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KRÓNIKA. 
A politikai bonyodalmak zűrzavarai 

közt a világot mind erőteljesebben és ki-
zárólagosabban kezdi érdekelni a felborult 
gazdasági rend sürgős helyre állításának kér-
dése. A közép-európai valuták zuhanásszerű 
esése, a kereskedelmi, üzleti élet általános 
pangása, ziláltsága — mint valami terjesz-
kedő, veszedelmes fekély  — rendre aggoda-
lommal kezd eltölteni minden, a világ sor-
sát bogozó diplomatát, politikust. 

Nemrég Churehil, az angol imperializ-
mus egyik legszívósabb kifejezője,  jelentette 
ki, hogy a világ gazdasági békéjét végre 
mindenképpen helyre kell állítani. E célból, 
gazdasági segités utján is, erőhöz kell jut-
tatni a leromlott középeurópai államokat, 
hogy azok a termelők sorába újból beáll-
hassanak, s a gazdasági kicserélődés köz-
vetítői lehessenek. 

A gazdasági béke helyreállítása min-
denesetre égetően sürgős és szükséges. Be-
látása örvendetes jelenség. Ennek során az 
érdekeltek be fogják  látni azt is, hogy a 
gazdasági rend helyreállításához az is fel-
tétlenül szükséges, hogy a politikai élet zűr-
zavarait is iső sorban elsimítsák. Ez pedig 
ma már tuíjdenütt csak jóakaratú, a jogos kí-
vánalmakat figyelembe  vevő, igazságos és de-
mokratikus politikával érhető el. 

Van-e ma kiilön székely 
kérdés, székely ügy? 
Ilyen kérdéa, ilyen ügy ma nincs. Nem ia 

szabad, hogy legyen. 
Mégis vannak egyesek, akik ezt a kérdést 

feszegetik,  részint tájékozatlanságból, részint jó-
hiszeműségből, de leginkább szándékos máiieából. 

Éppen azért nézzünk szemébe a kéröiésnek 
nyíltan, leplezetlenül. Állapítsuk meg legelőször, 
hogy a székely nem külön faj,  hanem a magyar 
népcsaládnak csupán egy külön hajtása, miként 
a hajdú-  és a palócé Magyarországon s miként 
a csángó, kalotastegi  magyarság Romániában. 

Ha mégis voltak a régmúlt időben a szé-
kelységnek kiváltságai, azok különös rendelteté-
sének voltak a folyományai. 

A székelység, köztudomás szerint, a keleti 
határ őrzésére volt rendelve, ami ugyebár nem-
csak nagy anyagi áldozattal járt, hanem sűrűn 
kivánt véráldozatot is. E« a feladata  az általános 
védkötelezettség behozatala után már régen meg-
szűnt s főképp  1848 után megszűntek a kivált-
ságai is és teljesen egy elbírálás alá esett Erdély 
többi magyarságával. 

Ez a közjogi helyzete a magyarsággal szem-
ben nem változott meg a székelységnek s vele 
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az erdélyi összes magyarságnak Romániához tör-
tént csatolása által. Igy hát nem lehet s nem is 
szabad, hogy igénye legyen külön kedvezményekre. 

Bizonyára ismarik olvasóink a két vadász 
pajtás történetét. Medvére mentek vadászni. Akadt 
is csakhamar egy hatalmas medve. Lett nagy 
ijedelem s az egyik vadász, lövés helyett, BÍetve 
egy kötelí fára  menekült. A másiknak nem volt 
ideje pajtását követni, hanem a földre  feküdt  s 
tette magát, hogy meg van halva, elfojtván  a lé-
lekzetéfc  is. 

A medve körül szaglántta, de mert as volt 
hiedelme, hogy halottal van dolga, nem bántotta, 
hanem morogva tovább ment. 

Mikor mir biztonságban voltak, a fára  me-
nekült vadász is leszállt s nevetve kérdezte a 
társától, hogy: „mit súgott a saedve a fülébe." 
• felelet  egyszerű és rövid volt: „azt augta, hogy 
hitvány ember, aki veszélyben a társát cserben 
hagyja." 

Nem volna-e hitványság a székelység részé-
ről is, ha a maga részére külön jogok után sza-
ladgálva, cserben hagyná a Romániában élő többi 
magyarságot, fajtestvéreit  ? 1 

A vármegye közigazgatási 
bizottsága 

f.  hó 10-ikén d. e. 9 órai kezdettel Cornea Ta-
más dr. prsfecfcus  elnöklete alatt tartotta meg 
rendes havi ülésát. Biró Dénes alispánhelyettesj-
főjegyaő  szeptember havi jelentése szerint, a köz-
igazgatás rendes menetében feltűnő  esemény nem 
fordult  elő. A törvény értelmében a már az im-
périum átvétele előtt rendelkezési állományba 
helyezett Sebesi Jásos dr. alispán és Pálffy  Jenő 
dr. főszolgabíró  nyugdíjaztatása ügyében felsőbb 
helyre javaslatot tett. 

Nistor Joakim tanfelügyelő  több — lapunk-
ban már közölt — tanítói kinevezést jelentett 
be, * hogy több iskolát, melyek a törvényes kö-
vetelményeknek nem felelnek  meg, megintettek. 
E jelentésnél Elekes Dénes dr. bizottsági tag a 
székely földmives-iskola  dolgát tette szóvá. A 
földmives  szövetség ismeretes memorandumára, a 
miniszter annak Idején jóindulatu kijelentéseket, 
sőt ígéretet is tett az iskola Bunban való felál-
lítására vonatkozólag; tudomás szerint, a seges-
vári gazdasági felügyelő,  akit illetékessége folytán 
véleményezésre utasítottak, kedvező javaslatot 
szerkesztett, s ez ügyben még sem történt semmi, 
nemhogy az iskola, amint ígérve volt, őszre meg-
rsyiit volna. A prefectus  hozzászólása után a bi-
zottság utasította az alispán-helyettest egy sür-
gető felterjesztés  készítésére. 

Molnár Samu árvaszéki elnök havi és ne-
gyedévi jelentéseinek meghallgatása után, tudo-
másai vette a bizottság, hogy a pénzügy igazgatói 
jelentés a mult hóról nem volt elkészithető, mert 
az uj adótörvények életbeléptetésével kapcsolato-
san tartott tanfolyamok  a hivatal személyzetét 
naponta teljesen igénybe vessik, s ezért a pénz-

ügyigazgatóság vezetője az ülésen sem tudott 
megjelenni. 

A főorvesi  jelentés szerint, szopteaber hó-
ban a közegészségi állapotok javultak, a skarlát-
és tifusz-j  árván y csökkent. Sajnos azonban, hogy 
a községekben a járványkórházak felállítása  ér-
dekében kiadott rendelkezéseknek nem volt fo-
ganatja, pedig as Oroszországban uralkodó kiüté-
ses tifusz  járváuy veszélye miatt ezek felállítása 
feltétlenül  indokolt ós szükségei. A bizottság az 
alispánhelyettest utasította, hogy a kiadott in-
tézkedés sürgős végrehajtására az elöljáróságo-
kat erélyesen hívja fel. 

A főállatorvosi  jelentés szerint, az állat-
egészségügy kedvezőtlen. A ragadós száj és kö-
römfájás  a vármegyében terjedt. A mult hó vé-
géig a vármegye 29 községbsn lépett fel;  a leg-
hevesebben a keresztúri járásban. Az állatvásárok 
a mult hónap elején éiénkek, forgalmasak  voltak, 
azóta azonban ismét panganak, az árak csökken-
tek. Ezért a jelentós szerint, as emelkedő irány-
zat idején hirtelen felemelt  városi húsárak ma 
tulmagasak. A prefectus  közlése szerint, a leszál-
lítás iránt az intézkedés már megtörtént. 

A jelentések letárgyalása után, Szabó Gábor 
biz. tag szólalt fel.  Az itt most is érvényben 
levő törvények szerint, a bizottság tagja az 
ügyészség vezetője is, kinek a börtönök állapo-
táról havonta jelentést kell tennie. Es azonban 
négy hónap óta — mióta a bizottság ismét mű-
ködik — még nem történt meg. Ugyancsak nél-
külözik a közdasági felügyelő  jelentéseit is. A 
bizottság határozata folytán,  e hivatalok vezetlit 
az alispán meg fogja  keresni az ül éiekei való 
megjelenés és jelentéstétel céljából. 

