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KRÓNIKA. 

A legnagyobb elkeseredéssel, végső el-
szántsággal foly  a harc a kormány és a kor-
mány megbuktatására felkészQlt  ellenzéki pár-
tok között. Egyszer a nemzeti párt rendez 
népgyűlést, melyen -— mint legutóbb a ko-
lozsvárin is — ő, vádolja meg a kormányt a 
legsúlyosabb visszaélésekkel és panamákkal, s 
kívánja a kormány vád alá helyezését. Mái-
kor a kormány üt vissza rettenetesen egy 
másik népgyűlésen, melyen az ellenzék mait-
ját, önző céljait teregeti ki a nyilvánosság 
elő, nem riadván vissza attól sem, hogy 
(mint a napokban Argetoianu belügyminisz-
ter) a liberális párt vezéreit bolsevizmassal 
gyanúsítsa meg. 

Közben pedig a drágaság ismét roha-
mosan fokozódik,  a leu értéke zuhan, s a 
hőn kiránt konszolidálódás sehogysem akar 
igazán létre jönni. 

Minket e most folyö  politikai küzdel-
mek személyeskedő része különösebben nem 
érdekel. Nem aggódunk a kormány esetleges 
bukása, vagy maradása miatt, s nem azono-
sítjuk magunkaí az ellenzék törekvéseivel, 
céljaival sem. A liberálisok kormányzásában 
volt már egyszer részünk, s akkori tapasz-
talataink nem teszik indokolttá, hogy ezt a 
vezetést ismét visszakívánjuk. Már itt is sze-
repelt és nem éppen példásan szerepelt helyi 

nagyságok mozgolódásaival együtt nea érez-
hetünk. 

Azonban, akár marad a kormány, 
akár ojból uralomra kerül az ellenzék, mű-
ködésükben első sorban egy dolog fog  min-
ket változatlanul érdekelni. Az, hogy meny-
nyiben tudják nemzetközi szerződésekbe fog-
lalt, törvényes kisebbségi jogaink érvényesü-
lésének, gazdasági és kulturális fejlődésünk 
folytonosságának  biztosításával — az álta-
lunk is melegen kivánt — konszolidációt 
megteremteni. 

Közös cél felé. 
A Magyar Szövetség vármegyénkben is meg-

kezdette működését. Ideje volt már sorompóba 
lépni, mert, ha a trianoni békeszerződés biztositja 
Románia területén a kisebbségek faji,  vallási és 
kulturális érdekeinek a kielégitését és fejleszté-
sét : akkor, halogatás nélkül, élni kell e joggal, 
hogy megtaláljuk elhelyezkedésünket az állam-
életben. Igaz, hogy a teltételek még hiányzanak, 
mert nicca teljes gyülekezési és sajtószabadság: 
de ez nem zárja ki, hogy a lehetőség korlátai kö-
zött, legalább az előkészítő lépéseket megtegyük. 
És itt az első lépés az, hogy a Magyar Szövet-
ség létjogosultságának és fenmaradásának  a szük-
ségességét átvigyük a köztudatba. Ez pedig nem 
kis feladat  a székely vármegyékben, hol a székely 
érdekek kielégítése tolul előtérbe és ezzel kielé-
gítve látszik a magyarság érdeke is. Pedig a do-
log éppen megfordítva  áll. A magyarság érdekei-
nek a kielégítése kell, hogy magában foglalja  a 
székelység érdekeinek a kielégitését is. Pasztán 

csak a székely kérdés előtérbe dobása nemcsak a 
magyarságnak, de magának a székelységnek ia 
veszedelmét jelenti. 

Ugyanis, a magyarság: az egész. A székely-
ség, a csángóság, mely szintén a magyar nyelvet 
beszéli: a rész. A magyarság: az egész test. A 
székelység, esángóság: a test tagjai. Nem szabad 
tehát az egyes tagok kedvéért, bármily kedvesek 
legyenek azok, az egész testet elhanyagolni és 
romlásnak engedni. A kisebbségek sorozatában, 
magyar szempontból, csak egy kisebbség van: a 
magyar kisebbség éa nem székely kisebbség. A 
magyar kisebbség magában foglalja  : a székely és 
esángó kisebbséget is. Ezt az álláspontot annyi-
val inkább nem szabad feladnunk,  mert a szé-
kelység a magyar uralom alatt, öt vármegyében 
lakott, mig ma, a román uralom alatt, csak há-
rom vármegyére van korlátozva. Marosszék éa 
Aranyosszék nem tekintetik többé székely vár-
megyének. Ezáltal lekapcsolódott a két vármegyé-
ből : 178,796 székely. Nos, ha a békeszerződésben 
biztosított székely autonomia meglesz: akkor 
reánk nézve, csak a fenti  két vármegyéből elve-
szett : 178 ezer székely. Ki törődik ezzel a jövő-
ben ? De, ki törődik és ki veszi számba a többi 
vármegyékben élő székely testvéreink és a ma-
gyarság érdekeinek a védelmét, vallási és kultu-
rális szükségeinek a kielégitését ? És, ki veszi fel 
a Bánátban, Máramarosban, Szatmárban, Bihar* 
ban, szóval az uj Románia egész területén és a 
régi királyságban élő székelység éa magyar-
ság ügyét ? 

Senki más, csupán a Magyar Szövetség. Azért 
van szikség tehát a Magyar Ézövetségre, hogy a 
nagy Románia területén élő, nyelvileg és kultú-
rában egységes magyarságnak, mint faji  kisebb-
ségnek érdekeit védelmébe vegye. A kapcsolt te-
rületen pedig — némileg hiányos számításokkal 

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

A birÓ ur éppen harmadszor mondatta el 
vele a dobolni valót. Ha valamit hozzá tett vagy 
kihagyott, bizony egy-egy nyakleves is kijárt. 
Muszáj volt igy oktatni, mert a rendeleteket 

maját ízlése szerint ugy kieírkalmazta rendesen, 
hogy a múltkoriban is a kepeváltság befizetése 
helyett, juhot nyírni mentek aa emberek. 

Az Írásos rendeletet a kalapja alá dugta és 
indult kifelé.  A biró utána kiáltott: 

— Az alszegbe minden sikátorba bemenj ám I 
— Hát mán hogyne mennék. 
Komoly, ünnepélyes arccal lépegetett. A 

kalapot csak egy ujjal érintve köszönt még a 
kisbíró uramnak is. Es aztán rá ia förmedt: 

— Hát a kalapod alatt mi vsn, he? 
— A dobolni való rendelet, istállem. 
Az első stáeiónál megállapodott. Kirázta a 

kalapjából a rendeletet és a hóca alá csípte. 
Hadd lássák, hogy ott van! Unalmas dolog lenne 
azt mindig végig böngészni. Nagy ünnepélyesen 
működtetni kezdte a dobverőket. 

Gyülekeztek minden oldalról. A közelség 
apraja-nagyja. 

Balog János bá ia abba hagyta az istálló 
körüli foglalatosságát,  aekl dili a palánknak. 
Szilágyi Hram is lépegetett a kapu felé  és ugy 
magában dörmögte: 

— No lám, mit akarhatnak már megint. 
A dobea egyet köhintve, orditni kezdett: 
— Közhírré adatik mindenkinek én álta-

laa, hogy minden pénzét szedje ösBze mindenki 

és vigye a jegyző úrhoz, ö majd béviasi a vá-
rosba éa ott valamelyes uj fajtájút  adnak e he-
lyett, mert aki most vagyon, az a jövő prímá-
tól kezdve nem jár. 

Elmondta egyssiszra s egy percig tűnődött, 
hogy mit is lehetne még hozzá toldani. Nem le-
het semmit. Ez sem olyan, mint amikor az ün-
nepeket dobolja. Ott hozzá leket mondani a vé-
gén, hogy hát mindenki vegye fel  a vasárnapi 
gúnyáját. Vág még egyet a dobra a cammog 
tovább. 

Balog János bá nem állja meg szó nélkül 
és ugy tesz, mintha nem éppen jól értette volna 
meg. Atkiált Szilágyinak: 

— Mi az istennyilát akarnak a pénazel? 
Tudáboskodva visszaszól a másik: 
— Biztosan mert mán nagyon rogyesak, 

azért adnak másikat. 
Kékedi gazd'uram a villa nyelére támasz-

kodva, beleszél: 
— Nem azér, koma. Pénz kell az uraknak 

megint a ejsze, ha béadjuk, ae régi, se uj 
nem lösz. 

— Biz' ugy lösz az ejsze — erősiti meg 
Balog bá, • aztán hirtelen eszébe jut valami. 
Siet befelé.  Hadd lám, mit szól mindezekhez az 
asszony. 

A pitvarajtóbői bekiált: 
— Hé, Kata, itt vagy? 
—- No, mi az no? 
— Doboltak. 
— Mit no? 
— Bé kell adni. 
— Mi a tüzes ménküt? 
— Hát a pénzt. — Erre már tágra me-

redt a vénasszony szeme. 

