkban vissza-
térünk. A kötet ára 20 leu. 

Adakozás. Böhm Jenő dr. városi tiszti 
főorvos  40 leüt adományozott a ref.  kollégium* 
ifjúsági  segítő könyvtára javára. A könyvtár 
használatra sok szegény tanulónak ad ingyenes 
iskolai könyveket, miért is kívánatos volna, ha 
a szép példa másokat is követésre ösztönözne. 
Az összeget rendeltetési helyére juttatjuk. 

Házasság. Hirsch  Rezsin és Weisz  Fülöp 
dr. f.  hó 14 én tartották esküvőjüket. 

Dante Alighieri. Szerdán, e hó 14 én 
volt hatszáz éve annak, hogy Dante, az olasz 
irodalmi nyelv megalapítója szenvedésekben és 
megpróbáltatásokban gazdag életét befejezte  Raven-
nában. Nevét halhatatlan nagy müve, a három 
részből álló Isteni Színjáték kitörölhetetlenül 
véste be a világirodalom történetébe. A hatszá-
zados évfordulót  az egész müveit világ a költő 
érdemeihez méltó, nagyszabású ünnepélyekkel 
ünnepli mindenfelé.  Székelyudvarhelyen a Jóté-
kony Nőegylet fog  sorozatos előadásai Borán a 
nagy olasz költő emlékének áldozni. 

' A Polgári Önképző-kör könyvtára 
f.  hó 19 én, hétfőn  megnjilik. Könyvtári óiák 
minden hétfőn  és péntoken este 7—9-ig. 

A bukares t i ipar i kiál l i tás szeptember 
11-én nyilt meg és október 2-ig lesz nyitva. A 
miniszter a középiskolai tanulóknak a kiállitás 
megtekinthetése végett ingyen vasúti utazást és 
szállást biztosított. A kiállítást városunk közép-
iskoláinak ifjúsága  is valÓBzinüleg meg fogja  te-
kinteni. 

R l « d l F r i g y e s . A magyar irodalomtörténet 
snlyoB veszteséget szenvedett egyik legkiválóbb esztétiku-
sának, Riedl Frigyesnek nem régen tértént halálával. Riedl 
Frigyes egész működése. Összes müvei a magyar géniusz 
legragyogóbb fejezetei  közé tartoznak. Igazi értékét eaak 
most, elvesztése után ismerhetjük meg igazán. Walter 
Gyula hü és elljek tiv képet rajzeit arról, mit képviselt 
Riedl Frigyei a magyar szellemi fejlődésben.  Nagytehetségű 
és képzettségű fiatal  erdélyi esztétikusunknak e tanulmánya 
a Pásztortűz legfrissebb  számában olvasható. £semén; 
számba mennek a lap többi közleményei ls. Kiég csak ai 
iiók névsorát idéznünk, akik között Reményik Sándor, 
Gjallay Domokos, April) Lajos, Makkai Sándor, Meréaz 
Károly, Rájk Gyula, Buday Árpád, Imecs Béla, Hikodémusz 
Károly, Pálos István, Balogh Arthur és mások szerepelnek. 

z Dr. Fekete Andor ügyvédi irodáját 
Marosvásárhelyt — Targul-Murason újból meg-
nyitotta. 

A hadügyminisztérium engedélyezte, 
hogy az orosz, ukrán és a Wrangel-hadseregbél 
internált tisztek ipari és kereskedelmi vállalatok-
nál elhelyezést nyerhessenek Románia területén. 
Aki ilyeneket alkalmazni akar, román nyelvű kér-
vényét címezze a 18 as számú Gorj-gyalogezred 
parancsnokságához Tărgu-Jiu-ba. A kérésekben 
feltüntetendő,  hogy az illető mennyi fizetést  ajánl 
fel.  Ha feltételei  elfogadhatók,  a munkást azon-
nal megkapja. A kérések a prefekturán  adandók 
be, honnan azokat továbbítják. 

A városi pótadók szaporodási és törlési 
jegyzéke — amint a tanács közhírré teszi — 
f.  évi október 15-ig közszemlére van tive. Ez 
idő alatt megtekinthető, > az észrevételek meg-
tehetők. 