Elekes  Dénes dr. a gabona rekvirálás» és 
az árak maximálása ügyében kért felvilágosítást, 
minthogy a keresztúri járás több községében 
maximális árak alapján való rekviráláBok történ-



tek. A prefectus  kijelentése szerint, általános 
érvényű maximálás nincs, az eladás a belföldi 
forgalomban  teljesen szabad. Maximális áron való 
igénybevétel csupán a csendőrség szükségletére 
történhetik, olyanformán,  hogy a kinél fölösleg 
van, ennek 50%-át e célra a váraegye bevásár-
lási bizottság kívánhatja. Egyébképpen a bevá-
aárlási bizottság inkább a behozatal érdekében 
dolgozik, minthogy a megyében általában nem 
fölösleg,  de hiány van. Ez okból a megye terü-
letéről a kivitel sincs megengedve. Egyébként 
ismétli, a piacon senkinek  sine» joga rekvirálni. 

Több klzségi él magánügy letárgyalása után 
az ülés véget ért. 

u 

Öreg hiba. 
Néhány nappal ezelőtt egy társaságban ssó-

bakerült, hogy az erkölcs és felfogás  tekinteté-
ben miért romlik oly nagy mértékben a városokat 
környező falvak  népe. Számos érvelés hangzott el, 
de szerintem egy sem volt olyan súlyos, mint a 
minőt a társaság egy tagja mondott el. 

Ezt hallottam: A városokat környező falvak-
ból naponként nagyen sokan járnak be a városba, 
tejjel, vajjal, gyümölccsel, virággal, veteménnyel 
és a legtöbbjének meg van a maga biztos háztája, 
hová azokat értékesíteni ellátogat. A gyakori é-
rintkezésból valóságos barátkozás fejlődik  ki, sok 
ház asszonya szívesen elbeszélget a falusi  asszony-
nyai. Szőnyegre kerül számos olyan eset, mely a 
faluban  megtörtént s a falu  népét foglalkoztatja. 
Az asszonyok szivesen meg szokták hallgatni a be-
járók elbeszélgetéseit, hisz ezzel is telik az idő. 
Aztán ezek a közeli falvak  asszonynépei olyan 
ügyesen tudják összeszőni a faluban  történt ese-
ményeket és oly szépen ki tudják színezni, hogy di-
cséretére válnék az akármilyen előadónak. Ilyen-
kor szokott szóbaforogni,  hogy a faluban  a teg-
nap este bál veit s mert a Julcsa többször tán-
colt a biró fiával,  mint a kollektoréval — hát 
reggelre véres verekedés lett s az csendőrök bi-
sony elvivik a legények elejét a hűvösre. Ilyen 
és sok más apró-cseprőségek, mint a mindennapi 
életnek szineződéseivel eltelik egy jó félóra,  más-
nap más természetű ügyes-bajos dolgok követ-
keznek. Előfordulnak  ilyen esetek is : A tiszte-
letes <• a kántor alaposan összeveszett Pál Már-
ton Józsival, mert Mártonbá a kepegabonát, mi-
előtt a paphoz s a kántorhoz vitte volna — jó-
nak látta a kerékfalakhoz  hozzáverni. Hát az a 
pap meg a kántor azért, amiért Mártonbá a ga-
bonát megveregette — elfogadhatta  volna s kár 
volt belőle akkora háborút csinálni. Mert tudja-e, 
nagyságos asszony, hogy [Mártonbá első gazda B 
nem tűrte a pap okvetetlenkedését • falugyűlést 
hivatott 8 azen elhatározták, hogy senki se fizet 
a papnak s a tanitónak egy árva kéve gabonát 
ae. Hogy aztán most mi lesz, azt már igazán 
nem tudjuk, de annyit tudunk, hegy a papnak 
B a kántornak is a faluból  el kell menni. Már-
tonbának a hajaszála se görbül meg, mert őkeme 
trunkus a faluban.  És foly,  foly  tovább a be-
széd, mig a papnak és tanitónak minden gyarló-
sága ki nem lesz tisztázva a nyelvek által. Ez 
még hagyján volna, de a ház úrnője, aki végig 
hallgatta a beszédet, ilyenforma  véleményt ad. 
No hát, mégis csak ügyes ember az a Pál Már-
ton Jóisi. Szeretném megismerni. Ne hagyja ma-
gát, mert most sem papra, sem tanitóra szükség 
nincs. Ma már tudja, Zsussanéni, a XX-ik szá-
zadban élűnk B nem a* középkorban. A tanitót az 
állam fizeti,  a pap pedig menjen dolgozni, mint 
más ember. Ez egy szerény vélemény. 

Holnap megint látogatást tesz a Zsuzsa-
néni ÍB megint előkerül sok mindéi. Talán éppen 
az jén szóba, hogy Zsuzsanéninek az ártatlan 
Palkóját, mert nem volt iskolában, a tanitó ki-
irta s a biró a mulasztásért Zsuzsanénire srófolt 
10 csekély leut. Ezért aztán Zsuzsanéni dühöng 
és tanácsot kér. A tanácsot megkapja. És a 
drága nagyságos asszony olyan aranyos lélek 
lesz, hogy valóságos bálványszámba kerül, pláne 

akkor, ha Zsuzianéni egy kis biztatást is kap, 
hogy nem kell busului, majd elintézi a nagysá-
gos ur, ha a tanító hajtaná a bírságpénzt — 
amiből azt sütik kl, hogy az is azért van, mert 
a tanitó zsebébe vándorol. Nem kap elég fize-
tést, tehát jó lesz pótléknak. 

Az illető még tovább is akart szórakoztatni, 
de meguntam, nem voltam kiváncsi reá. Elgon-
doltam, hegy mennyire megváltozott tényleg a 
nagy társadalom. Régen ott voltak a pátriárká-
lis kornak igazi nagyasszonyai, akik jóban-rossz-
ban, de jó tanácsadói voltak a népnek. Ma üzlet-
szagú minden, még a tej is, mert senki sem 
helyeselné a Zsuzsanénik okoskodását, ha ennek 
okából nem volna képes valamit lefaragni  az 
áru értékéből. Én ugy gondolom, hogy a nagy 
barátkozásnak csak ez az oka éa semmi más,-
ami aztán önkéntelenül is tévedésekre ragadja 
az embereket. 

Azért megirtam, bár nem udvarhelyiekre 
vonatkozik a dolog — nehogy itt is lábra kap-
jon az ilyen, — eléggé el nem ítélhető iskola-
rendszer. —1—e. 

Színház. 

A szinházi előadások sorozata pár nap múlva 
véget ér. Az utóbbi napokban, átlag másodnapon-
kint, a társulat kedveltebb tagjainak jutalomjá-
tékai folytatódtak,  a közönség megfelelő  nagy érdek-
lődése mellett, telt házak jelenlétében. A jutal-
mazottak, igyekezetükkel, tehetségükkel általában 
meg is érdemelték a közönségnek, virágok és 
egyéb ajándékok átnyujtásávál is kifejezett  mege-
légedését. 