— Mán hogy hát a pénzt? 
A gazda elmondja töviről-hegyire, amit 

hallott. Űmmögtek, tanácskoztak a aztán egyet-
értően egymásra néztek. A vénasszony ravaszon 
pislogott: 

— Mtt nem agygyuk, ugy-e? 
— Van es eszünkbe; hadd keressenek más 

bolondot. 
Azzal szépen bementek a nagy szobába a 

a ládában a tiz darab ezrest fölülről  szépen be-
dugták legalól a vásznak alá. Jó lesz vigyázni. 
Hátha keresni fogják. 

Gyülekeztek a jegyzői iroda elé. Balog Já-
•os is megérkezik. Eljött egy kicsit Bzétnézni. 
Haád lám, mit csinál a többi. Ugyan aa ő el-
határozása sziklaerős és azt meg nem ingathatja 
a más cselekedete, de hát csak nem utolsó do-
log végig nézni, mint rohan az egéaz falu  a 
vesztébe. 

A jegyző ur a tornácnál öblös hangén ma-
gyarázni kezdi, hogy a kormány a koronának 
a leure valé átcserélését' határozta el. Minden 
két koronáért kapnak egy leut. Egyelőre CBak 
egy részt fizetnek  ki és a többiről írást adnak. 
Aat is kilwpják aztán három hénap múlva. 

Balog bá oda súgja Szilágyinak: 
— Menjen no, ţulja bé; hallja, hogy egyet 

adnak kettő helyett és azt se mind — s azután 
olyan ravaszul pislogott jobbra-balra, mintha azt 
akarná mindenkivel megértetni, hogy: hej be 
nagy szamarak lesztek, ha beadjátok. 

Csak akkor indult hazafelé,  amikor már 
szép sorba mind bementek. Aa aaazony az ajtó-
ban várta: 



is — 1.902,498 magyar ember él. Ha e számhoz 
hozzá Tesszük az Ó Románia területén élő ma-
gyarságot, székelységet, csángóságot — mely elő-
zőleg ia ott élt — aligha meg nem haladja a két 
milliót is. Tehát nagy Románia területén két mil-
lió magyarságnak, mint faji  kisebbségnek, a vé-
delméről van szó. Ezért alakult meg s ezért áll 
fenn  a Magyar Szövetség. Székely testvéreink el-
helyezkedése is C3ak a Magyar Szövetségben tör-
ténhetik meg. 

Hol van a földmives-iskola? 
Élénk emlékezetünkben van még, hogy a 

vármegyei Földmives Szövetség az unitárius egy-
házzal kapcsolatban egy székely földmives  iskola 
felállításán  fáradozott,  azzal a szándékkal, hogy 
az unitárius egyház buni birtokán még ez év 
őszén megnyitják a földmives-iskolát.  Jóleső ér-
zéssel figyeltük  az ügyet, mert hiszen a Bzékely 
kisgazdák ezt az intézményt nagyon nélkülözik 
és a székely gyerekek nagy száma képzetlenül nő 
fel  és várva-vártuk az örvendetes tényeket, hogy 
gyermekeinket a megnyitandó földmives  iskolába 
szeptember hóban elvihetjük s ezzel megindul a 
gazdasági képzés normális folyása  is. Elmúlt 
szeptember, elrepül maholnap október és sajnos 
a földmives-iskola  ügye aluszik. Nem tudunk 
semmi mozdulatról, csak arról suttog a fáma, 
mintha a főldbirtokreform-törvény  értelmében a 
birtokra a buni román lakosság túlhajtott igény-
jogosultságot jelentett volna be s a végrehajtó 
bizottság képtelen a törzsgyökeres székely birtokot 
eredeti rendeltetésének kiadni. 

Ezt a sajnálatos körülményt szomorúan vesz-
szük tudomásul B valószínűnek tartjuk, hogy igy 
áll az ügy, mert ismerve a Földmives Szövetség 
elnökének munkakószségét — nem tudjuk felté-
telezni, hogy a bani földmives-iskola  létesítése a 
Földmives Szövetség mulasztásán maradna el, 
akkor, midőn az iskola létesítéséhez és fentartá-
sához a vármegye gazdatársadalma a lehető leg-
messzebb menő anyagi támogatást helyezte ki-
látásba a igy a feltételek  adva vannak az iskola 
létesítéséhez. 

Kérjük a Földmives Szövetség vezetőségét, 
hogy az annyira nélkülözhetetlen fö'dmives-iskoia 
drdekóbea a lépéseket újra tegye meg. Da kérjftk 
másra is. Nekünk a székelységnek az Emke ke-

— Béadták mind? 
— Bó hát — BZÓI kajáa, kárörvendő han-

gon és nagy megelégedéssel teszi hoszá: 
— Majd gyönnek hozzánk kölcsönért, de 

nem adunk mi. — A vénasszony összekulcsolta 
a kezeit. Rágondolt a tíz ropogós ezresre és áhí-
tattal elméiásva szólt: 

— De nem ám. . . 

Hónapok teltek, multak. Kifizették  már a 
visszamaradt negyven százalékot is. Balog János 
bá még mindig reménykedett. 

— Ügyes csak fél  annyit kaptak és ne-
künk megvagyon az egész. Majd felgyün  ennek 
ia a csillaga. 

As asszony kishitüiködni kezd: 
— Vaj ki tudja? és hát addig es mi a 

nagy nyavaját csinálunk pénz nélkül. Hásze el-
adni sem lehet semmit; olyan ócsó lett minden 
azért a fránya  uj pénzért. 

— Lári fári  — vágja oda a gazda. 
Az asszony siránkozik: 
— Hogy mér' ea nem tuttuk mi es bé-

váltani ? 
— Erre már fogja  a kalapját és indái ki-

felé.  Bizony igazsága van az asszonynak, de hogy 
lehessen azt beismerni. 

* 

Eltelt megint egy pár hónap, d i a l o g Já-
nos bá péniének a csillaga csak nem akart fel-
jönni. Parlagon hevertek a szép ezresek a a csftr 
tetején folyt  be a víz. Rpperáloi kéne a fedelit, 
de hát nincs m'ből. Sóhajtoztak, töprengtek és 
tán mégis az volt a legrosszabb, hogy nem volt 
kinek szemrehányást tenni. Hiszea mind a ket-
ten igy akarták. 

Egy napon valami zsidó került a faluba. 
Olyan fajtából  való, aki nem éppen minden üz-

zelésében egy gyönyörűen felszerelt  főldmives-
iskolánk volt Algyógyon. Ezt a földmives-iskolát 
gróf  Kuun Koesárd hagyományozta, kifejezetten 
a székelységnek, s ebben aa iskolában Gáspár 
József  igazgató vezetése alatt, kizárólag székely 
földmives  gyerekek tanulhattak. Az algyógyi föld-
mives-iskola nekünk székelyeknek nemzeti kin-
csünk volt, de örök tulajdonjogunk is, mert a 
nagy gróf  azt adományozó levelében végérvénye-
sen és elidegenilhetetlenöl nekünk adta közva-
gyonnak. Ezt a székely közvagyont, mint értesül-
tünk, az állam elvette az Emké tői éa román 
anyanyelvű állami földmives-iskolát  alkotott be-
lőle, honnan a székely gyerekek száműzve vannak. 
Ez az intézkedés megtörténhetett az átmeneti 
időben, de ms már a jogrend helyreálltával, nem 
állhat fenn  és a székely gazdáknak ezt az is-
kolát vissza keli kérjék. Nem tudjuk elhinni, hogy 
a kormány a székely gazdák kérését ne teljesí-
tené és valószínűnek tartjuk, hogy az iskola ere-
deti rendeltetéséről a kormány nem bír tudomás-
sal s ezért van az ma is állami kezelésben s át-
alakítva román ajkú ÍBkoIává. A Földmives Szö-
vetséget tartjuk arra illetékesnek, hogy az iskola 
visszaadása tárgyában sürgősen interveniáljon a 
kormánynál, mert e szövetség fejezi  ki a gazda-
érdekeltségek egységét a gazdák érdekképviselete 
ott van letéve a szövetségben. A Földmives Szö-
vetség egy benyújtandó memorandumban mutas-
son reá az alapító levél intenciójára és hiteles 
adatokkal bizonyítsa az iskola birtokának eredeti 
székely tulajdonjogát éa tárja fel,  hogy gyerme-
keinknek nincs hol tanuljanak éa nem vagyunk 
képesek ez iskola hiányában nekik gazdasági 
képzést nyújtani s ezzel államfentartó  polgárokká 
nevelni. 

Ertaen reméljük, hogy a kormány sürgősen 
intézkedni fog  s a mi iskolánkat vissza fegja  adni. 
Hallgató gyermeknek anyja sem érti a szavát, 
tehát forduljunk  minél hamarabb kérésünkkel a 
kormányhoz, hogy ami iskolánk lehetőleg még ez 
évben újra megkezdhesse működését. 

•' Egy kisgazda. 

Egy modern gyártelep nálunk. 
E váres lakosai, ha a bőrgyár kürtjének 

munkába hivó, munkát megszüntető ismerős du 
dálását hallják, köz0nyÖ3eu haladnak dolgaik 
után tovább. Nem is képzelik, hogy ea a gyár 

letét bonyolíthatná le rendőrszemek előtt. De hát 
jó a falu,  ott nincs rendőr, csak éjjeli őr. Nap-
pal lehet akármit csinálni.. Minden házhez be-
kiáltott, hogy van-e korona pénzük? Bekiáltott 
Balogékhoz is. Felderült a két öreg ábrázatja. 