C s a d á l ó k é . Az erdélyi elbeszélő művészet leg-
színpompásabb és legmélyebb alkotásainak egyike Nyirő 
József  ilyen cimü barlangmisztériuma, mely a szeptemberi 
„Napkelef'-számban  jelent meg. Méltán sorakoznak melléje : 
Paál Árpád nagyszerű tanulmánya és a budapesti szocioló-
gusok egyik legjobbjának Poiányi Károlynak Hivő és hi-
tetlen politika cimtt, korunk napi életének elevenébe vágé 
értekezése, A kitűnő Dénes Ziófia  a felsőbb  tizezrek éle-
téből veszi novelláju tárgyát. Márai Sánder művészi for-
dításokban adja a legújabb nyugati poétákat, Tabéri Géza 
erőteljes színpadi prológust közöl egy készüli drámájából. 
Kőhalmi Béla másfél  év magyar könyvtermését ismerteti. 
Balázs Béla regényfolytatásán  kivül még számos cikk, veri 
és jegyzet emeli az uj szám értékét. Mindenkinek csak 
ajánlani t adjuk a kiváló folyóirat  e legújabb számát. 

Színészek Székelykereszturon. Fehér 
Imre jé ̂ hírnevű, jelenleg nálunk működő, szín-
társulatát a keresztúri közönség 15 előadásra 
meghívta. Értesülésünk szerint, az igazgató októ-
ber elején e közóhajnak eleget téve, ott elő-
adásait megkezdi. 



A Kolozsvárt megjelenő „Hírnök' 
cimü keresztény társadalmi folyóirat  szept. 15 én 
igen sikerült Dante-számot adott ki. A folyóirat 
minden egyes cikke Dante nagy szellemének 
áldoz. Érdeklődők megrendelhetik Kolozsvárt, 
Karolina-tér 7 szám alatt. Egyes szám ára 4 L. 

x Orvosi hir. Dr. Weisz Fülöp tanulmány-
útra Bécsbe utazott, rendeléseit 1921 november 
1-én Bul. Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 9. szám 
alatt, a Turul cipő-üzlet udvarán fogja  megkezdeni. 

Az adótörvények fordítása.  Rövid idő 
alatt megjelenik alulirott ref.  lelkész fordításá-
ban az u| adótörvényről szóló füzet  magyar nyel-
ven. A progresszív vagyonadóról és a háborús 
nyereségadóról szóló füzet  ára kb. 5—8 leu; az 
egyenes adóról szóló füzet  ára kb. 15—20 leu, 
a bevallási iv magyar kiadása füzet  alakjában 
kb. 3—5 len lesz. Akik e füzetet  megrendelni 
óhajtják: községek, körjegyzők, más magyar 
tisztviselők és magánosok megrendeléseiket posta-
fordultával  szíveskedjenek bejelenteni alulírott-
hoz, hogy a nyomtatandó példányszámok felél  tá 
jékozva legyek. Bözöd, 1921. szept. 15. Udvar 
helymegye, up. Erdőszentgyörgy. Dávid György. 

Villanyvilágítás Székelykereszturon 
Székelykereszturon erős mozgalom indult meg a 
villany bevezetése iránt, mely a közeli falvakra 
is kiterjedne. A terv szerint, 1922 év első felé-
ben már készen kell lenni a munkálatokkal. Az 
áramfejlesztést  szivógázmotor végezné. 

Árverés hidjavitásra. Az államépitészeti 
hivatal 1035—1921 sz. hirdetménye alapján f.  hó 
29-én d. e. 10 órakor a hivatal (serviciul de po 
duri si sosele) hivatali helyiségében a homoród-
szentpál—daróci megyei útvonalon a 10 számú 
fahid  kijavítására és az udvarhely—parajdi állami 
uton a 26 slámu fahíd  kijavítására nyilvános 
árverés fog  tartatni. Későn érkező ajánlatok 
nem vétetnek figyelembe.  Az ajánlattevők az 
ajánlatokkal együtt 5°/0 bánatpénzt kötelesek 
letenni az ajánlati összegből, vagy pénzben, vagy 
pedig értékpapírban, a melyek valamely hazai 
adóhivatalnál letéteményezendők, s erről a vevény 
az ajánlathoz mellékelendő. A feltételek  megte 
kinthetők a hivatalos órákban a hivatal helyi-
ségében. 

Kozmetikai melléklete lesz október elsejé-
től a Színház és Társaságnak. A népszerű színházi és mű-
vészeti lap ezzel a melléklettel nagyszámú hölgyolvasóinak 
akar kedveskedni. A kozmetikai melléklet szerkesztője egy 
kiváló orvos lesz, aki minden olvasó érdeklődéseire ta-
náccsal szolgál. A négy oldallal megbővüli Színház és 
Társaság előfizetési  ára a régi, 1/4 évenként 35 lei. Elő-
fizetést  bármely naptól kezdve elfogad  a kiadóhivatal: Cluj, 
Kolozsvár, Str, Juliu llaniu (Szentegyház-u. 6.) 