Szombaton, a Favorit cimü operettben, mint 
jutalmazott: Gaál Sándor, a társulat fiatal  színé-
sze tett ujabb bizonyságot közönsége előtt táncbeli 
ügyességéről, élénk szinészi temperamentumáról. 
A darabban a most divatossá lett Schymmi-t 
Benes Tusival nagy hatás mellett táncolták el. 
(Betanítójuk: Székely Árpád táncmester.) Hétfőn, 
a Marcsa katonája cimü operettet Borovszky Osz-
kár jutalomjátékául adták. Hatalmas, érces hangja, 
játéka most is nagy sikert aratott, sokat tapsol-
ták. Kedden a kedves zenéjü, nevezetes „Drótos-
tót" c. operett került ssinre. Fehér, Vákár, Gaál, 
Szécsy, Légridy, Marosi, lenes Tusi, Csók Vilma, 
Bera Bózsi, Boros Manczi, Berevszky, részint ko-
moly, részint kémikus szerepekben ügyesen ját-
szottak, sok hatást értek el. Szerdán Légrádyné 
Benes Tusi és Légrády Pál jutalomjátékául a 
„Csöppség," Fényes Samu kedves vígjátéka ment. 
Mind a kettő sokeldalu, igazi szinészi tempera-
mentummal megáldott tagja a társulatnak. Benes 
Tusi az operettekben: ügyes táncával, élénk ke-
délyével, a társalgási darabokban: átgondolt szi-
nes játékával, Légrády, különösön a grotesckség 
felé  hajló homurával, markáns alakításaival sok-
szor produkáltak kiválót. Moat is nagy Bikerük 
volt. Csütörtökön az Asszonyfaló  c. operett ment. 
Pénteken, Harmaty Jolán jutalorojátékául Eche-
garaynak „Az utolsó csók" cimü drámáját adták. 
A darab mgga a szertelenkedni, bűnben, vérben 
tobzódni szerető spanyol fantazia  terméke, sok 
hatásos, de sok erőszakoltnak is tetsző fordulat-
tal. A jutalmazott alakítását, a tőle megszokott, 
nagy elmélyedéssel, átérzéssel dolgozta ki is ját-
szotta végig. A közönség partnereivel (Marosival, 
Beck Rózsival, Borovszkyval, Vákárral) együtt 
sokat tapsol ta. Szombaton este az egész személy-
zet részvételével, a világhírű „Sasfiók"  Rostand 
dráaája, Vasárnap este a „Nick Carter" c. bünü-
gyi dráma kerül ssinre. Hétfőn  a társulat bucsu 
előadásául, változatos kabaré-est lesz; ez alkalom-
mal Kónya Jancsi ujabb hazatérése után, először 
fog  nyilvánosan szerepelni. 

A társulat és igazgatója az elmúlt szezonra, 
a mai nehéz viszonyok figyelembe  vétele után, 
megelégedéssel tekinthet vissza; a közönség, ha 
némelyik estén érdeklődése lankadt is, elég buzgó 
szinbázbajárónak bizonyult. Ebben a színészek 
buzgó igyekezetén, vonzóerején kivül, azt hisszük, 
jelentékeny része van Vákár Vilmosnak is, aki 
előzetes bérletgyfijtési  tevékenységével, itteni tár-
sadalmi ismeretségének felhasználásával,  maga is 
a közönség nem csekély részének szinházlátega-
tási készségét váltotta ki. 

A társalat innen, mintegy 3 heti szereplésre, 
Székelykereszturra vonul be. Ujabb színigazgatói 
megegyezés szerint Fehér Imre társulata a jövő 
év őszéig Dem fog  városunkban játszani. 

* 

A Bsékelykereszturi asini előadások 
első heti műsora: 18-án, szerdán Lili bárónő, 
operette- újdonság, 19-én, Tetemrehívás, dráma, 
20 án Farsang tündére, nagy operette-újdonság, 
21-én, Gróf  Rinaldó operette újdonság, 22-én 
Szerelem vására, dráma 7 képben, nagy ujdon6ág. 

IRODALOM. 

Elekes György: Szibériában pergő 
homokszemek zenéje. 

— Megjelent  Kitdivásárhelyen.  Seernő  tulajdona. 
^ Ára 5 leu. — 

/ 
Ez egyszerű kiállítású, kis versfüzet  szer-

zője* még meglehetősen fiatal  ember. Ezt — ha 
életkörülményeit nem ismerjük ia — versei ha-
tározottan elárulják. Szavak fiatalos  áradása vo-
nul végig az egész füzeten  és (bár a versek egé-
szen más külső viszonyok közt izülettek meg) 
valami Farkas Imrére emlékeztető sóvárgó vágy. 
Sóvárgás a végtelen messze maradt itthoni táj, 
az évekig nem látott kedves nő után. Mindezek-
ről lágyan zeaéló sorok, többnyire meleg, bár kissé 
egyhangú rithmusokba ömlő strófák  szólanak. 
Egyelőre csak sorok és strófák.  Egész vers és kü-
lönösen a többi közül kiemelkedő, emlékezetünkbe 
mélyen belevésődő vers még nincs a gyűjteményben. 

Azonban mindaz, ami máris benne van, fel-
tétlenül elég, hogy Elekes György költői hiva-
tottságát megállapíthassuk, s további fejlőd  ése elé 
sok bizalommal és érdeklődéssel tekintsünk. 

T.  L. 

Az njabb áremelkedésről. 
(Egy napén, azt hiszem, éppen keresztanyám 

zivataros nevenapján igy szólt hozzám a szer-
kesstó ur : „ . . . Nézze, fiam,  csináljon nekünk egy 
riportot az ujabb áremelkedésről. Az időt s fá-
radtságot ne kimélje, kiadásai fedezésére  pedig 
fogja,  Itt van egy — szivar." Én erre elindultam 
8 meginterjúvoltam a legilletékesebb tényezőket, 
hogy mit szólnak az áremelkedéshez. Igy született 
ez a riport. Kezdtem a húson, mint ahogy alább 
következik....) 

Mikor a disznóhússal, illetve a disznóval ta-
lálkoztam, éppen akkor kérte ki az ötödik fél  liter 
bort — a disznó.... „Nagyságos uram — kér-
deztem — mit szól a húsárak ujabb emelkedésé-
hez, különös tekintettel az önére?".. . Még ké-
nyelmesen felhajtott  egy pohár bort s engem nem 
kínált meg — a disznó, majd igy válaszolt: 
„ . . . Mielőtt kérdésére válaszolnék, engeije meg 
kijelentenem, hogy a mai fiatalság  rettenetesen 
züllik, állandó ivás... és ivás.. . látja mi . . . eh 
de hagyjuk, mit is kérdezett ? Ja igen 1 Hogy mit 
szólok az áremelkedéshez ? . . . Hát látja, kérem, 
az már még sem járta, a Weiszné már állandóan 
ugy szidta az urát: „Te disznó!" kérem én sem 
vagyok kutya!... Hanem majd meglátják maguk, 
hogy én most el kezdek emelkedni és rövid időn 
belül megint ott leszek, ahol az én helyem 
van a — milliomosok között... ." 

A borja, mikor hozzá bementem, éppen ké-
szülődött kifelé.  „Na hova, hova ?" kérdém. „Ké-
rem, én valami nagyszerűt azeretnék látni, me-
gyek a szüreti mulatságra", szólt.... „Na de, 
hogy éppen ilyen borjú" . . . gondolám. Útközben 
aztán megkérdeztem, hogy mit szól az u j . . . stb., 
mire ő megértően válaszolt: „ . . . Kérem, kérem, 
vegyük csak a dolgot, ugy ahogy van. Amióta „mi" 
leszállottunk „önök" közé, a mészárosok csak va-
cak 500 leut kerestek — naponként. Kérem önök 
sem kívánhatják, hogy azok a szegény embe-
rek — ében haljanak, hiszen azok nem színé-
szek 11... Na ugy-e " 

Mikor a borjutói elváltam, vettem egy leu 
húszra cukorkát, mert egy közkedvelt „szárnyast" 
akartam meginterjúvolni. 

Mikor a „budoárba" benyitottam, a művésznő 
(ki különben, mint Molnár mondaná, sohasem 



énekelt még egyedül a színpadon) éppen egy „szé-
ken hanyagul végig volt ülve" és hetvenötért fel-
vágottat uzsonázott. Kérdésemre igen kedvesen 
válaszolta: „ . . . Hogy a „szárnyas" árának emel-
kedéséhez mit szólok? Hát nézze, apukám, éa 
most is megérek annak a marhának, aki tiz perc 
múlva hozzám jön, száz leüt é3 egy vacsorát * 

Mikor a „művésznőtől" távoztam, a lépcsőn 
tényleg találkoztam az „illetővel". Éppen jó, gon-
doltam, egy csapásra két — interjút. Kérdésemre, 
hogy mit BZÓI a marhahús árának emelkedéséhez, 
affektáltan  válaszolá: „Hát mit gondol, az ur, már 
meg kell dráguljak, hiszen egy marha mindjárt 
csak annyit ért, mint egy — ember." 

A zsirt a „Bukarest" konyháján kerestem, 
de hogy ott nem találkozhattam vele, egyelőre 
netii kértem ki a véleményét. 