— Látod, mondtam, hogy felgyün  még a 
csillaga. 

A vénasszony felfohászkodik: 
— Hála a boldogságos szűz anyának. 
A zsidót kezdik nyájasan beiavitálni. 
— Kerüljön csak beljebb, jó ember, hogyne 

vóna egy néhány ezrecske. 
— Hogy adják I 
— Enuye már no, hát ezerért ezeret abból 

a hogy is hivjákból. 
A vénaszony kőibe motyog. 
— Hát azért bőtöltük ki mostanáig. 
A zsidó jót nevet. 
— Be hátra vanaak maradva a világtól. 

Hát nem tudják, hogy a korona egy hajitó fát 
sem ér. Én is csak ugy szedem a nagy uraknak, 
azok aztán rámába foglaltassák  és elteszik em-
lékbe. 

— Emlékbe — fuldokol  a gazda halálra 
váltan. 

— Mán hogy az ezreseket emlékbe, nyögi 
a vén asszony. 

Ezután eirás, kétségbeesés, alkudozás követ-
kezett. A zsidót kétszer kikergették, kétszer 
visssahívták, szépen leültették, kiengesztelték. 
Yégre adott minden ezerért 150 Lsut. Mikor a 
zsidó elment, az öregek összenéztek. 

A vénasszony fogta  a pénzt a nagy sze-
pegve betette az almáriumba. 

A gazda vette a kalapját. Indulni készült. 
Az ajtóból zord komolysággal szólt vissza: 

— Aztán el ne járjon senkinek a szád, 
mert beléd fojtom  a szuszt. Mslsár Albert. 

néhány rövid év alatt — mióta Bálinth György, 
Darócsy Miklós, Szebeny Antal és Szeles Dénes 
itteni derék, jónevü tímárok megalapították, a 
különösen 1918 második felétől  kezdve, mikor 
Flórián Kristóf  vezérigazgatósága alatt a mai 
részvénytársasági alakulattá változott át — mek-
kora fejlődésen  ment keresztül, s Erdély ipari 
életének mily jelentékeny, nagyvárosi nívójú 
tényezőjévé emelkedett. 

A napokban, Vértes Simon ügyvezető igaz-
gató és ifj.  Ugroa Ákos igazgatósági tag szives 
meghívása folytán  alkalmunk volt a legutóbb 
több uj helyiséggel és géppel bővült gyártelepet 
részletesen megtekinteni. Szives előzékenységgel 
kalausolnak, miközbtn mind a ketten — de 
VérteB ügyvezető különösen — a legapróbb rész-
letekre is kiterjedő, szakembernek is becsületére 
váló alapessággal magyarázgatnak meg mindent, 
adnak felvilágosítást  a számos különös rendelte-
tésű helyiség ás modern gép céljára, használatára 
nézve. Később Bálinth Gábor gyárvezető is hoz-
zájuk csatlakozik, s amig nagy intelligenciát éa 
szakértelmet eláruló magyarázatát, komoly beszé-
dét hallgatjuk, elgondoljuk, mennyi tudásnak és ta-
pasztalatnak kell egy ilyen derék, öntudatos vezető 
székely iparosban egyesülnie, hogy munkájával a 
kor színvonalán állót teremthessen, s a nagy 
üzleti világversenyben méltóképpen magállhassa 
helyét. Bálinth gyárvezető a mult év végén ke-
rült haza, a vette át a gyár vezetését. A háború 
előtt hosszabb ideig külföldön  folytatott,  szakma-
beli tudását erősítő, tanulmányokat, a háború 
alatt pedig orosz fogságba  jutva, egy nagyobb 
szibériai bőrgyárnak volt a vezetője. 

Mellette a gyár technikai vezetésében Rott-
mann Károly üzemvezetőre és Strasser István 
főgépészre  hárul a legfontosabb  feladat.  Előbbi 
éveken át több budapesti és más külföldi  gyá-
raknak volt elsőrendű alkalmazottja. Utóbbinak 
rendkivüli ügyességét és szaktudását dicsérik, 
melyek segítségével képes volt, még nem látott 
éa ismert, bonyolult gépeket szétszedni és a leg-
pontosabban összeállítani. Rijtuk kivül azonban 
a bőrgyár még mintegy 35—40 jóravaló és gya-
korlott munkás erővel (köztük érettségi vizsgá-
zottal is) rendelkezik. 

Rendre, amint a különböző helyiségeken 
végig haladunk, nagyjából megismerkedünk a 
bőrgyártás egész bonyolult üzemével, a bőven 
megrakott anyagraktár nyera és besózott bőrei-
től egészen a kész bőrök zsirozásáig és fényesi-
téséig. A gyár rendelkezik a bőrgyártás minden 
szakaszához, fogásához  való megfelelő  helyiséggel 
ép készülékkel. A munkába vétel kezdetén, min-
den nyersbőrt lemérnek és a súlyt belebályegzik, 
hogy ez a mindenkori eladási Arak kiszámításá-
nak pontos és szelíd alapja legyen. A raktárból 
kikerült bőrök áztatáson és meszezésen men-
nek keresztül. Ezek helyiségében több mun-
kás szorgalmasan horzsolja, kopasztja a bőrökről 
a szőrt és más tisztátalanságot. Majd a hu «réteg 
iegyalulása (sérolása) következik. Közben azon-
ban többször friss  vízzel ii lemosódik a bőr, 
amihez a vizet a tartályokba a gyár vízvezetéki 
csövei szállítják. Ciöveken megy a víz (egyszerre 
hideg és meleg) a gyártási műveletek Borrend-
jében ezután következő nagy ványoló hordóba ia, 
melybe a bőrök — pácoláa után — másodszor 
is belekerülnek. 

Egy szemszéd helyiségben még egy másik — 
az előbbinél nagyobb — hordó ia szemünkbe öt-
lik, as újonnan beállított „gyors hordó", mely-
nek tannínkivenattal telt levébe a Wasché talp-
nak kikészítendő bőröket teszik. Az órási hordó 
olyan gépezettel van ellátva, mely egyik és má-
sik irányba (balra és jobbra) egymás után 24— 
24 félfordulatot  végeztet. Az ezen tuli helyisé-
gekben, mintegy 70 „cilok'-ban (medencében) 
áznak a cserlébe helyezett bőrök. Ilyen helyiaég 
eddig kettő volt, most ezeket, az üzem fokezáaa 
miatt, égy harmadikkal is ki kellett bővíteni. 

Ugyanez ok miatt kellett a gépházban, 
amely Tőrök városi főmérnök  alkotása, a régi 
kisebbszerü kazánt uj, nagyobb kazánnal helyet-
tesíteni. Ez a befalazott  modern kazán látja el 
a helyiségeket a szükséges központi fűtéssel,  a 
végei az emeleti szárító helyiségben, a levegő át-
hevitése utján, a bőrök száritáaát is. Ehhez még 
az újonnan felszerelt  ventillációs készülékek fog-
nak hozzájárulni, hogy a bőrök minél tökélete-
aebb és gyorsabb száradását biztosítsák. A munka 
fokozását  és gyorsítását segíti elő egy (Bartók 
István helybeli géplakatos által késxitett) hatal-
mas masszjy alkotású bőrprés, mely a nedves bő-
rök egymásra sajtolásával szorítja ki a nedves-
séget és pótolja a bőrök napon való száritáaát. 

Az uj gépek segítségével és az alkalmazott 
személyzettel a gyár most már hetenkint átlag 
150—200 bőrt tud munkába venni („bedolgozni"). 
Erre a nagy produkcióra szükség is van, hogy a 
közelről és messziről jö vő, a folyton  szaporodó 
megrendeléseket a gyár ki tudja elégiteni. Már 



Aradról, Nagyváradról, Marosvásárhelyről és más-
honnan is érkeznek ilyen megrendelések, bizo-
nyítván a gyár messzeterjedő közgazdasági hi-
vatását. 

A vezetőség minden lehetőt megtesz gyárt-
mányai mennyiségének és minőségének fokozása 
érdekében. Uj és uj anyag bsszerzéséról folytono-
san gondoskodik, helyiségeit bőviti, ujabb gépek-
kel szereli fal.  Ma már hatalmas uj vasaló gép 
végzi a talpak simításit; hasításnál, simításnál, 
fényssilésnél  gépekei; használnak, „ a az udvaron 
felszerelt  körfűrész  végzi a fütéahez'szükséges  fa 
vágását is. Szaporítják egyre a termelt bőrnemek 
számát is; a gyárban már hatalmas gépszijak, 
hámbőrök és finom  bútor bőrök is készülnek. A 
gyár speciális nagybani cikke azonbau a zsiros 
bőr. A tisztaságon, a renden, a munkásokkal való 
szociális elbánáson ugyancsak az igazgatóság szé-
les körültekintése, haladásra képas felfogása,  s 
egyúttal a vállalatot fiuanssirozó  Agrár takarék 
tókeeröaeége látszik. Egyik törekvése még az 
igazgatóságnak az is, hogy minden falszereléssel 
rendelkezve, az üzem fectartásában  külső segít-
ségre ne szoruljon, mindent aaját üzemén belül 
tudjon lebonyolítani, a nyers bőrök raktárba ösz-
gzehordásátől a kész bőrüknek ki a vasúti állo-
máshoz való szállításáig. 