Jó és olcsó méz kapható a Méhészek 
Szövetkezetében. A méz a székelyföldi  méhészek 
terméke, mit a szövetkezet utján közösen érté-
kesítenek. 

SPORT. 
H a r g i t a - M . T. E. 4 : 2 ( 1 : 1 ) . Szép 

számú közönség előtt folyt  le a két csapat baj-
noki mérkőzése vasárnap, Székelyudvarhelyen. A 
brassói Munkás Testedző Egyletnek nagy elő-
nyére szolgált a kapuválasztás az erős napfény 
miatt, mely szemmel láthatóan zavarja a lila-
feketéket.  A játék jó részben az M. T. E. 
pújánál folyik.  Vezető goalhoz Bauer által a 
brassóiak jutnak (25 p.). Hargita 40-ik percben 
egyeniit. Félidő: 1 : l. A második félidő  a Har-
gita erős lefutásával  kezdődik. A 6. percben egy 
szépen centerezett labda az élőre szökő Egyed 
fejéről  védhetetlenül a kapuba 2uhan. Három 
perc múlva Zakor ügyes kidolgozásból goalt lő. 
A brassóiak gyors csatársorának erős akciója 
kitűnő védelmünkön megtörik. 21. percben Egyed 
belövi a negyedik goalt. A Hargita faut  miatt 
ll-esből goalt kap (Albu) 30 p. Az egész mér-
kőzésen meglátszik a Hargita fölénye,  melyet bi-
zonyít a 7 : 1 eorner-arány is. Biró: Buzna, ki 
Oly erélyesen és objektíven vezette a mérkőzést, 
hogy közmegelégedést keltett. 

A Hargita T. E. II. bajnoki mérkőzé-
sét f.  bé 18-án, vasárnap d. u. 4 érakor tartja 

Székelyudvarhelyen a brassói Olimpiával. Sport-
közönségünk ez alkalommal pompás, erős játék-
ban gyönyörködhetik. A bajnoki mérkőzés előtt 
d. u. 3 órakor az „Old boy" és „Törpe" csapa-
tok rendeznek barátságos mérkőzést, 

i 

KÖZGAZDASÁG. 

Az erdélyi gazdák 
Marosvásárhelyen f.  hó 26 án nagy gazdagyttlést 
tartanak, hogy az agrártörvény rendelkezéseit 
megbeszéljék és a sérelmes intézkedések orvoslása 
végett a kormányhoz forduljanak.  A gyűlésen az 
erdélyi gazdatársadalom nagy számban fog  részt 
venni és tárgyalni fogják  a szövetkezetek kér-
déseit is. Ugyanez alkalommal a marostordame-
gyei földmives  szövetség nagyobb szabású mező-
gazdasági kiállítást fog  tartani, állatok, termények 
bemutatásával. A nagygyűlést megelőző napon a 
marosvásárhelyi gazdakör fog  gazdanapot tartani 
ünnepségek közepette. A jövő hét tehát sz er-
délyi gazdák nagy hete lesz. 

Az állatkivitel tekintetében is a jövő hét fo-
lyamán az É. G. E. és az összes földmives  szö-
vetségek együttes tárgyalásain döntés fog  történni, 
hogy a felesleges  állatanyagunk Csehszlovákia, 
Magyarország és Ausztria területén helyeztessék 
el, hol ez idő szerint a legtekintélyesebb árakat 
kínálják. A megállapodás részleteit a gazdákkal 
széles körben fogják  kézölni. Adáig is, mert az 
állatárak emelkedő konjunktura jegyében állanak, 
a gazdák tartózkodjanak állataik elkótyavetyélé-
sétől. Sweitz és Németország részéről ajánlatok 
érkeztek be a kormányhoz nagyobb szabású kol-
lektív szarvasmarha-kivitelre vonatkozólag. A tár-
gyalás alatt álló ajánlat értelmében a kivitelt a 
vásárlók saját mozdonyaikkal és vaggonjaikkal 
bonyolítanák le. Ha valósaina a vásár, jó lenne, 
bár nekünk a lánckereskedelem folytán  csak a 
morzsa jut belőle. 

Az udvarhely vármegyei földmives  szövetség 
tárgyalásokat folytatott  a csikmegyei gazdaérde-
keltségekkel s a tárgyalás eredményeképpen közli, 
hogy a vármegye területén a szövetség tagjai ré-
szére bármilyen mennyiségű széna, szalma s más 
takarmány beszerezhető. A csikmegyei gazdák 
most szervezkednek és az eladó készlettel rendel-
kezők nevei egy kimutatásban a szövetség iro-
dájában megtekinthetők. Ugyancsak tudomásul 
vétel végett közli a szövetség, hogy csikmegyei 
gazdák részére több bika szükségeltetik. Azon 
gazdák, kiknél megfelelő  anyag eladásra vár, le-
hető legsürgősebben jelentsék a központnál, az ár 
bemondásával, hogy az ajánlatot a szövetség rö-
vid idő alatt megtehesse. 