Elmentem egy libához, de az éppen varró-
tanfolyamon  volt, az asztalán ellenben egy ki 
kékceruzázott Maupassant-regény feküdt,  mire hom-
lokomra ütvén, mondtam : „ . . . Hiszen tudhattam 
volna, hogy máma nincsenek — libák." 

Mikor e kéziratot beadtam a szerkesztőségbe, 
a szerkesztő ur elolvasta s igy szólt: „Látja, mi-
lyen szerencséje van magának, hogy a szamár ára 
nem emelkedett — meg kellett volna saját ma-
gát interjuvolniá.... 

Köszönöm, Szerkesztő ur. Én nem kérdek 
magától semmit, de igen is kérdem a lakáshiva-
talt, hogy akkor, amikor a lakásmizéria dühöng, 
hová tett egy csőmé üres házat ? ? 11 Igen uram, 
amióta Fehér Imréék itt vannak, minden este 
„üres ház előtt játszanak" Uraim 11 Hol van-
nak ezek az „üres házak". . . ? ? Tmcssedr, 

H Í R E K . 
Október 16 

Halálosáé, özv. Márton  Andrásáé Miklós 
Márcella, 65 éves korában, helybea, f.  hó 11-én 
váratlanul elhunyt. F. hó 13-án temették, nagy 
részvét mellett. 

Biró Béla nyug. igazgató-tanító, f.  hó 15 én, 
71 éves korában, Székelj udvarhelyen, hosszas 
szenvedés után elhalt. Nagyszámú hozzátartozói 
sorában, Biró Áron fekőboldogfalvi  lelkész, mint 
testvére, 9 gyermeke, 28 unokája gyászolja. Te 
metése 17-ikén d. u. 3 órakor lesz. 

A Jótékony Nőegylet második jótékony-
célu irodalmi előadását, mint már több alkalom-
mal megírtuk, Dantéról «s a román költészet 
két kimagasló alakjáról, Vasile Alexandriről ős 
Eminescuról f.  hó 23-án d. u. 7a5 érakor fogja 
megtartani, a Bukarest szálló színháztermében. 
Az előadás részletei műsorát a jövő hét folyamán 
megjelenő plakátok fogják  közölni. A műsort 
két felolvasás  és azok keretén belül Bzavalatok 
és énekszámok fogják  kitölteni. Belépti dij ez 
alkalommal ia felnőtteknek:  5 len, diákoknak: 
2 leu lesz. 

Búcsúzás a szülőföldtől.  .Erdély határán 
október 6-án kelt éa hozzánk címzett levelező-
lapon a következő megkapó búcsúszavakat küldi 
haza a legutóbb kitelepült 9 egyetemi hallgató: 
„Aatűnő hegyek busán bólintanak „Isten hozzádot." 
A sárguló tarlók utánank sóhajtják, hogy elmúlt 
a nyár. Hazaszálló felhők  eszünkbe juttatják, 
hogy árvák lettünk, rokonnélküliek. Vonatunk, 
dübörög előre... S mig rohanunk a kétes jövőbe, 
gondolatban megjelensz te kicai Város, mult unt, 
boldogságunk helye. Ez a gondolat betölti egész 
lelkünket, ez felszaggatja  újra a fájó  sebeket. 
És nincs balzsam Káinunkra. Mert mindenünk 
otthon maradt; mindent vesztettünk: mosolyt, 
szeretetet, gondatlan ifjúságot.  Elszoruló kebellel 
gondolunk vissza rátok, kik megértettetek, kik 
szerettetek. A ti szeretetetek mindég elkísér, ez 
ad erőt ós nyújt reményt. Hálásak vagyunk érette 
s ha a mi utolsó „Isten hozzáduok" eljut odáig, 
gondoljatok ránk újra szeretettel, mi megérezzük 
azt és enyhülni fog  kemény sorsunk. Dragomán 
Domokos, fekete  Endre, Gaál István, Gál Béla, 

Kabdebó Jézsef,  Lootz Ernő, Márton litván, Tó-
falvi  János éi Balázs Dániel. 

„Szövetkezeti gabonaraktárak." Varró 
Elek, lapunk mult heti számában közölt ily cimü 
cikkének elején Bálinth Zoltánnak hasonló cimü, 
lapunk augusztus 2-iki számában megjelent 
cikkére hivatkozik. Ez a korábbi cik a valóság-
ban lapunk augusztus 28-ikl számában jelent 
meg. A Varró Elek cikkében tévesen szedett dá-
tum : sajtóhiba. 

Áthelyezik az Agrár-fiók  főnökét. 
Ugy halljuk, kogy az Agrár takarékpénztár helyi 
fiókintézetének  főnökét,  Vértéi Simont rövid időn 
belül áthelyezik Marosvásárhelyre, ahol az intézet 
központi irodafőnöke  és cégvezetője lesz, önálló 
hatáskörrel. Ezt az előléptetéssel járó áthelyezést 
Vértes Simon nagy pénzügyi szaktudásával, agili-
tásával s a főrészben  az Agrár érdekeltségi kö-
rébe tartozó, itteni bőrgyár üzemének fellendíté-
sével méltán kiérdemelte. A bőrgyár ügyvezető 
igazgatói állásában továbbra ii megmarad s e cél-
ból átlag hetenkint ide fog  utazni. Vértes kine-
vezése, illetve áthelyezése — melyet hosszas tár-
gyaiásók előztek meg — befejezett  dolog s hiva-
talos közzététele akkor fog  megtörténni, mikor 
az itteni utéd személyében végleges megálla-
podás less. Amint halljuk, a legtöbb valószínű-
ség szerint, Muzsnay Domokos parajdi fiókin-
tézeti főnököt  fogják  ide kinevezni. 

Üzemszünet a jéggyárnál. A jéggyár 
igazgatósága közli a közönséggel, hogy a hideg 
idő beállta folytán  a jéggyártást és jégeladást ok-
tóber hó 20 ával beszünteti. A gyártás újra fel-
vételéről a közönség annak idején értesítve lesz. 

K é l k l v A l ó a n i z e r k e a s t e t t h e t i l a p r a : 
a Tükörre és a SzinHáz és Társaságra bírjuk fel  olvasó-
közönségünk figyelmét.  A Tükör 32 oldalon megjelenő 
riportlap, mely kétröl-hétre beszámol azekrél az esemé-
nyekről, melyekről a napisajtó nem vesz tudomást. A köz-
élet tisztaságára törekszik ez a lap s bátran és öszintéa 
üldözi a korrupciót. Cikkei az egész Erdély közönségét 
érdeklik, mert a lap tudósítókat tart Erdély minden Ta-
rosában. A Tükör kapható mindenütt, megrendelhető a 
kiadóhivatalban; Ciuj-Kolozstár, Btr. Juliu Mania (V. 
Szeategyháe-u.) 6 Dgyanett rendelhető meg 85 leiért ne-
gyedévre a Színház éa Társaság, Erdély egyetlen nagy 
képes szinházi lapja. A 40 eldalos, képekkel és rajzokkal 
díszített Színház és Társaság htt krónikása az erdélyi 
színházi, művészeti és társaságbeli eseményeknek. Külön 
szenzációja a kozmetikai rovat, mely megbízható tanácsadó 
a lap hölgyolvasói számára. Mutatványszámot Mindkét lap-
ból készséggel küld a kiadóhivatal. 

Tanító-változás. A Ferencrendiek erdélyi 
rendtartományának főnöksége  P. Németh Gellértet, 
aki a helybeli róm. kath. elemi fiúiskolánál  mű-
ködött, áthelyezni szándékozván, állásától fel-
mentette. Helyette Csedő Erzsike tanítónőt al-
kalmazta a nevezett Iskolánál. Az érdekelt szü-
lők sajnálattal veszik tudomásul a derék szerze-
tes távozását, aki fiatalos  lelkesedéssel s a mellett 
nagy türelemmel oktatta a kis elemistákat. 

A székely-szelters ismét forgalomba  fog 
korülni. A vizet a helybeli Hangya-szövetkezet 
bérelte ki 10 évre és az átadás f.  hó 12-én meg-
történt. A kellő berendezkedések megtörténte 
után — valóBzinüieg már e hó végén a izállitá-
sok meg fognak  indulni. 

A Hargita Testedző Egylet vasárnap, 
f.  hó 16-án a K. A. C.-al tart barátságos mérkő-
zést, Székelykereszturon. 