Mikor a gyár udvarán levő (szintén Török 
főmérnök  által tervezett) hatalmas, modern ké-
mény a déli 12 órát eldudálván, mi távozni ké-
szülünk, útközben még egy istállóba pillantunk 
be. Ott a gyár üzeméhez tartozó, erős, teherbíró 
lovak takarmányt eszegetnek; délután a gyár-
vezető velük indul falura  nyers anyagot bevá-
sárolni. 

Szövetkezeti gabona-
raktárak.* 

A „Székely Közélet" augusztus 2-iki számá-
ban Bálinth Zoltán tollából közölt cikkre kíván-
nám a'ább észrevételeimet megtenni: e cikk tar-
talmából kivehetőleg, írója egy a népért érző 
Bzociális gondolkozású ember, ki a nép közt élve 
ismeri annak buját, baját, nyomorúságát. A szem-
üveg azonban, melyen keresztül néz és kutat, 
hol sölét, hol rózsaszínű, s igy a való képe nem 
mindig tükröződik vissza abban teljes igazságában. 

Cikkében a vezérmotivum szövetkezeti rak-
tárak felállítása.  C'.kkiró urnák talán nem volt 
alkalma figyelemmel  kisérni a Földmives Szövetség 
tevékenységét, különben nem kerülte volna el 
figyelmét,  hogy a Fö'dmives Szövetség kebelében 
megalakítandó „árucsarcok" e célt volna hivatva 
szolgálni. Az árucsaruok falállithatása  céljából a 
szövetség vezetősége a lépéseket még a kora ta-
vasszal megtette. Föihivta a gazdatársadalmat 
részvények jegyzésére. Ágitált, körlevelekben kérte 
a gazdaköröket, hogy a jegyzéseket folytassák,  az 
eredményt jelentsék be. Több helyről bejött a 
részvény jegyzési-ív, hol kevés, hol több aláiróval, 
de több helyről nincs egy hang, igen sok helyen 
alig tudják a gazdák, hogy részvény. jegyzésére 
egyáltalán felhívást  kaptak. Azt mondja a t. Cikk-
író ur, hogy a „székely nép szorgalmával, nagy 
energiával igyekszik az első rangú közérdekek 
szolgálatába állani," kijelentésének első szakaszát 
aláírom, a második rész nem fedi  teljes egészében 
a valóságot. Mi maradiak, gyanakvók, bizalmatla-
nok vagyunk; dehogy sietünk a közérdek szolgá-
latába állani, hisz hová lenne akkor hagyományos 
maradiséguuk, bizalmatlanságunk, s meg kellene 
hogy változzék egész lelki világunk. A községi 
gazdakörök, s igy a Földmives Szövetség munkája 
is sok esetben azért meddő és gyenge sikerű, 
mert lelkületünk káros tulajdonságai a jó tulaj-
donságok fölött  diadalmaskodnak. 

Ma még nem; a közei jövőben már látni 
fogjuk,  minő nagy bün volt, hogy az „árucsar-
nok" létfeltétele  még megadva nincsen. Búzater-
mésünk meglehetős, de szegényebb sorsú emberek 
mindig voltak és lesznek, s nem mindenkinek 
termett buza sem elegendő, — törökbuzánk — 
alig terem valami, őszi és tavaszi vetőmagvak 
beszerzése egyes emberre nézve igen sokszor egész 
kálvária-járás, miaő előny akkor egy központ, 

* £ cikk korábbi közlését témttke akadályozta. 

hol az magfelelő  áron beszerezhető. Jő volna.. . 
csak ne kellene áldozatot hozni. Á dozatot hozni 
kell, pedig a pénz oly szűk, hogy egyéb közszük-
ségleti cikkek beszerzésére is alig-alig telik. (Sok-
nál a korcsmára igen gyakran telik) s no meg 
hátha az urak is részesülnek belőle, ha másképp 
nem, fizetés  alakjában. 

Azt, hogy nekünk kilenc hónapi tevékenység 
után sincs meg az „áruc3arnok"-uok, abban nagy 
bűne van sok község gazdakörei vezetőségének is. 
Igen sok községban az „elnök" ur parádénak s 
nem kötelességnek tekinti állását. A közügyekkel 
nem törődik, az összeség javára nem akar mun-
kálni, legtöbb esetbon nines is iránta meg a kellő 
bizalom. Öröm látni annak a gazdakörnek tevé-
kenységét és érdeklődését, hol közös akarattal, 
vállvetve közös cél felé  indulva munkálnak a gaz-
dák ; de sivár kép, amikor az emberek között fel-
üti fejét  az irigység és viszálykodás, vagy ahol 
közönybe merülve, lehorgasztott fejjel  és ölbe hul-
lott kezekkel várják a megsemmisülést. 

Vádolom tehát ama gazdakörök vezetőségét, 
kik kötelességüket nem teljesitik. Vádolom a szé-
kely nép legsajátosabb érdeke, az előhaladás és 
intenzív munka nevében. Nekünk ma erős és te-
vékeny kézre, okos előrelátó észre van szükségünk. 
Anyagi, magán érdekek ma csak alárendelt érde 
kek, ma erős közület megszervezése a fő.  Akik 
nem elég erőaek hivatásuk teljesítésére, álljanak 
félre,  mert a gyengeség beismerése erény; de a 
gyengeség palástolása . . . bün. Igy hiszem, hogy 
meg lesz az árucsarnokunk s meg lesz gabona-
raktárunk, melyre minden évben feltétlen  szük-
ségünk van. 

Cikkíró ur is tehetne egy nagy szívességet 
az összességnek. Lelkén viseli a gazdák érdekét, 
ez kilátszik cikkéből s hogy szereti a népet, az 
érzik annak hangjából. Éppen azon a vidéken áll 
a leggyengébb lábon az emberek együttérzése, 
nagy szolgálatot tesz, ba apostolkodva megnyeri 
a falvakat  a Földmives Szövetség részére, Mi in-
nen bármily nagyokat kiáltsunk, mire oda ér, 
hangunk erőtlen suttogássá válik. Ha van ott még 
élet, rázza fel  azt, hogy szálljon vissza a lélek, a 
zörgő csontokba a az együttérzés, együtt mun-
kálkodáa virága fakadjon  az aszott mezőkön. 

Dolgozzunk csak mindannyian kitartóan az 
álmodozók felébresztésében  s-^én akkor hiszem, 
hogy azok a gabonaraktárak lesznek beszédes jel-
képei élesztgető munkálkodásunknak. 

Varré Elek. 

Szinház. 
A mult hát szombatján, f.  hó l-én Trilby, 

ez az egykor nagy szenzációt keltett szinmü ke-
rült szinre, Marosi Géza, a szinház jeles rende-
zője 03 sokoldalú kitűnő színészének jutalomjá-
tékául. A megdöbbentően reális és végig átgondolt 
játékot produkáló jutalmazott művészt telt ház 
ünnepelte, meleg tapsokkal és ajándékokkal. Még 
egy, ugyancsak nagysikerű jutalomjáték volt szer-
dán, október 5-ikén, mikor Szécsy Nándor, a bá-
mulatos ügyességű, táncoskomikus aratta le nép-
szerűsége babérait — torták, virágok és egyéb 
jók alakjábaa — a Csavargólány c. táncos operett-
ban. Mindkét előadáson a szinház személyzetének 
nagy része részt vett, teljes tudásával igyekezvén 
a jutalmazott kollegák estéjét művészi szempont-
ból is sikeressé tenni. Vasárnap, az Egy katona 
története cimü, régi, szenzációs hatású darabban 
is a színház egész személyzete szerepelt, s mint 
vendégszereplő, a kis Lapka Ducika tűnt fel,  bá-
tor játékával, értelmes beszédével. Hétfőn  a régi, 
bájos Lili ben, anyáink és nagyanyáink kedves 
operettjében gyönyörködhettek az érdeklődők. 

Kedden a Hit és szülőföld  hires szerzőjének, 
Schőnherrnek ujabb müve, a Gyermektragédia ke-
rült, mint újdonság, szinre. A darab tárgya, alap-
jában véve, egy mély és megdöbbentő probléma; 
azzal foglalkozik,  milyen nagy és átalakító hatást 
gyakorolhat serdülő gyermekekre, ha anyjuk er-
kölcsi bukásának tudatára ébrednek. A dráma 

azopban, a súlyos téma és a 3 szereplő (Benes 
Tusi, Gaál és Szécsy) minden igyekezeté dacára, 
kínosan fárasztó,  helyenkint untató volt, frappána 
igazolásául annak a régi színpadi igazságnak, hogy 
a színdarabba, előttünk lezajló és kifejlődő  moz-
galmas cselekmény kell, lelki érzéseknek odave-
titésa, felfejtése  magában még nem elég as érdek-
lődés lekötésére. 