A szövetség — tekintettél a takarmányin-
ségre — közbenjárt, hogy több kórétépő gép le-
gyen beszerezhető. Egyes cégek ajánlatai beér-
keztek s a vásárolni kívánó gazdakörök az aján-
latokat a központtól kikérhetik. Ajánlatos, hogy 
a gazdakörök minél több ilyen szártépő gépet 
szerezzenek be, mert a kórénak feldolgozásával 
igen jó minőségű kukorica-takarmányt állithat-
nak elő, ami tápérték dolgában vetekedik a leg-
jobb minőségű réti szénával. A beszerzés csakis 
a gazdakörök közös beszerzésével előnyös a kis-
gazdákra, mert a gépek árai magasak és egy-két 
kisgazda ezeket nem bírja meg. 

Több oldalról kerestetett meg a földmives 
szövetség az iránt, hogy nagyobb mennyiségű vaj-
terméket ajánljon megvételre. Mivel a vajtermelés 
az egész vármegyében szünetel, indokolt, hogy a 
tejszövetkezetek újra való szervezése kezdetét 
vegye, mert a kisgazdák ezúton nagyobb bevé-
telhez juthatnak. Szervezkedni kivánó községek 
útmutatás végett a szövetséget megkereshetik. 

A székelykereszturi kisaBszonynapi barom-
vásár nagyon korlátolt felhajtás  és igen nagy 
Bzámu vevő közönség mellett meglehetős élénk-
séget matatott. Jobb husbaa levő ékrök párja 
8-12000, borjas tehenek darabja 1500-3000 teu 

áron keltek el, kivételesen volt egy pár 18000 
leus «kör és egy 5000 leus borjas tehén. A marha-
árak lassan emelkednek, bár a vásártartásokat a 
szórványosan fellépő  száj- és körömfájás  veszé-
lyezteti. Székelykeresztur, mint fertőzött  vidék 
központja be van tiltva. 

A minisztertanácsnak 696—921. sz. rende-
lete értelmében a gabona neműek elidegenítésére 
vonatkozó tilalmi rendelet visszavonatott s igy az 
ország belterületén a gabona-kereskedelem sza-
bad, szállítási, avagy vásárlási engedélyre szük-
ség nincs. 

A mult keddi piacon a buza 48-52, török-
buza 42—45, árpa 33—36, zab 15—19 és bur-
gonya 8—9 leuban kelt el vékánként. Az irány-
zat emelkedő. 

A nagy szilvatermésre való tekintettel aján-
latos, ha a gazdák fölösleges  termésüket a szesz-
főzde  részvénytársaságnak a már jelzett áron 
eladják. 

Lucerna és heremagot a Földmives Szövet-
ség a gazdatársaktól megfelelő  ároa átvesz. 

Dr. Viola Sánéor székelykereszturi lakosnál 
1 drb. másfél  éves tenyészképss mangalica kan eladó. 

Meghívó. Az Erdővidéki Erdőipar Rész-
vénytársaság Székelyudvarhelyt hivatalos helyisé-
gében 1921 évi szeptember hó 27-ikén délután 4 
órakor tartja évi rendes közgyűlését, melyre az 
érdekelt részvényeseket az igazgatóság ezúttal 
meghívja. Tárgy: 1. az 1920 évi számadások 
megvizsgálása, mérleg megállapítása; 2. igazga-
tóság és felügyelőbizottaág  részére a felmentvény 
megadása; 3. az igazgatóság kiegészítése. Szé-
kelyudvarhely, 1921 évi szeptember 15. Az igaz-
gatóság. 

Gazdák nagygyűlése. Az Udvarhelyvár-
megyei Gazdasági Egyesület felhívja  tagjait, álta-
lában a megye gazdaközönségét, hogy a f.  hó 
26 án Marosvásárhelyt tartacdó gazda nagygyű-
lésre minél tömegesebben megjelenni szívesked-
jenek. Az egyesületünknél jelentkezők részére el-
nökségünk igazolványokat állit ki, melyben az 
illetőknek megbízást ad a Gazdasági Egyesület 
képviselésére. Elszállásolásról a marostordamegyei 
Földmives Siövetség gondoskodik; amennyiben 
kedvezményes ára vasútjegyet az üzletvezetőség 
ad, az arra igényt tartóknak igazolványt küld a 
Szövetség. 