Meghivó. A munkások rokkant és nyug-
di jegyi étének Odorheiu 138-ik fiók-pénztára  1921 
évi október hó 16 án, vasárnap délután 3 órakor 
a felső  piactéren a róm. kath. internátus mellett 
lévő volt állami elemi iskola földszinti  termében 
közgyűlést tart, melyre az egylet tagjait ezúton 
hívja meg az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
előterjesztés a fiókpénztárnak  1918 év október ha 
vától kezdődőleg teljesitett működéséről. 2. Tiszt-
viselők lemondása és ujak választása. 3. Temes-
váron megtartandó küldött-közgyűlésre «gy kikül-
dött megválasztása. 4. Az aradi fiókpénztár  állal 
küldött 3 pont ismertetése és elfogadása  feletti 
határozat hozatal. 5. Határozat-hozatal a felett, 
hogy Arad legyen-e a központ vagy Temesvár. 6. 
Pénztárnok beszámolása az 1918. október havától 
a mai napig történt tagdij befizetésekről  és a nyug 
dijasok részére teljesített kiadásokról. 7. Indítvá-
nyok. Az elnökség a tagoknak tömeges megjele-
nését kéri, mivel fontos  ügyekben lesz hatá-
rozat hozva. 

Szüreti ünnepély. Szépen sikerült szüreti 
ünnepélyt rendezett október 9-én a helybeli róm. 
kath. egyházközség ifjúsága  ai iskolák segélye-
zése céljábél. Az üunspély részben a róm. kath. 
finevelö  udvarán, részben pedig az intézet ter-
meiben folyt  le. A szabadban felállított  színpadon 
fél  négy órakor nagy érdeklédéi mellett Fischer 
Ferenc hegybíró jelont meg diszei kíséretével, a 
festői  öltözetű csőszfiukkal  és csfiszleányokkal.  A 
„hegybíró uram" megnyitja ai ünnepséget 8 a 
csőszfiuk  és leányok a sormagyar és a palotás 
bemutatásával gyönyörködtetik a köiönséget. A 
szép táncok betanítása Fischer Ferenc és Székely 
Árpád érdeme. Majd a ropogós csárdás követke 
kőzett, melyet az időközben gyönyörű látványt 
nyújtó felvonulásban  megérkezett pzontimrei, szom-
batfalvi,  betlenfalvi  és kadicafalvi  ifjúság  mula-
tott be. A színtársulat egy része lépett ezután a 
színpadra Vákár Vilmos (Bachus) vezetése mel-
lett. Vákár szellemes megjegyzései és kísérő sze-
mélyei általános derültséget keltettek a közönség 
körében. Fehér Imre színigazgató csillogó kísé-
retével és a romantikus lovagvilág kedvolt alakja 
Don Quijote (Porr) és környezete (Polner, Stem-
mer) sok tapsot kapott. A leánykongreganisták 
éneke szép volt. Elsőrendű kabaré-számokkal 
szerepelt a színtársulat több tagja a fineveló  in-
tézet nagytermében. A kabaré tartama alatt kü-
lönféle  szüreti tréfák  szórakoztatták a közönséget. 
Az ünnepség után hajnalig tartó kedélyei tánc-
mulatság következett. Isletes konyháról és jó ita-
lokról a rendezőség gondoskodott. A szüreti mu-
latság gazdasági bizottsága hálás köszönetet mond 
mindazoknak, kik akár adományaikkal, akár az 
árusítás és kiszolgálásnál való közreműködésükkel 
a mulatság anyagi sikerét előmozdították. Legfőbb 
jutalmuk legyen az a tudat, hogy az iskolákért 
s igy jövőnkért áldoztak és dolgoztak. 

M a g y a r , a v a g y s z é k e l y ? Van e magyar ég 
van-e székely kérdés ? Ezt a problémát tárgyalja a „Pász-
tertüz" legújabb számában Eristót György a tudós és iró 
nagy hozzáértésével. Kelosváry Bálint, Hirschler József 
Bchneller István szintén érdekes, aktuális kérdéseket vesz-
nek mesteri tollúkra. Earczádi Sándor, Tompa László, 
Csermely Gyula, Pálos István, Nlkodémusz Kárely, Hal-
mágyi Samu, Finta Ger», Pap Mózee, Balogh Arthur, Buday 
Árpád és mások versei, novéllál, oikkei s megjegyzései ha-
sonlóképpen mind értéket és érdekességet íölcsönözaek 
a számnak. 

Rendkívüli választmányi gyűlést tar-
tott a Hargita Testedző Egylet a napokaban Becsek 
Aladár elnök indítványára a választmány elhatá-
rozta a Korcsolya-egylettel való fúziót.  Következő 
pont a tagsági dijak, valamint a korcsolya és 
ródlipálya használati dijának megállapítása. Erre 
vonatkozólag a határozat a következő: Egyleti 
tagok évi dija 60 leu. Egyleti tagok rodli és jég-
pálya dija 10 leu. Ugyanez nem tagoknak egy 
évre 40 leu, egysseri használat 3 leu, diákok éa 
gyermekeknek 15 len, illetve 1 leu. A választmány 
egy bizottságot küld ki, amelynek feladata,  hogy 
főként  a munkás osztályból gyűjtsön tagokat. El-
nök indítványára a választmány elhatározza, hogy 
önmagát a munkásság köréből kiegészíti. 

Dijmentes elhelyező hivatal. A mun-
kás biztosító pénztár igazgatóságának vezetése 
alatt Kolozsváron (Str. Regele Ferdinánd 97--.99.) 
munkás elhelyező hivatal alakult. A hivatal kö-
zelebbről bélyegmentes levelezd lapokat hos for-
galomba a munka, illetve munkáskeresés meg-
könnyítése céljábél. Az elhelyezések teljesen díj-
mentesen történnek. 

A luxus és ügyleti adók befizeti  ee. 
A városi tanács közhírré teszi, hogj a most rend-
szeresített luxus és ügyleti 13, 10, 6, 3, 1% os 
adók minden hónapban, az itteni kir. körleti 
adóhivatalnál a kővetkező módon éa ídőbsn fize-
tendők be: Minden hó 6—10-ig az A. B. C. be-
tűvel kezdődő nevüek. Minden kó 10—14-ig a 
D. E. F. G. betűvel kezdődő nevüek. Minden hő 
15—19-ig a H. J. I K. L. M. betűvel kezdődő 
nevüek. Minden hó 20—25 ig az N. O. P. Q. R. 
betűvel kezdődő nevüek. Minden hó 26—28-ig az 
S. T. U. V. W. Z. betűvel kezdődő novüek. Min-
den hó 29—31 ig az egyletek, bankok és vállala-
tok. Azok at adófizetők,  akik pontosan nem a kijelölt 



napon és betű B z e r i n t fizetik  be adójukat, kihágási 
vétség miatt a luxus adó-törvény I-ső fejezete 
8. §•& «zerint megállapított 100-5000 lelg ter-
jedő pénzbírsággal fognak  megbüntettetni. Mind-
azok, a kiknek a befizetési  napja vasár, vagy 
ünnepnapra esik, a következő napon fogják  tel-
esiteni a befizetéseiket. 

Templomi hangverseny. A helybeli re-
formátus  egyház 1921 október 30 4n, d. e. 11 éra-
kor, nagyszabású templomi hangversenyt rendez, 
melyre nagyban folynak  az előkészületek. Ez al-
kalommal fog  először szerepelni a székely dalegy 
let most szervezett vegyes kara, egy kiváló szép 
darab előadásával, mely egyike lesz a programra 
legkimagaslóbb pontjainak. Ezen kivül lesz még 
ének, orgona- és hegeáüjáték B két szavalat. Előre 
felhívjuk  rá a közönség érdeklődését. 

A szegény diákok között, mint erre il 
letékes helyről figyelmeztetnek,  elég sokan van-
nak, akik ruházatuk fogyatékossága  miatt előre is 
fáivá,  félve  gondolnak a közeledő télre. Vagy 
árvák, vagy Bzülőik is szegények lévén, módjuk 
niues, hogy a rendkívüli árakat megfizethessék  s 
a hiányzó ruhát megszerezhessék. Ilyenformán  a 
hidegben való megbetegedés s tanulmányaikban 
való elmaradás veszélyének is ki vannak téve. 
Áldozatkész emberbarátok egy-két fllösleges  ru-
hájik oda ajándékozásával nagy jót tennének ve 
lük. Íz intésetek igazgatói, tanárai bizonyára 
szivesen adnak útbaigazítást, kinek adjanak, kik 
vannak a segítségre leginkább rászorulva. 