Viszont a csütörtökön adott Karenio Auna, 
ez a Tolstoj regényremekéből átalakitott dráma 
miatha csak egy másik szini-aestbetikai igazság 
bizonyítására lett volna színpadra állítva. Arra, 
hogy a regényből átalakitott Bzindarabok hatása 
rendszerint messze alul marad a regények hatá-
sán. Különben Harmaty Jolán, Marosi, Benes 
Tusi, Borovszky, Vákár, Gaál, Marosiné, Légrády, 
Beck Eózsi, Boros Manczi, Péterffy  Böske, Szabd 
és a kis Lapka Ducika is mind a legjobb igye-
kezettel működtek a darab sikerének biztosításán. 
Pénteken a rendes személyzettel a Pünkösdi rózsa, 
kedves zenéjü cperett került szinre igen kia 
számú közönség előtt; ma szombaton este a ro-
konszenves és jótáncu fiatal  Gaál Sándor jutal-
mazására, a Favorit c. nagy táncos operettet adják. 

HÍREK. 
Üktéker 8. 

A Magyar Szövetség elnöksége arról 
értesíti a magyar közönséget, hogy központi ire-
dáját október 1 tői kezdve a Farkas utca 2. szám 
alól a ScradaJBaba Novác (volt Bethlen utca) 3. 
szám I. emeletére helyezte át. Kéri tehát a ma-
gyarságot, hogy ugy postai uton, mint személye-
sen ez utóbbi címen keresse meg a Szövetség 
központját. 

U j képezdei tanárok. A székelykeresz-
turi állami magyar nyelvű tanitóképezdéhei Bá-
nyai János itteni állami polgári iskolai igazgatót, 
Séra Kálmánt, az itteni megszűnt ref.  polgári 
leányiskola igazgatóját és Gáboi Győző polgári 
iskolai tanárt rendes tanárokká nevezték ki. Séra 
éa Bányai, e szakmájukban kiváló tanárok tá-
vozása helyi társadalmi életünknek érzékeny 
vesztesége. 

Halálozás. Oserey Józsefné  Ungvári/  Ve-
ronika, 58 éves korában f.  hó 6-án, Székelyudvar-
helyen elhunyt. Kiterjedt rekonság gyászolja. 

Meghívó. A munkások rokkant és nyug-
dijegyletének Odorheiu 138-ik fiók  pénztára 1921 
évi október hó 16-án, vasárnap délután 3 órakor 
a felső  piactéren a róm. kath. internátus mellett 
levő volt állami elemi iakola földszinti  termében 
közgyűlést tart, melyre az egylet tagjait ezúton 
hivja meg az elnökség. Az elnökség a tagoknak 
tömeges megjelenését kéri, mivel fontos  ügyekben 
lesz határozat hozva. 

A bttzabeszerzö bizot tság végelszámo-
lását, melyet október 2 án a felmerült  akadály 
miatt elintéznie nem sikerült, október hó 16 án 
délután 3 órakor fogja  & városház termében 
megtartani. 

A Jótékony Nőegylet sorozatos elő-
adásainak másodikát október 23 áo, vasárnap 
délután fél  öt órakor rendezi a Bukarest-szálló 
szinháa-termében. Ez alkalommal a latin törzs-
nek három jellegzetes költője: a halhatatlanság 
babér koszorújával övezett Dante, az olasz iro 
dalmi nyelv megalapítója, Alexandri, a román 
irodalom sok érdemű úttörője és a hányatott 
életű, de faját  értékes szellemi kincsekkel gaz-
dagító Eminescu kerülnek ismertetésre. A Dan-
teról szélé előadást P. Németh  Gellért, az olasz 
irodalom kiváló ismerője, az Alexandri és Emi-
nescuról szólót pedig Halmdgyi  Samu igazgató, a 
jeles iró fogja  tartani. A szeptember 18 án ren-
dezett Petőfi-matinéén  felülfizettek:  Leveleky Béla 
és Láng Lajos (Parajd) 100—100 L., Becsek 
Aladár 45, dr. Hinléder Ernő 40, Szebeni Antal 
25, Bálint J., P. Zakor E., Ciató 15, Elekes 
Dénesné, Izsák F., Révai Györgyné 10, Rájk J., 
Csiky P., Ágota E., Biró L., dr. «önczy G., Szabó 
E., Sándor I., N. N., Ritter L. 5—5 leu. Fo-
gadják az egylet hálás köszönetét. 



Himlőoltás. A városi tanács által elren-
delt kötelező, védhimlőoltás az összes helybeli is-
kolákban okt. 9—15-ig fog  a délelőtti órákban 
megejtetni mindazon növendékeken, akik bizonyít-
vánnyal nem tudják igazolni oltásukat, illetve 
ujraoltásukat. Az iskolába nem járó 6 hónapnál 
idősebb és 6 évnél fiatalabb  gyermekek következő 
sorrendben lesznek beoltva a városi tauáca hiva 
talos helyiségében. Október hó 12-én d. u. 2—4 
óráig a Küküllő jobb partján (szombatfalvi  város-
rész) lakók gyermekei. Október hó 13-án d. u. 
2—4 éráig a Kükiillő és a Yargapatak balpart-
ján lakók. Október hó 14-én d. u. 2—4 óráig a 
Yargapatak jobb partján lakók gyermekei. Dr. 
Böhm Jenő városi tiszti orvos külön is beoltja a 
nála jelentkezőket orvoBi rendelőjében d. u. 2—4-ig, 
ezeknek azonban az oltási alap javára 10 leüt 
kell fizetniök. 

A székelyudvarhelyi r . ka th . egy-
házközség október 16 án, vasárnap délelőtt 11 
órakor a főgimnázium  tornacsarnokában egyház-
községi gyűlést tart, melyen az egyházközség is-
koláinak a sorsáról fognak  határozni. Minthogy 
nagy fontosságú,  az összes katholikusokat közel-
ről érdeklő kérdésekről lesz szó, kivánatos, hogy 
a gyűlésen az összes kepeizetó hivek teljes szám- -
ban megjelenjenek. 

A z u | „ X a p k e l e t " - s z » i m még ennek a rend-
kívül tartalmas folyóiratnak  az eddig megjelent számai kö-
Eétt ii kitűnik, tartalmának gazdagsága és érdekessége 
által, tulnyoméan szépirodalmi közleményeket hoz az uj 
„Napkelet", igy az európai hiril Révész Bélának hatalmas 
éa terjedelmei elbeszélését, az Oroszországban híressé vált 
Rudnyánszky Endrének egy misztikus novelláját s a kitűnő 
Pálffyaé  Gulácsi Irén remekbe készalt paraszthistóriáját. 
Szombati Szabó István, Falu Tamás és Beeski Andor ver-
sekkel szerepelnek, Halász Gyula prdig Rsinhardt berlini 
•zinházatval ismerteti meg az erdélyi közönséget. Kádár 
Imre közli Vieter Eftimiu  Prometeusáaak ötödik felvonását: 
a darabot nemrég mutatta be a kolozsvári magyar szinház 
nagy sikerrel, Balázz Béla folytatja  nagyérdekü regényét. 
Emellett számos aktuális jegyzet egésziti ki a kltüiö folyó-
irat legújabb számát. 

Adókimata tások mentek ki mostanában 
a községekbe, a melyek — mint figyelmeztetnek 
— még régebbi, a koronapénz érvényességi ide-
jéből való nyomtatványokon vannak kiállítva. E 
nyomtatványok fejrovatában  a „korona, fillér" 
jelzés át van húzva, s helyébe „leu, ban" írva, 
az összeg maga azonban némely község kimuta-
tásában hibásan, még a koronának megfelelően 
van feltüntetve,  illetve nincs kijavítva. Igy tehát 
leuban két akkora összeg van a kimutatásban, 
mint a mekkora helyes. Jó lesz tehát az érdekel-
teknek utánanézni, esetleg °áz adóhivatalban is 
meggyőződni a helyes összegről, nehogy valaki az 
amúgy is nehéz adót kétszeresen fizesse  meg. 

A volt székelyudvarhelyi állomás-
főnök,  Bordás István ügyében a törvényszék f. 
hó 6-án hezott ítéletet. Bordás ellen az ügyész 
megvesztegetés büntette miatt emelt vádat, Za-
tareczky Lajos fakereskedő  följelentésére.  A vád-
lott aszal védekezett, hogy ő az előírások szerint 
járt el, a nyilvántartás sorrendjét meg nem sér-
tette, mindenki megkapta a vaggonokat, amilyen 
Borrendben kérte, akár adtak ajándékot, akár 
nem. A számos tanúkihallgatás során megâllş-
pittatott, hogy a főnök  senkivel sem kötött ki 
meghatározott összeget a vaggonek elnyeréseért, 
de a szállítóktól ajándékot egyes esetekben foga-
dott el. Közben a tanúkihallgatásra megidézett, de 
ennek eleget nem tett jelenlegi állomásfőnőköt, 
Petru Deregatoriut vezettette elé az ögyéBz, ki 
azzal védekezett, hegy neki a törvényszék ren-
delkezései nem irányadók, különben is először 
csak msgyar idézést kapott és azt nem vette 
figyelembe.  A törvényszék ezért 1000 Leu pénz-
büntetésre átváltoztatható 10 napi fogházra  bün-
teti. Az ügyész indítványozta a hivatalos köny-
vek áttekintését, de a főnök  kijelentette, hogy ő 
ezeket csak fölöttes  hatósága engedélyével bo-
csáthatja a törvényszék rendelkezésére. A tör-
vényszék az ügyész indítványát nem tartotta in-
dokoltnak. Az ügyész semmiségi panaszt adott 
be és a vád fentartásával  a vádlott megbüntetését 
kérte. Jodál dr. védő fölmentést  kér. A törvényszék 
Bordás Istvánt 2000 Leu pénzbüntetéssel Bujtotta, 
az Ítélet indokolásában azonban hangsúlyozván, 
hogy bár a volt főnök  több izben ajándékot fo-
gadott el, ezt anélkül tette, hogy hivatalos kö-
telességeit bármely irányban megszegte volna. 