Kiadó: a Könyvnyomda lUt. Odorheiu (Izékelyudvarhely 
, Cenz.: C. T. Sirca. 

Székelyudvarhelyi  fiók: 
Bulevardul  Regele Ferdinánd 

(Kossuth-utca)  9. szánt. 



MEGJELENT!! 
A szeptember l-én életbe lépett 

uj lakbérleti törvény és rendelet 
magyar fordítása  füzet  alakjában 
megjelent és lapunk kiadóhivatalában 
kapható. 

155-1921. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. LX. 

t.-c. 102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a cristuri kir. jbiróságnak 1495—2 sz. 
végzése következtében dr. Elekes Domokos ügy-
véd által képviselt Rozoaanu Jenő székelyszent-
mihályi lakos végrehajtató javára Dakó Károly 
és Ilona cristuri lakosok végrehajtást szenvedő 
ellen 27.000 lei s jár. erejéig áz 1921. évi julius 
hó 30 tói foganatosított  kielégítési végrehajtás 
;utján lefoglalt  és 700 leire becsült kővetkező ingó 
ságok, u. m.: 15 kalongya buza nyilvános árve 
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a cristuri kir. jbiróságnak 
1921. évi G. 1495 számú végzése folytán  27.000 
lei tőkekövetelés, ennek 1921. évi május hó 
15 tői járó 8% os kamatai és eddig összesen 
1345 lei 60 baniban bíróilag megállapított költ-
ségek erejéig Cristur községban adósok házánál 
leendő megtartására 1921. évi s z e p t e m b e r h ó 
3 4 . n a p j á n a k d. u. 3 órája határidőül kltü-
zetik és ahhos a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 1881: t.-c. LX. 107. és 108. § ai értelmé-
ben készpénzbeni kifizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881: LX. 
t.-c. 120. § a értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Cristur, 1921. évi szeptember hó 9. 
L ö r i n c y y , birói kiküldött. 

163—1921 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági kiküldött az 1881. LX. t. c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
-a cristuri kir. járásbíróságnak 837/8—1921. ez. 
végzése következtében dr. Elekes Domokos cris-
turi ügyvéd által képviselt Gyarmathy Lajos 
ujszéktlyi lakos végrehajtató javára 1600 lei s 

jár. erejéig az 1921. évi julius hó 8 án fogan  a 
tositott kielégitési végrehajtás utján lefoglalt 
és 5000 leire becsült következő ingóságok, u. m.: 
2 fekete  herélt ló nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a cristuri kir. járásbiró-
ságnak£1921. évi G. 1359. sz. végzése folytán 
1500 lei tőkekövetelés, ennek 1921. évi április 
hó 23-tól járó 6°/0 os kamatai és eddig összesen 
788 lei biróilag megállapított költségek erejéig 
Fiatfalva  községben leendő megtartására 1921. 
-évi s z e p t e m b e r h ó SS . napjának d. u. 3 órá-
ja határidőül kitüzetik és ahboz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881: LX. t.-c. 
107. és 108 § a értelmében készpénzbeni fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs-
.áron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglalták  B azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881: LX. 
t. c. 102 § a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Cristur, 1921. évi szeptember hó 10. 
Liőrinezy A n d r á s , birói kiküldött. 

173—1921. végreh. " 

árVwísi hirdetmény. 
Alulirt bírósági kiküldött az 1881. LX. t.-c. 

102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a cristuri járásbíróságnak G. 1319/2—1921 sz. 
-végzése következtében dr. Viola Sáador cristuri 
ügyvéd által képviselt Udvarhelymegyei Taka-
rékpénztár cristuri fiókja  végrehajtató javára 
5000 lei s jár. erejéig az 1921. évi augusztus hó 
24-én foganatosított  kielégitési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 2000 leire becsült következő ingósá-
gok, u. m. 1 kazal buta-szalma, 4 boglya 
széna nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a eristuri kir. jbiróságnak 
1921-ik évi G. 1319—3 sz. végzése folytán  5000 
lei tőkekövetelés, ennek 1919. évi szeptember hó 
1-től járó 6°/a-os kamatai és eddig összesen 1189 
lei 60 bani biróilag megállapított költségek erejéig 

Tordátfalva  községben leendő megtartására 1921 
ávi s z e p t e m b e r hó 22-sk n a p j á n a k d. 
u. 2 órája határidőül ki:űzetik és abhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hoev az érintett iügóságok az 
1881. LX. t.-c. 107. és 108 § ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek 
szükség ţ setén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és feiülfoglalták  a azokra kielégitési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 : LX. 
t.-c. 120. § a értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Cristur, 1921 évi szeptember 10. 
I iö r inczy A n d r á s , birói kiküldött. 