Takarékoskodjunk a villamosáram 
mal. A háborús viszonyok a városi villamossági 
telepet is nagyon magviselték s annak teljesítő 
képessége már évek óta nincs aráiyban a város 
közönségének áramszükségletével. A nyári hóna-
pokban még teljes mértékben el lehetett látni 
ugy a köz-, mint a magán világítást, a hósszu es 
ték azonban már súlyos megpróbáltatás elé állít-
ják a telepet, mert annak bővítése tavasz előtt 
részint pénzügyi, részint technikai akadályok miatt 
lehetetlen. Hogy a meglevő gépekkel a világítás 
mégis fenntartható  legyen, az csak ugy lehetsé-
ges, ha a közönség első sorban saját érdekében 
a villamos árammal takarékoskodik. A telep a 
sötétség beálltától este 10 óráig van túlterhelve 
• ezen iáő alatt kell a világítást a legszüksége 
sebbre korlátozni. Mint értesülünk, e tárgyban a 
városi tanács ssigeru rendelkezéseket is fog  ki-
adni s reméljük, hogy a közönség fegyelmezett-
sége lehetővé fogja  tenni az üzemzavarok elkertt 
lését. Tavasszal a helyzet a telep bővítése foly-
tán már kedvezőbb lesz s ha a város állal ter-

' vezett nagyobb arányú vizmü építése Bikerül, 
hosszú idére meg lesz oldva a város közönségé-
nek ugy világítási, mint motorikus erővel leendő 
ellátása. Addig ls takarékoskodjunk  a villamos 
árammal. 

Anna sodrában . Erdély világhíres büszkeségei, 
a Bély&iak adták az inspirációt Tabéry tiéiá«»k a színes, 
márkám ímellájához, mely ai okt. 15-iki »Napkelet» 
uám egyik ékessége lesz. Kívüle Nyirö Jóisef  székely tár 
gyu novelláját kall kiamelatak, melynek a szeriő kttienös 
műfaji  meghatározást ad: »Atkozódé levélnek* nevézi. A 
Kolozsvárról Budapestre szakadt Kunez Aladár s a kassai 
Márai Sándor szerepelnek még éidekes novellákkal, Szabó 
Lőrincz Budapestről küldött finoman  fordított  francia  ver-
•eket. Ezeken kivftl  a Balázs-regény folytatása,  számos 
vers, értekezés és aktuális jegyzet egészíti ki a kiválóan 
tartalmas számot, mély Brdély-szerte a legnagyobb érdek, 
lödéit fogja  kelteni. 

Uj maximális árak. A marhaárak foly-
tonos hullámzása folytán  a városi tanács 8 drb. 
marhát vásárolt oly célból, hogy a húsárak meg-
állapítása végett próbavágást végeztessen. Az el 
mult héten e marhák husa hatósági husszékben 
ki is méretett 4 és 3 leu klgrammonkéntl árban, 
• olyan haszon mutatkozott, melynek alapján a 
polgármester a mészárszékekben az I. osztályú 
marhahús árát 4 leura, a II. osztályút 3 leura 
szállította le. A bivalyhus 3, a borjúhús 4, a ser-
téshús 12 és a juhhus 3 leu lesz kigrmonként. 
A zsir maximális ára továbbra is 26 leu, zsirnak-
való ezalenna 20 leu, háj 22 leu, fehér  sózott 
friss  szalonna 22 leu, fehér  sózott száraz 
szalonna 24 leu, paprikás, vagy füstölt  sza-
lonna 24" lou, vegyes felvágott  12 leu, nyári 

szalámi 10 leu, téli szalámi 60 leu, száraz kol 
bász 12 leu, faggyú  4 leu klgrja. JShhez képeBt 
a vendéglői ételek árai is mérsékeltettek. Az uj 
árak okt. 16 án, vasárnap reggel lépnek érvénybe. 

Himlőoltás. A kötelező védhimlőoltás as 
elmúlt héten az összes iskolákban befejezést  nyert, 
s most még a 6 évnél kisebb s 6 hénapnál idő-
sebb gyermekek oltása van hátra. A városi ta-
nács ezúton ls felhívja  a BZiilőket, hogy beoltatlaa 
gyermekeiket október 19 ós 20-án délután 2—4-ig 
a városi tanács hivatalos helyiségében a városi 
tiszti főorvosnak  okvetlenül mutassák be oltás 
végett, mert a miaden felől  fenyegető  járványok 
első sorban a kis gyermekeket veszélyeztetik, B 
a mulasztókkal ssemben a hatóság teljes szigorral 
fog  eljárni. 

A katonai rangokra vonatkozólag, amint 
a városi tanács közhírré teszi, intézkedés történt, 
hogy azon hadköteleseknek iskolai bizonyítvá-
nyait, a kiknek a haderő törvény 52 és 53 §§ ai 
értelmében leszállított időre (tart. tiszthelyettesi 
igazolvány elnyerésére) jogos igényük van, a had-
kiegészítő parancsnokság terjeszti fel  a közok-
tatásügyi miniszterhez egyenjegunak elismerére 
(nosztrifikálás)  végett. A más nyelven irt eredeti 
okmánnyal, annak egy kir közjegyző által hite-
lesített román fordítása  la beterjesztendő e célból 
az illetékes hadkiegészítő parancsnoksághoz. 

A gép és teherautó tulajdonosoknak 
a városi tanáes tudomására boszi, hogy Három-
székmegye területén 4000 kgr. súlynál jobban 
megterhelt autókkal és gépekkel közlekodai tilos 
és a tilalom ellen vétők szigorúan meg lesznek 
büntetve. 

A közkutak ivóvizének rosszasága, egyik-
másik kut hasznavehetetlen állapota régi és jogos 
pananztárgya a város közönségének. Eddig a ku-
tak vize, ha ivásra nem is, de felfőtt  állapotban 
legalább mosogatásra, fézésre  használható, volt. 
Most a kut beomlása, a szerkezet megromlása 
miatt, a legtöbb kut e célra is hasznavehetetlenné 
vált. Ez Irányú panaszok miatt s tekintettel a 
tűzbiztonságra is, kötelességünknek tartottuk ez 
ügyet szóvá tenni. Kívánatos lenne ez állapot mi-
nél előbbi orvoslása. Ugy véljlk, hogy a Szarkakő 
irányában keresve, lehetne talán olyaa bővizű for-
rásra is találni, melynek a városba bevezetése 
érdemes lenne. Egy ilyen kútnak esetleg a Kő-
kereszt téren való megnyitása a bajon sokat segítene. 

Iskolalátogatók. A róm. kath. egyházta-
aács az egyházközség fönhatósága  alatt álló róm. 
kath. elemi fiu-  és leányiskolához az 1921—22. 
Iskolai évre Iskolalátogatóké Blájer Balázs, Já-
nosy Péter, Bíró Lajos és Tamás Albert egyház-
tanácsosokat küldötte ki. 

Az állami tisztviselők részére a minisz-
tertanács által meghatározott és a „Monitorul 
Oficial"-ban  már közölt felemelt  fizetések  és vissza-
menőleges illetmények kiutalása, illetve kifizetése 
még mindig késik. Amint illetékes helyről érte-
sülünk, a késedelmet költségvetési zavarok okoz-
zák. Ez igen sajnálatra méltó körülmény, mert a 
nap-nap után emelkedő árak a tisztviselők részére 
a szükséges téli beszerzéseket teljesen lehetet-
lenné teszik. 

x Vivótanfolyamot  nyit, kezdők és hala-
dók részére f.  hó 20 ikától kezdve, heti 2—3 órá 
ban Z. Sebess József  tornatanár. Részvételi dlj 
óránkint 5 leu (legalább 10 jelentkező esetén). 
Felszerelés: tornacipő, kard, sisak, keztytt lehető-
leg hozandó. Jelentkezni lehet f.  hó 20-ikán d. u. 
2 órakor a ref.  kollégium tornacsarnokában. 