Szinházi hirek: F. hó 10 én, hétfőn,  Bo-
rovszky Ojzkár jutalomjátékául „Marcsa katonája" 
e. operett kerül bemutatásra. Borovszky a társu-
lat egyik legértékesebb tagja, aki betegsége miatt 
keveset sserepelt az udvarhelyi szinpjdon. A jövő 
hét másik szinházi eseménye a Csöppség c. éne-
kes bohózat lesz, amelyet az igazgatóság egy ked-
velt szinészpárnak adott jutalmazására: Bane9 
Tusinak, a bájos táncos soubrett-nek és Lígrády 
Pálnak, a legkedélyesebb komikusaak. Pénteken, 
f.  hó 14-én a társulat közkedvalt drámai; művész-
nőjének, Harmath Jolánnak jutalomjátékául az 
Utolsó csók c. híres dráma, mint újdonság kerül 
bemutatásra. A jutalmazandók mindoyájan meg-
érdemlik, hogy telt ház nézze végig jutalom-
játékaikat. 

A tanítói okleveleket noaztrifikáló  bi-
zottság, a hogy minket értesítenek, f.  hó 17-ikéa 
érkezik városunkba. A vizsgálat a bizottság előtt 
az állami tanítók részére kötelező, azonban e 
célból a tanfelügyelőségnél  mások is jelentkez-
hetnek. Vizsgadíj: 70 leu. Az aug. és szept. havi 
fizetések  ki vannak utalva. Az ezekről szóló nyug-
ták a napokban kiküldetnek. Az aug. havi fize-
tés-különbözet a vizsgák napján felvehető. 

x Tánciskola. Dr. Badnay  Zoltán okle-
veles tánctanár f.  hó 8-án kezdte meg táncisko-
láját a ref.  kollégium Jconvilctusában.  (Bejárat a 
főkapun.)  Tanitja a külföld  összes újdonságait, u. 
m. New-dans, Spanyol-shottisch, Fox trott Ori-
ginal, Schymmi stb. Beiratkozni még lehet az 
órákon, kedd, esütörtök és szombaton d. u. 5—7 
és este 8—10 óráig. Magánórákat is ad. 

Ügyes fogást  csináit vásárnapján Cidár 
detektív, az itteni államrendőrség mozgékony al-
kalmazottja. Magát maszkírozva, falusi  ruhában 
a vásárosok közé vegyült és igy sikerült Mi-
hály kő Jánosné medeséri, Kovács János éa Ko-
vács Péter székelydobói lakosokat éppsn akkor 
tetteá érni, mikor ezek sátrakból svettert illetve 
csonthajtüket, fésűket  akartak ellopni. Mind a hár-
mat átadta az ügyészségnek. 

Missió és oltáregyleti estély. Az ud-
varhely-esperes-kerületi róm. kath. papság a nyár 
folyamán  tartott koronagyölésén a hitélet fejlesz-
tése és mélyítése céljából missió rendezését ha-
tározta el. Székelyudvarhelyen a missiót előrelát-
hatólag október utolsó hetében tartják, amikor 
jeles egyházi szónokok fognak  ide érkezni. A mis-
sióval kapcsolatban október 27 én rendezi az Ol-
táregylet első nagyszabású estélyét, melynok vál-
tozatos műsorát már nagyjában össze is állították. 
A helyi jeles erőkön kivül az estélyen való sze-
replésre sikerült megnyerni P. Tréfán  Leonárd 
tar-tományfőnököt  és P. Jánosy  Béla dr.-t, az Er-
délyi Irodalmi Társaság érdemes tagjait, a „Hír-
nök" c. folyóirat  kiváló szerkesztőit, kiknek neve 
elég garancia az estély sikerének biztosítására. 

Cukor a méheknek. A méhészeti szövet-
kezetnek érdekképviselete utján sikerült a vár-
megyei méhészgazdáknak éa más ^ármegyebeli 
méhészeknek is egy vaggon kristálycukrot bizto-
sítani a méhek szükségszerű feletetésére,  hogy a 
méhészgazdák az ínséges méhcsaládokat kitelel-
hessék. A szövetkezet lapunk utján hívja fel  a 
méhészgazdákat, hogy szükségleteiket — minden 
méhcsalád után öt kilót számítva — lehetőleg 
folyó  hó 20-ig jelentsék be a szövetkezethez és a 
bejelentett mennyiség után kilónkánt 10 leul a 
bejelentés alkalmával fizessenek  le. A cukor e hó 
végén lesz kiosztva Székelyudvarhelyen, honnan 
a távollévők részére postán vagy vasúttal lesz to-
vábbítva. Ára kilónként 17—18 leu lesz. Folyó 
hó 20. után beérkező jelentkezések nem vehetők 
figyelembe,  valamint azok a jelentkezések is ér-
vénytelenek, melyekkel kapcsolatosan a pénzbefi-
zetések nem történnek meg. 

Öngyilkossági kisérlet a fogházban. 
Gergely Sándor fenyédi  lakostól, — ki 9000 dol-
lárral tért haza Amerikából — vadházastársa, 
Székely Veronika, a férfi  feljelentése  szerint, 
2500 dollárt jogtalanul eltulajdonított. Az asz-
szonyt letartóztatták és vizsgálati fogházba  he-
lyezték az ügyészségen, hol egy őrizetlen pilla-

natban f.  hó 6-án, a délelőtti órákban, maró-
síódát ivott. Nagy kínok között a vármegyei 
közkórházba ssállitották. 

K ö z g a z d a s á g i l a p o k f ú z i ó j a .  Erdély egyik 
legjelentősebb kereskaddiffli  szaklapja: a öiabua néhány 
nappal ezelőtt egyesült a Kolozsvárt megjelenő Közgazda-
ság c. hetilappal. Az eddig is kitünían szerkesztett Köz-
gazdaság, az egyesülés révéu még nagyobb mérvben válik 
képessé arra, hogy Románia és a kúlíö.d gazdasági életéről 
hü és megbízhat» képet nyújtson gyárosoknak, kereske-
dőknek, iparosoknak, mezőgazdáknak s egyáltalán mind-
azoknak, akik a közgazdaság vérkeringésébe bármilyen ci-
m-n bekapcsolódnak. A két lapnak bácsi, pesti, prágai és 
berlini tudósítói révén abban a helyzetben van, hogy a 
világpiac legfriaeBb  eseményeiről és árairól tájékoztathassa 
olvasóit hétről-hétre. 

A pálinkafőzés  bejelentéso. A városi 
adóhivatal közhírré teszi, hogy a gyümölcspálinka 
főzések  a . városi adóhivatalnál megtekinthető 
bejelentési minta szerint, a helybeli pénzügyőri 
szakasznál a főzés  megkezdése előtt bsjelentendők. 
A bejelentés nélküli pálinkafőzők  szigorúan meg-
lesznek^bűntetve. 

Agyon ütötte a feleségát.  A mult na-
pokban vonta felelősségre  a székelyudvarhelyi 
törvényszék vádtaoácia Palkó Mózes siméafalvi 
napszámost. Nevezett még a műit év egyik őszi 
estéjén vacsorázás után, fejszével  fölfegyverkezve, 
kukoricát őriani indult a mezőre a vele vadhá-
zasságban áld Bódi Juliannával. Hideg este lévén, 
a vádlott 4 daci pálinkát vitt ki magával. Már út-
közben állandó szóváltás folyt  a házastársak kőzött, 
melynek okául a kukorica szétosztása szolgált. Meg-
érkezve a tett Bziuholyére, tüzet gyújtottak, de a 
perpatvar itt még erősebb lett, annyira, hogy az &SÍ-
szony fejszét  ragadva Palkó felé  sújtott s igy du-
lakodás támadt. A vádlott beismerése szerint, a már 
elfagyasztott  pálinkától részegen, az asszony kezé-
ből kicsavart fejszével  a fejéhez  ütött, a mely 
ütéstől ez eszmélet nélkül zuhant a tűzbe. A tet-
tétől megrémült napszámos elmenekült, da a 
csandőrség eifogta  és az ügyészségre szállította. 
Az égési sebeket is szenvedett nőt hazaszállítot-
ták, hol pár óta múlva meghalt. Az ügyész a 
szándékos emberölés vádját elejtette és csak 
halált okozó súlyos testi sértés büutetta miatt 
kérte Palkó megbüntetését. A védő enyhe bün-
tetést kér. Az orvosi vélemény szerint az ütés 
csak eszméletlen állapotot okozott, de nem okoz-
hatott halált. A törvényszék eiős felindulásból 
okozott emberölés büntette miatt 1 évi fogházra 
ítélte Palkót, beszámítva 6 hetet a vizsgálati 
fogságból.  Ügyész, vádlott belenyugodtak az 
ítéletbö. 