GazdáK, foldmWelol  figyelmébe! 
Pár száz szekér jó é r e t t i s t á l ló - t rágya , 
részbeni kihordásért, a kuvarkertembe, ősetleg 

pénzért eladó, vagy kihordásra kiadó. 

jtaszonbím adó .íSLt'X 
szá ló , s z á n t ó , KUVAR-kerti tagomban 
kiadó Trágyát a mennyi kellend, én adok az egész 
megtrágyázására. Értekezhetni emeleti irodámban, 
Nagysolymosi KONCZ ÁRMIN, gyógyszerész. 

Odorhei r. t. város tanácsától. 
Szám: 3034—921. k. i. 

Hirdetmény. 
A várasegye területén a ragályos száj és 

körömfájás  nagy mérvben terjed. A f.  'évi okt. hó 
l-én Odorhei városában tartandó országos állat-
vásár megtarthatása és az óvórendszabályok al-
kalmazása végett Odorhei város tasácsa elrendeli, 
hogy minden lé, mely a vásártérre hajtatik és 
minden Udvarhely városából származó szarvas-
marha csak a főkapun  hajtható bs. 

Az idegenből származó összes szarvasmarha 
és bivaly csak az Árpád utcán keresztül a vasúti 
hid alatt hijthato a vásártérre. 

Odorhei, 1921. évi szeptember hó 14 én. 
Szaká t s , polgármester. 

Rögtön felvételre kerestetik 
egy kocsis és két szolga, akik Ó-Romániába 
menjenek. Tanácsos, hogy a kocsis nős 
legyen, mivel neje is kaphat szobalányi 
állást. A jelentkezők Popescu Anton szá-
zadoshoz forduljanak pontosabb informáci-
ókért, ki a 105. gyalogezrednél teljesít 

— szolgálatot. — 

Eladó műmalóm. 
Csíkszeredában a Beke-féle  épületben-levő Kilós 
műmalom motor hajtással, napi teljesítmény: 10 
óra alatt 10 métermázsa, jelenleg éjjel-nappal 
üzemben, felvilágosítást  ad: Frank Miklós 
, mérnöki irodája Csíkszeredában. = 

Odorheiui törvényszék 
C. 955-2. 1921. 

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

hogy Székely Mózes nagykedei lakos gyám által 
képviselt kk. Kibédi László, kk. Kibédi Gizella, 
kk. Kibédi Márta nagykedei lakosok részéről az 
1911. I. t.-c. 748. § a alapján előterjesztett 
kérelem folytán  az orosz hareztéren, mint a volt 
m. kir. 22. honvéd gyalogezred népfölkelője 

1914. évi szeptember havában járványos beteg-
ségbe esve, 1914 évi október hó 7 éa állítólag elhalt 
Kibédi Pál volt nagykedei lakos elhalálozása tényé 
nek megállapítása iránt a mai napon megindította 
és az állítólag elhalt részére ügygondnokul dr. 
Vass Lajos ügyvéd, odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhivja a törvényszék Kibédi Pált és 
mindazokat, akiknek az 6 életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bíróságot, vagy az ügygondnokot 
a Kibédi Pál életbeulétéröi értesítsék, egyszers-
mind közöljék azokat az adatokat, amelyek-
ből az ő életbenléte megállapítható, mert ellenkező 
esetben a bíróság a jelen hirdetménynek a „Ga-
zeta Oficia»aM-ban  történt harmadszori beiktatá-
sát követő naptól számitott 3 hó letelte után 
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás 
eredményéhez képsst meg fogja  állapitani. 

Odorheiu, 1921. euguusztus 1. 
D r . Glósz Miksa , s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: Nagy , shiv. tisztv. 

pC5t b atatyt 
női Velur- ís fHcKalapoW,  továbbá elvállalja 
jobb férfi-  fc  fiu  KalapoK tisztítását is Vasalását, 

KiVátft  tisztelettel: 

m i m mw, Kalapos. Axttitc* 5('<r Wzsa-tika) 10. 