A szüreti mulatságon tévédéiből elvitt 
kalapomat szíveskedjék e lap szerkesztőségébe 
beadni. Egy repatriáló. 

Pusztító tiiz Alsósófalván.  Amint lap-
aártakor értesülünk, f.  hó 14-én d. u. 3 óra 
körül Alsósófalván  a templom közelében, állítólag 
vigyázatlanságból, tüz ütött ki. Az egyik ház szil-
váskertjében, az aszalóból kipattanó szikra gyúj-
totta fel  a közelben lévő kukoricarőzsét, s hama-
rosan a csűr és 16 épület martalékul esett a 
kegyetlen lángoknak. Az otthonát védő nép fáradha-
tatlan munkája, a nagy szárazság és vízhiány 
miatt, már már meddőnek bizonyult, mikor se-
gítségükre érkezett a parajdi tűzoltóság három 
fejkendővel  és esek közreműködésével, segélyével, 

emberfölötti  muaka árán, sikerült a tüzet, az 
éjféli  órákban lokalizálni. Embe iben és állatban 
kár nem esett. 

KÖZGAZDASÁG. 

A kecsetkisfalttdí  gazdanap. 
A kecsotkisfaludl  gazdakör, a szomszédos 

községek gazdaköreinek bevonásával, f.  hó 9-én 
minden tekintetben szépen sikerült gazdanapot 
rendezett. A gazdanap isteni tisztelettel kezdő-
dött, melyen az imát és egyházi beszédet Vajda 
Ferenc ref.  kerületi esperes végezte. Imájában há-
lát adott a Gondviselésnek a jó terméseredményért 
és beszédében intette a gazdanépet, hogy hasz-
nosan és szorgalmasan munkálkodjék továbbra is 
a termelő mun&ában. Isteni tisztelet után a falu 
melletti térségen elrendezett gyülekezési helyre 
vonultak a gazdák, hol 30 körben ülő kecseti és 
kisfaludi  leány fonóversenye  fogadta  az érkezőket, 
székely dalokat énekelve. A fonéveraenyt  Deák 
Miklósné szentmihályi lelkész neje elnöklete alatt 
egy bizottság birálta el és négy leányt jutalmaz-
tak meg a finom  kivitelért. A 10 percig tartó 
fonóverseny  után Berze Sándoroé Derzsl Juliáuna, 
Pál Istvánná Kis Sára, kecsetkisfaludi,  Simó La-
josné Fancsali Eszter, Pakot B. Gáspárné Orbáa 
Lina, özv. Hadnagy Ferencné Dénes Eliza, Orbán 
Fereocaé Pakot Juliánná farkaslaki,  Sinka Imréné 
Király Márta, László Lázárné Imre Anna malom-
falvi,  Kovács Mártouné Simó Ilona, özv. Balázs 
Tamásné Pál Anna csehétfalvi  több gyermekes 
anyákat, mint olyanokat, akik gyermekeiket gon-
dosan nevelték s maguk is a tiszta családi élet 
tiszteletében állanak, tüntette ki a Földmives 
Szövetség díszes oklevelekkel. Az anyákhoz Gál 
Imre intézett basiédet, vázolva azt a sok nyomo-
rúságot, mi a nők elzülléséból árad a világra. 
Majd Varró Elek titkár tartott érdekes előadást 
a gyümölcstermelésről és Kiss István lelkész, 
gazdaköri elnök mondott köszönetet a gazdakö-
röknek 8 a Földmives Szövetségnek a közremű-
ködésért. Innen a textilipari kiállítás megtekin-
tésére mentek. A gazdag kiállítás meglepte a 
vendégeket éa a község nőinek fejlett  izléaéról, 
munkaszeretetéről tett tanúságot. A többi közül 
is kiváltak azonban Kiss Istvánné ref.  papné, Kis 
faludi  Erzsi, Nagy Lujza, Széles Jánosné, Bakk 
Izsákné munkái. A kiállítás csinos rendezése Kiss 
István lelkész nejének érdeme. Többeket elismerő 
oklevéllel tüntettek kl. Majd közebédre ültek és 
az ebéd alatt Gál Imre elnök tartott előadást a 
gazdasági rendszerekről, mely után több tartalmas 
köszöntő hangzott el. Ebéd után az Ifjúság  ün-
nepélye következett, hol versenyfutás,  kötélhúzás, 
lepényevés, póznamászással röpült el gyorsan az 
idő. A versenynyertes ifjakat  jutalomdijakkal tün-
tette ki a gazdakör. Utoljára pedig tánc követ-
kezett, a legszebb hangulatban telvén az Idő és 
Kecsetkisfalud  népe egy szép nep emlékével lett 
gazdagabb. A szépen sikerült gazdanap Kiss Ist-
ván és gazdatársainak fáradhatatlan  tevékenysé-
gét dicséri s élénk bizonyítéka annak, hogy ahol 
a nép papjával és tanítójával összeforrva  dolgozik a 
gazdasági kultura érdekében, ott az eredmény 
elmaradhatatlan. 

* 

A gazdanapon felülfizettek:  Gál Imre 17 
leüt, Piti Péter 14 leüt, Máthé Lajos lelkész, Papp 
Zsigmond lelkész és Nagy Ferenc tanitó 5—6 leüt, 
összesen 46 leut. A szives felülfizetéseket  köszö-
nettel ayugtázza a gazdakör elnöksége. 

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

/ 



Értesítem a tisztelt vevő közönséget, hogy 
üzletemben (Petöfi-utca  38. szombatfalvi 
vashid mellett) kizárólag SZÖLLŐSI SAMU 
SZESZGYÁRÁBÓL és FENYÖVIZFÖZDÉJÉ-
BÖL vásárolt italokat tartom és azokat 
:: :: gyári raktári áron árusítom. :: :: 

L E B OVIT S GÉZA. 
Az odorheiui törvényszék. 

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

id. Dombi Ferenc homoródabásfalvi  lakos részé-
ről az 1911. 1. t.-c. 748. § a alapján előter-
jesztett kérelem folytán  az 1914 évi augusztus 
hó utolsó napjaiban Galíciában az oroszokkai ví-
vott ütközetek egyike alatt állítólag elesett Dombi 
Ferenc (született 1882 évi december 2 ) volt hó-
in or^dabásfalvi  lakos elhalálozása tényének meg-
állapítása iránt az eljárást a mai napon megindí-
totta és az állítólag elhalt részére ügygondnokul 
dr. Kertész Árpád ügyvéd, odorheiui lakost ren-
delte ki. 

Felfai  vja a törvényszék Dombi Ferencet és 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot 
Dombi Ferenc életbenlétéről 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 meg 
fogja  állapitani. 

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

A kiadmány hiteléül: F lór ián , s. hiv. tisztv. 

Bükk és tölgy tűzifát  vásáról vagyon-
iét elekben és árajánlatot kér: 

H o r v á t h . E n d r e , 
kereskedelmi ügynöksége. Odorhei — 
(Székely ud várhely) Prinţea Mireea 27. 

S ^ y s z i j g y á r t ó s e g é d 
jó munkás, ellátással vagy anélkül azonnal 
felvétetik;  Szőke István szíjgyártónál Szé-
kelyudvarhelyt. — Ugyanott egy ügyes fiu 

tanulónak felvétetik. 

Faeladási hirdetmény. 
A bogárfalvi  közbirtokosság (Udvarhelyvár-

megye), mint erdőbirtokos, eladja a tulajdonát 
képező, Bogárfalva  II. h részben fekvő,  a jóvá-
hagyott üzemtervi megjelölés szerint „B" üosz. 3. 
3, 4. osztagát képező 153.6 k. hold területen levő 
és eladásra engedélyezett 30 cm. mellm. átmérőn 
belüli, tövön és mellmagasságban lebélyegezett 
1923 drb. 2745 m* lucfenyő,  6361 drb. 8990 m3 

jegenyefenyő  faanyagot,  9368 ms bükkőt, amelyek-
nek kikiáltási ára 380 000, azaz Háromszáznyolc 
vanezer leu, Bogárfalva  községházánál 1921 évi 
aiovember hó lt)-én d. e. 10 órakor nyílvá 
nos szó és írásbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek. 