SPORT. 

Hargita—Oolţea 1 : 0 (0:0) . Nagy ér-
deklődés mellett folyt  le vasárnap, folyó  hó 2 án, 
a két csapat bajnoki mérkőzése Székelyudvar-
helyen. A mérkőzés eredményével a Hargita a 
brassói kerület második csapatává lett. A derék 
és ügyes játékesok hirt és dicsőséget szereztek 
szép reményekre jogosult kezdő egyletüknek. Di-
cséret illeti az egylet fáradhatatlan  titkárát, 
Biró Gyulát, ki a mérkőzések során felmerült 
nehézségeket, ugy szólván, egymaga hárította el. 
A játék, melyet a Hargita-Muakás és Hargita-
Törpe, cáapatek előmérkőzése vezetett be 2 :2 
eredménnyel, órakor veszi kezdetét. A Har-
gita kaput választ, Colfea  kezd. Az első félidő 
egyenlő erők küzdelme. Erős támadások, ugyan 
olyan védelem. Csapatunk szép összejátékot 
produkál, a brassóiak csatársora serénynek bizo-
nyul. A Colţoa kapujára irányult lövések siker 
telenek. Félidő  0:0 A második félidőben  az slá 
hanyatló nap erős sugarai befolyásolják  ugyan a 
Hargitát, da ennek dacára is Egyed  Feri, egy 

Táncziskola 
Székely Árpád okSeveies tánctanár 
okt. hó 17-től kezdődően a Bucarest-szálló nagy-

termében hat hétre terjedő 

modern tánczfanfolyamot  nyit. 
Beiratkozni és érdeklődni a Zárug-féle 
ezukrászdában lehet d. e. II—12 óráig. 



szépen centerezett labdát ügyea megszökéssel, 
védhetetlenül a brassóiak kapujába lő (1 perc.) 
A közönség óriási tapsviharral honorálja az ered-
ményt. 16-34 percig feltűnő  fölényben  van Ud-
varhely. Egymást érik az elhibázott lövések a 
Golţea kapujánál. Darvas és Binder  kitűnő vé-
delemnek bizonyult. 40 percben erős küzdelem a 
Hargita kapuja előtt. £Öbl  villámgyors vetődésé-
vel, ügyesen ment, 42 percben a Cilţea erős tá-
madását a biró ofsied  miatt lefújja.  A csapat 
centere ezt nem akarja elismerni és a bírót sértő 
kifejezésekkel  illeti. Az erélyes biró felszólítja  a 
meiöny elhagyására, mire a játékost az egész 
csapat levonulása követi a 43 percben. A biró 
két pere múlva a mérkőzést szabályszerűen le-
fújja.  Biró, Buzna volt, ki odaadó pártatlansággal 
vezette a mérkőzést. 

KÖZGAZDASÁG. 

Értesítjük a községi gaidakörök tagjait, 
hogy a lóhere és lucerna-mag árának megálla-
pithatása céljából az erdélyrészi gazdasági egye-
sületekhez és földmives  szövetségekhez kérdést 
intéztünk, hogy a jelzett magvak forgalmi  áráról 
gazdáinkat is értesíthessük. Amig a központtól a 
gazdák az ár tekintetében értesítést e lap utján 
oem kapnak, készleteiket ne bocsássák áruba. 

Az udvarhelyvidéki gazdák léher és lucerna-
mag terméseiket kicséplés végett a szombatfalvi 
réten, a Váró-féle  gazdaságban, vagy Bethlen fal-
ván Soó Domokos v. tanácsos tagján összerakhat 
ják. A jelzett helyeken, amint megfelelő  csépelni 
való gyűl össze, a cséplés azonnal megkezdődik. 
Segitő erőkre és tüzelő anyagra szükség nem lesz. 

Murvai 8amu ujszékelyi lakosnál 2 darab 
tenyész igazolvánnyal ellátott simmenthali és 1 
drb magyar bika eladó. 

Az elmúlt székelyudvarhelyi Október 1-i vá-
sáron közepes felhajtás  mellett a vásár nagyobb 
élénkséget nem mutatott. Az állatárak emelke-
dése megszűnt, mig ezzel szemben a többi köz-
szükségleti cikkek ára nap-nap után emelkedik. 

A vásáraapi gabonaárak a mult heti ára-
kat nem haladták felül.  Uj kukorica is került 
«ladásra 82—34 leu árban vékánként. 

A gazdanaptárak egy pár nap múlva meg-
jelennek. Ara körülbelől 6—8 leu lesz darabon-
ként. A gazdakörök elnöksége a szükséges meny-
syisóget a vezetőséghez jelentse be. 

Földmives  Szövetség. 

Kiadó : a K önyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudtarhely 
C«nz.: C. T. Sirca. 

Az ttMarhclpegyti gyiimölcs-
IrKfcitg  ís Központi szeszfőzde 
r.-t. «Mattolni H betMcnfaWi 
telepein sziWát t ftziben  isKifízl. 

Az Első Székelyudvarhelyi 
Bőrgyár Részv.-Társaság 

ŐRÜZLETÉBEN 
a Floriftn-féle  házban mindenféle 
bőrök, talpak s a bó'rüzlet keretébe tar-
tozó cikkek ugy nagyban, mint kicsinyben 

a legeló'nyösebb árban kaphatók. 

Értesitem a tisztelt vevő közönséget, hogy 
Üzletemben (Petőfi-utca 38. szombatfalvi 
vashid mellett) kizárólag SZÖLLŐSI SAMU 
SZESZGYÁRÁBÓL és FENYÖVIZFÖZDÉJÉ-
BÖL vásárolt italokat tartom és azokat 
:: :: gyári raktári áron árusítom. :: :: 
L E B O V I T S GÉZA. 

Az odorheiui törvényszék. 

c. 1116-1921. Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 

id. Dombi Ferenc homoródabásfalvi  lako3 részé-
ről az 1911. I. t.-c .748. §a alapján előter-
jesztett kérelem folytán  az 1914 évi augusztus 
hó utolsó napjaiban Galíciában az oroszokkal ví-
vott ütközetek egyike alatt állitólag elesett Dombi 
Ferece (született 1882. évi december 2 ) volt ho-
morédabásfalvi  lakos elhalálozása tényének meg 
állapítása iránt az eljárást a mai napon megindí-
totta és az állítólag elhalt részére ttgygeudnoku! 
dr. Kertész Árpád ügyvéd, odorheiui lakost ren-
delte ki. 

Felhívja a törvényszék Dombi Fereneet és 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a biréságot vagy az ügygondnokot 
Dombi Ferenc életbenlétéról értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, ame-
lyekből az ő életbenléte megállapítható, mert 
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 bizonyítás eredményéhez képest msg 
fogja  állapitani. 

Odorheiu, 1921. évi julius hó 20-án. 
Dr, Gisz Miksa, s., k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: Florifin,  S. hiv. tisztv. 
Az odorheiui törvényszék. 

c. ii87 j f o d j t o f o y . 

Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 
Lőrincz István s társai kadicsfalvi  lakosok ré-
széről a* 1911. I. t.-cz. 748, §-a alapján előter-
jesztett kérelem folytán  az 1916 év folyamán 
orosz hadifogságban  a szibériai Streteszk nevű 
városban levó 24. sz. barakkórházban ragályos 
betegség folytán  állitólag elhalt Lőrincz János 
volt kadicsfalvi  lakos elhalálozása tényének meg-
állapítása iránt az eljárást a mai napon megin-
dította és az állitólag elhalt részére ügygondnokul 
dr. Kertész Árpád ügyvéd, odorheiui lakost ren-
delte ki. t , . 

Felhivja a törvényszék Lőrincz Jánost és 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot 
L5rincz János 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 harmadszeri beiktatását kö-
vető naptól számított 3 hó letelte után a nevezett 
elhalálozásának tényét a bizonyítás eredményéhez 
képest meg fogja  állapitani. 

Odorheiu, 1921. augusztus hó 13. napján. 
Dr. G16sz Miksa, s. k., tszéki biró. 

A kiadmény hiteléül: F lór ián , shiv. tisztv. 

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

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

szöveteket . 
G y á r i á r b a n , n a g y v á -
l a s z t é k b a n k a p h a t ó k a 

BfiRCSAY KÁROLY 
férfi  és női divatüzletében 

Odorheiu—Székely udvarhelyit. 

TJlnrlfhh  A g r á r Takarékpénztári 
JjjLiltKJK  részvényeket,  jutányos 
— áron. Czim:  a kiadóhivatalban.  — 

ERTESITES. 
Str. Principessa Elisabeta (Beth-
len-u.) 10. ES levő raktáramban 
az italok árusítását megkezdet-
tem a következő árak mellett: 
1 liter világosi asztali bor . . . 9 L. 

12 L. I „ hosszuaszói r „ • . • 
9 L. 

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

18 L. palackban 18 L. 
1 „ hosszuaszói Br. Szentke- 18 L. reszthy termése, palackban 18 L. 
S z e s z , p á l i n k a , f e n y ő v í z ,  r u m , 

l i k ö r ö k g y á r i d e t a i l á r b a n . 