Cetatea Bank 
Engros és Detail üzletében kaphatók 14 késsel 
felszerelt  és a minisztérium által hitelesített mér-
legek. Mérőképesség 3, 5, 10 15 és 20 kg. — 
Kaphatók továbbá: ó-romániai finom  „Drăgăşani" 
borok a legjufányosabb  áron. Bulevardul R^g. 
—-— Ferdinánd (Kossuth-utca) 56. szám. 
J?J/*sJA  Strada  Principessa Maria 

JJjLLIUU  (SAEFÍT  Jtnre-utca)  14.  se. 
alatti  emeletes ház. — Értekezhetni: 
Dr. Orbán Domokosnál  Str.  Prinţul 

Nicolae  (.Árpád-utca)  6. szám. ===== 
Egy használt, de jók rban levő GYER-
MEKKOCSI megvételre kerestetik. 
KÉZSMÁRKY ÁKOS, kocsifényező. 
Házvezetőnőt keresek, K X V 
magányos nőt, ki a falusi  háztartásban jártas, 
jól főz  és dolgozni szeret. — Cim: a kiadóban. 

Hirdetmény. 
A helybali postai küldemények szállítására 

pályázat hirdettetik. — Az írásbeli ajánlatok f. 
hó 30 ig az odorheiui postafőnöknél  beadandók. 

A r e n d ő r s é g . 

Kiadó üzlethelyiség. 
A református  kollégium, régi épíiletéban levő, 
pénztárhelyiségét 1981 október 1-től bérbe 
adja. Az átalakítás költségeit bérlő fizeti.  írásbeli 
ajánlatok szeptember há 22-ig adandók be «a kol-

légium igazgatóságához. 
Új kelmefestő  és vegytisztitó-intézet! 

Megnyílt! 
Schmltz Miklós 
kelmefes tő , 

vegyt isz t i tó- é s 
f ehé rnemű  mosó-

in t éze t e 
Odorheiu-Székelyudvarhelyt 
Str. Ştefan  cel mare (Malom-u.) 21. sz. 

a malom helyiségében. 
Fest, tisztit mindennemű 

férfi-,  női> és gyermek, 
ruhákat, selymet, szöve-

tet, bársonyt, posztót és fonalat a 
legolcsóbb árak mellett. 

Gyászruhák festése  24 óra alatt! 

ÉRTESÍTÉS. 
Str. Principessa Elisabeta (Beth-
len-u.) 10. aut* levő raktáramban 
az italok árusítását megkezdet-
tem a következő árak mellett: 
I liter világosi asztali bor . . . 9 L. 
I „ hosszuaszói r „ . . . 12 L. 

„ zsidvei bor palackban . . 16 L. 
„ gogáni, Horváth Ákos termése 

palackban 18 L. 
„ hosszuaszói Br. Szentke-

reszthy termése, palackban 18 L. 
S z e s z , pál inka, fenyöviz,  r u m , 

l ikörök gyár i deta i l á r b a n . 

S z ö l l ő s i Samu. 



Cukrászda áthelyezés és megnyitás 
Éríesitfim  az igen tisztelt vend: eimet, hogy 21 év óta fennálló 
c u k r á s z d á m é * és k á v é h á z a m a t 
a barátok templomával szemben levő saját házamba áthelyezve, 
uj helyiségemben» újonnan felszerelve,  megnyitottam. Mindenféle 
cukrászdái és kávéházi cikkek, úgyszintén kitűnő butéliás borok 
és üveges sör állandóan kapható. Torta- és tészta-megrendeló-
seket vidékre is, a legpontosabb és iegjutányosabb kiszolgálás 
mellett elfogadok.  Szives pártfogást  kér, teljes tisztelettel: 

1 S M W & T G Y Ö 1 C T , c u k r á s z 

Az Első Székelyutívarhelyi 
Bőrgyár Reszv.-Társaság 

ŐRÜZLETÉBEN 
a F l o r i ö n - f é l e  h á z b a n mindenféle 
bőrök, talpak s a bó'rüzlet keretébe tar-
tozó cikkek ugy nagyban, mint kicsinyben 

a legeló'njösebb árban kaphatók. 

Alkalmi vétel. 
Eladók i bőrbutor és salongarniturák; 
vilianylámpacsillárok; Thonet-féle  faliruhafogas 
tükörrel; Pajtás-féle  karrikatura-collectió és más-
féle  képek, metszetek; fűthető  nagy fürdőkád 
(pléhböl), konyhatüzelő kettős sütővel, asztalszerü 
konyhaágy (kettős), kamra-tálas (kredenc), asztal, 
egy svéd vibrátor kézi gép rheumatikus és ideg-
bántalmakban szenvedők részére; 2 drb össze-
csukható vaságy, kézi darálógép, Íróasztal, ruha-
és konyhaszekrények, fali  ingaóra, 2 sertés. 
Megtekinthetők: St. Regele Carol (Orbán 
. B a l á z s u t c a ) 2 0 . s z á m . 

Benzin! Petroleum! 
Ásványolajok! 

Állandóan kaphatók az odorheiui és héjjasfalvi 
állomáson létesített raktárunkban. 

Megrendelések tehetők: Odorheien, Bu'evar-
dul Regele Ferdinánd (Kossuth-u) 46. sz. 

alatt. — Hordókat is kikölcsönzünk. 
A z i g a z g a t ó s á g . 

HA tartós és divatos 
férfiruhát akar: 
tekintse meg nálunk, mint a 
cég ierakatánál,a segesvári 

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

szöveteket . 
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 : 

BARCSAY KÁROLY 
férfi  é s női divatfiz  l e t ében 

Odorheiu - S z é k e l y u d v a r h e l y t t . 

Üj iizíet! Uj üzlet! 

BEDE G Y U L A 
f i i szer . ,  fona!-,  l iszt-, é s f e s t é k ü z i e t e 

ODORHEIU—SZÉKEILYUDVARHELY 

Tisztelettel értesítem a t. vevőközönséget, hogy a 
a régi nagy dohánytősde hely iségében 

fűszer-,  fonal-  liszt-
és festék-üzletet  :: 

nyitottam. Célom: jó árukkal, olcsó árakkal és 
pontos kiszolgálással a t, vevőközönség bizalmát 
kiérdemelni. — Szives pártfogást  kér tisztelettel: 

BEDE GYULA, kereskedő. 

Figyelem! Stf 
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 í t á s á t 
megkezdettem //// 
s állandóan raktáron tartok: finomított 
szeszt, eredeti Szöllősi-féle  kisfistön 
főzött  fenyővizet,  galiciai ánispálinkát 
jó minőségű édesített italokat és 

. rumokat s azokat gyári raktári árban 
árusitom. Állandóan kaphatók kitűnő 

erdélyi fajborok,  friss  sör. 
Szives pártfogást  kér, tisztelettel: 

LEBOVITS GÉZA j vegyeskereskedő. 

Értesítés! 
Asztalos-műhelyünket: 
áthelyeztük M s S " 1 ! ^ 

a Korona vendéglő udvarába 
I lvállalunk: amerikai irodai és mű-butor 

berendezéseket, amelvekbe m. t. közönség' 
kívánatára külföldi  fákból,  gyöngyházból,' 

• rajz vagy fénykép  után interzia-berakáso-
• kat készítünk és szakmánkba vágó bármi-

lyen munkákat a Iegjutányosabb árak 
. mellett. — A m. t. közönséget pontos kiszolgálásról 

biztosítva, vagyunk tisztelettel: 

G á b o s é s S z é k e l y , 
műbutor é s épUSetasz ta losok . 

« r 

A G O Z M A I O N 
üismben van! 
Tisztelettel hozom a n. é. közönség 

t udomására, hegy a gőzmalom üzem-
ben van, a munkálatok befejeződtek 

s igy az őrlés gyorsabban eszközölhető; 
a régi sziták helyre vannak állítva. Árpát, 
rozsot és búzát lehet őrölni. Mivel a ten-
geri ára oly magasra emelkedett, I véká-
tól csak félkupa  vám lesz véve. A malom-
kibövitésnél a kiszolgálás sokkal gyorsabb. 

Kedden c s a k vidé-
k ieknek ő r ö l ü n k ! 

Tisztelettel • 
F á b i á n J ó z s e f 

gőzmalom-tulajdonos. 

Női ruhák, 
pongj olák, blúzok, noi-, férfi-,  gyermek 
fehérneuniek,  menyasszonyi kelengyék 

őszi és tél i kabátok 
és bosztüniök 

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, Koruis-utcza 14. 

szám alatt (emelet). 

pír JViárVátty és trachit-» 

slrtnMtyfyt 
legszebb Kivitelben Mszit (s 

rabáron tart: 

Fancsali Bálint 
Kőfaragó-mester 

Odorheiu 5z. udvarhely 
a Vasútállomás mellett 

Hivatalok 
figyelmébe! 

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

irószerkereskedésében. 

!ég?Tsóyi" őszi és téli újdonságok érkeztek 
a közismert HIRSCH RUDOLF divatáru Üzletébe. / / / 
Férfi  és női posztók, parketok, tennisflanellek,  vásznak, zefirek,  harisnyák, nyakkendők, férfi  és fin  kalapok stb. 

j. 

Eladó kőház. 
A Sir. Principessa Ileana (Eötvös-u.) 
11—18. szám alatti belsőség eladó. 

Értekezhetni ugyanott. 