Sz ö l i ős i S a m u . 

Benzin! Petroleum! 
Ásványolajok! 

Állandóan kaphatókaz odorheiui és héjjasfalvi 
állomáson létesített raktárunkban. 

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

alatt. — Hordókat is kikölcsönzünk. 
Az igazgatóság. 

Haranavásárlók figyelmébe! 
Tisztelettel értesítem a hitközségeket, hogy a nagyszebeni Schleb 

Gépgyár Részvénytársaság ^ 

H a r a n g ö n t ö d e 
teljes képviseletét átvettem. E cég a segesvári és nagyszebeni ha-
rangöMődók átvételével száz éves gyakorlatra tekint vissza, mellyel 
elérte a hangtisztaságnak és a hanganyag összeállításának azt a töké-
letességét, mellyel az országban semmi más cég nem versenyezhet. E 
vármegye területére már 9 harangot szállítottunk a legnagyobb mege-
légedésre. A megrendelők szives megkeresésére, akár szóban, akár 
levél utján azonnal rendelkezésére állok. 

Előre is Jelezhetem, hogy a harangok árai, a napi folyó  áraknak megfelelően  a leg 
mérsékeltebbek. Cégünk, mely oly hosszú idő alatt a varmegye tökeletes bizaimát birja e óg 
garancia, hogy szolid és pontos kiszolgálást fogunk  nyújtani, miért Is tisztelettel kérjük 
harang-megrendelés ügyében egész bizalommal hozzánk fordulni. 

A Rössler és Gábor Gábor Márton. 
H a r a n n o k l ó s á g á é r t é s h o g y m e g n e m r e p e d n e k , 10 év ig s z a v a t o l o k . 



BANCA M ARMOROSCH, BLANK & Co. 
Alaptőke és tartalékalap: 2S0 millió lei. Betét folyószámlán  és betétkönyvön: 2'/, milliárd lei. 

Az ország m i n d e n s z á m o t t e v ő városában é s a külföld  je lentősebb országaiban fiókhálózattal 

Targu-muresi (marosvásárhelyi) fiókja  a főpostával  szemben. 
Sürgönyeim: BLANKBANCA. — Telefonszámok:  133. 67, 71. 

Értékpapírokat és idegen pénzeket 
átutalásokat, kifizetéseket  vállal a bel- és külföld  minden piacára 

' . . . r Í X . . * — a new-yorkl (3l/33.Broadwayfiok) Az amerikai penzatutaiasoKat továbbá «bb más amerikai pénz-
intézet is e s r v e o e s e n a targu-muresi (marosvásárhelyi) fiókhoz  közvetítiisi ebből 
kifoîydlâfl  * kivándoHottak hozzátartozói a leggyorsabban és "Sys^van ko tseg^n-
tesen jutnak a várt pénzküldeményhez. Mindaddig, mig " Amerikaban levfi 
tagokst itteni hozzátartozóik kellőkép föl  nem világosithatják, minden belföldi  bankra 
szóló chequet az összeg behajtása céljából átveszünk. 

versenyképes kamatozásra oly föltétellel  is elfogad,  hogy az essze-Betéteket get bármikor í e i m o n d á a n é l k ü l kifizeti . 
« u i . i „ 1 1 1 „ 1 » - * A l . . n vesz és elad különféle  árukat és gabona-

Gabona- es aruosztaiya terményeket. 
Ezenkívül lebonyolít mindenféle  ü bankszakmába vágó más ügyleteket. 

c v - ^ ^ c ^ ^ i B ^ e ^ B S S t t S S I K S f r S S S K S S 

Egy parádí? Kocsist 
jjtrescH a ionna t i M í p f c r s ,  « i Kifogástalanul 

tud h a j t a n i . C i u : f M »  jSZSEF-

[Megérkeztek! 
az őszi és téli legújabb i s legele-

gánsabb 

modell-kalapok, 
N H i i m i N H U m n i k i i i i n i m i m i H i i n m N N H i H i H i N i i H i i i 

velour és filz-kalapok. 
H H i m m i i i m i H i u i H i i i i i i u H i i i i H i i i i a H t u u i u t a u i i i u i H 

N A G Y V Á L A S Z T É K : gyászkala-
pok, gyász-, are-, és menyasszonyi fá-
tyolok, menyasszonyi koszorúk, kalap-
szalagok, kalap-bársonyok és kalaphoz 
vlaó anyagok, előnyomtatott kézimun-
kák, kongrtt i s kaaava vásznakban. 
DMC hímző pamut, jyöngypamirt, mosó-
selyem (Muline), filoftosz,  mö- es gép-
selyem az összes színekben, DMC hor-
goló cérna, az összes számok. Nagy va-
laszték himzések, csipkék, női és férfi 
ruhához való anyagok és szabókellekek. 
kötő pamutok, hárász (Berliner), noi 

és gyermekharisnyákban, stb. stb. 
"VTillalom kézimunkák elönyomtatását a legdiva-

» W tosabb minták után, velour, fii-kalapok  at-
alakitását, bársony kalapok készítését a Jegdivato-

l Sabb modell-formák  után - Szíves pártfogást  ker 
\ tisztelettel: | 

' O R D E L T J i l O » 1 

A GOZMALOM 
üzemben van! 

T isztelettel hozom a n. é. közönség 
tudomására, hogy a gőzmalom üzem-
ben van, a munkálatok befejeződtek 

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

^ ^ K e d d e n c s a k v i d ó - « 
P v k i e k n e k ő r ö l ü n k ! 

Tisztelettel: 

F á b i á n J ó z s e f 
gőzmalom-tulajdonos. 

Raktáramban 
kapható házhoz vive: 

Finem Küköllflmenti  asztali bor 1 1. 12 L . 
„ „ fajbor  (Rizling) 1 B 15 L . 

„ (Kulăoder) 1 „ 17 L. 
„ „ palackban 7 / 1 0 1 . (Rizling) 10 L. 

» '/ie 1. (Ku ander) 12 L. 
Finom krém likőrök, tea-rum és mindenféle  éde-

s í te t t italok a legolcsób gyári árban. 

T isz te le t te l : Lapka Henrik 
bor- és szeszraktár 

Principessa Elisabeta (Bethlen-a.) 24. 
i • , 

ELADÓK 
Bethlen-utca 59. szám alatt az emeleten: I ágy. 
(pulituros) s éjjeli szekrény. I ruhaszekrény. I ki-
húzó asztal, I toilette tükör, I íróasztal. Képek 

és reflénygyüjiemény. 

r 
Az Est. 

Terményeket, mindenféle  gabona-
neműt, lóhere, lucerna magvakat, 
olaj- és bükkönymagvakat Iegju-
tányosabb áron vesz és elad a 

ARMOROSCH BLANC 
T â r g u - M ü r e s - M a r o s v á s á r h e l y i 

áruosztá lya* 
L e g s z e b b b á n á t i , n a g y v á r a d i 
m ü m a l o m - l i s z t e k k e l á l l a n d ó a n 
r e n d e l k e z ü n k , w a a a m m m m i < ÍZ 

: 

; 

Irtesités! 
Asztalos-mühelyűnket 
áthelyeztük — 

a Korona-vendéglő udvarába. 

E 
lvállaiunk: amerikai irodai és mű-butor 
berendezéseket, amelyekbe m. t. közönség 
kívánatára külföldi  fákból,  gyöngyházból, 
rajz vagy fénykép  után interzia-berakaso-
kat készítünk és szakmánkba vágó bármi-
lyen munkákát a Iegjutányosabb árak 

mellett. — A m. t. közönséget pontos kiszolgálásról 
biztosítva* vagyunk tisztelettel: 

Gábos és Székely, 
műbutor és épületasztalosok 

Székelyt*  dvarhelyi  fiók: 
Bulevardul  Regele Ferdinánd 

(Kossuth-utca)  9. szám. 

Női ruhák, 
pongyolák, blúzok, nffi-,  férfi-,  gyermek 
fehérnemüek,  menyasszonyi kelengyék 
H P . ő s z i é s t é l i b a b á t o k 
W é s k o s z t ü m ö k 
leányka és ftn  gyermek ruhák, legké-
nyesebb estélyi és ntcai ruhák olcsón, 
pontosan, a legújabb di at szerint 
készülnek; átalakításokat lelkiisme-

retesen v é g e z : 

Dolvig Keresztélyné 
Székelyudvarhely, Kornis-utcza 14 . 
miesissMiiMses szám alatt (emelet). 

Öszi és téli ruhákat, 
tiázi szőttes posztókat, 

fonalat, selymet, 
bársonyt, csipkét, 

szövetet minden színben 
művésziesen 

fest és tisztit 
SCHHITZ 

Odorheiu-Sz.-udvarhely, Malom-u. 21. 
a legolcsóbb árak mellett. 

m Gyászruhákat 24 óra alatt, a 
Férf i  ruha tisztítása 3 5 leu, 

festése l O O — 1 2 0 leu. 

Nafflrmennyi-  g s z l ţe|| újdonságok erkeztek 
segu oicso RUDOLF divatáru üzletébe. Ut 