Az erdő Bogárfalva  községtől 12 km., az 
Odorheiu vasúti állomástól 23—30 km. távolságra 
fekszik.  Távirati és utöajánlatokat nem fogadunk 
el. Bánatpénz a kikiáltási ár tiz százaléka. 

Az árverési és szerződési feltételek  a kö-
röndi királyi járási erdőgondnokságnál, Odorheien 
és alulírottnál a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Bogárfalva,  1921 október hó 10 én. 
S i m ó D o m o k o s , közbirt. elnök. 

MárVány í j Iractalt 

sircntliţeHct 
legszebb Kivitelben Kfczit  (s 

raKtáron tart: 

Fancsali Bálint 
Kőfaragó-mester 

0dorbein-5z.ttdVarliely 
a Vasútállomás mellett 

Hivatalok 
figyelmébe! 

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

irószerkereskedésében. 

Barcsay Károly 
nöi- és férfidivat  üzletébe 

megérkeitek nagymennyiséiben, az őszi és 
téli idényre, legjobb minőségű és olcsó 
mosó flanellek  20 leutól, barchetok 20 leu-
tól, divatos női- és férfi  gyapju-szö vetek 
90 leutól, chifonok  17 50 leutól, kartonok 
15 leutól, batisztok 14 leutól. — N6'i, férfl-
és gyermektrikók, olcsó ruhák; nagy vá-
laszték férfi  kalapokban 40 leutól, uyak-
IIIIII kendők, harisnyák, keztyük stb. IWH 

Temetkezési intézetemben 
érc, tölgy- és fenyőfa  koporsókban dús vá-
laszték. Halott-szállításokat, temetéseket a 
legdivatosabb kivitelben és elismert jntányos 
szolid árak mellett eszközlök, régi minő-
ségű szemfedelek  ujolag raktárra érkeztek. 

Az odorheiui törvényszék. 
C. 1187-1921. Kirdetmíny. 

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

Felhívja a törvényszék Lőriocz Jánost és 
mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot 
L5riocz 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  törtéat harmadszeri beiktatását kö-
vető naptól számított 3 hó letelte után a nevezett 
elhalálozásának tényét á bizonyitás eredményéhez 
képest meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. augusztus hó 13. napján. 
Dr. Glész Miksa, a. k., tszéki biró. ! 

A kiadalény hiteléül: F lór ián , shiv. tisztv. I 

Irodai kopir-prést keresek 
megvételre. Clm a kiadóhivatalban. 

Str. Principessa Elisabeta (Beth-
len-u.) 10* aiatt levő raktáramban 
az italokat a következő irak 

mellett árusitom: 
\ liter világosi asztali bor . . . 9 L. 
I „ hosszuaszói r „ . . . 12 L. 
I „ zsidvei bor palackban . . 16 L. 
I „ gogáni, Horváth Ákos termést 

palackban 18 L. 
I „ hosszuaszói Br. Szentke-

reszthy termése, palackban 18 L. 
Gogáni HIUST elsőrendű . . . 12 L. 

,. „ másodrendű . . 8 L. 
Szesz, pálinka, fenyőviz, rum, 

likörök gyári detail árban. 

S z 511 ő s i Samu. 

Van szerencsém értesíteni a t. kö-
zönséget, hogy szép és finom  kivitelű 

I 
svájci zseb-, ébresztő, dísz-
ébresztő, valamint fali  óráim 
érkeztek és olcsó árban kaphatók. 
Állandó raktáron tar-
tok továbbá Ízléses i 
arany jegygyűrűket,! 
köves gyűrűket, füg 
göket, arany nyaklán-
cokat, karkötőket, ízléses és olcsó 
ezüst doublé-függőket  stb. stb. u 
Minden e szakmába vágó munkát 
jutányosán és pontosan teljesítek, 
miért is a t. közönség szíves párt-
fogását  továbbra is kérem.Tisztelettel 

ISZÁKOVITS BERNÁT 
Odorheiu-Székelyudvarhely, Beák-tér 12. ss 

u 

Harangvásárlók figyelmébe I 
Tisztelettel értesítem a hitközségeket, hogy a nagyszebeni Schieb 

Gépgyár Részvénytársaság 

Q H a r a n g ö n t ö d e © 
teljes képviseletét át\ettem. E cég a segesvá-i és nagyszebeni ha-
rangöntödék 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 szíves 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 vármegye tökéletes bizalmát bírja, elég 
garancia, hogy szolid és pontos kiszolgálást fogunk  nyújtani, miért is tisztelettel kérjük 
harang-megrendelés ügyében egész bizalommal hozzánk fordulni. 

A Rössler és Gábor ^ í g ^ i Gábor Márton. 
Harangok jóságáért és hogy meg nem repednek, 10 évig szavatolok. 

Benzin! Petroleum! 
Ásványolajok! 

Állandóan kaphatók az odorheiui és héjjasfalvi 
állomáson létesített raktárunkban. 

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

alatt. — Hordókat is kikölcsönzünk. 
Az igazgatóság. 



BANCA MA RMOROSCH, BLANK & Co. 
Alaptőke és tartalékalap: 2S0 millió lei. Betét folyószámlán  és betétkönyvön: 2mi l l i á rd lei. 

Az ország minden számottevő városában és a külföld  jelentősebb országaiban fiókhálózattal 
Targu-muresi (marosvásárhelyi) fiókja  a főpostával  szemben. 

Sürgönyeim: BLANKBANCA. — Telefonszámok:  133, 67, 71. 

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

Az amerikai pénzátutalásokat " t ^ ^ 
intézet is e g y e n e s e n a targu-muresi (marosvásárhelyi) fiókhoz  közvetiti s ebből 
kifolyólag  a klvándoriottak hozzátartozói a leggyorsabban és úgyszólván költségmen-
tesen jutnak a várt pénzküldeményhez. Mindaddig, mig az Amerikában levő család-
tagokat itt*ni hozzátartozóik kellőkép föl  nem világosíthatják, minden belföldi  bankra 
széló chequet az összeg behajtása céljából átveszünk. 
R a t â ţ a S / o f  versenyképes kamatozásra oly föltétellel  is elfogad,  hogy az össze-
D c l o l c H o l get bármikor í e i m o n d á s n é l k ü l k i f l / e i i . 

Gabona- és áruosztálya kü,önféle  árukat é8 Bab9na" 
Ezenkívül Ieb«nyolit mindenféle  a bankszakmába vágó más ügyleteket. 

I(j Kárpitos mfihcty! 
Van szerencsém a nagylrdcmu 

Hczöttsíg tudomására hozni, hogy 

l lrpitei műhelyemet 
Sir. Regele Ferdinánd ( K o s s u M c a ) 
k l . szám alatt megnyitottam. 

CWálialoü: angol bőr, szalon 
garnitnráüat stb. .tbtllff, beVerő, Kis 
dttányoliat, natráciHat, fiiggönyözísí, 
laHásberendezést, rolettázást, paplan-
^szitíst, minden e szakmába Vágő 
fii ís jaVitási mnnHáHat. 

5ziVes pártfogást : 

B A L Á S I E R N Ő , 
Kárpitos Is diszitö. 

J71/1/1nb  Agrár Takarékpénatári 

J^jl/Lvti/i/IS/  részvényeket,  jutányos 
— áron. Csitn:  a kiadóhivatalban.  — 

B 
Az Első Székelyudvarhelyi 
iBösgyár Résiv.-Társaság 

ŐRÜZLETÉBEN 
a Florif tn-féle  h á z b a n mindenféle 
bőrök, talpak s a bó'rüzlet keretébe tar-
tozó cikkek ugy nagyban, mint kicsinyben i 

a legelőnyösebb árban kaphatók. I 

[Megérkeztek l| 
az őszi és téli legújabb és legele-

gánsabb 

modell - kalapok, 
MMIISeilltMM*MSMW«MIIISS«l«StllSIIIS«IM««MSIIIISIISSSItMSS 

veiour és filz-kalapofc. 
HNHIIiniHHIHIHHII 
l í A G Y V Á L A S Z T É K : gyászkala-
pok, gyász-, arc-, és menyasszonyi fá-
tyolok, menyasszonyi koszorúk, kalap-
szalagok, kalap-bársonyok és kalaphoz 
vlaá anyagok, előnyomtatott kézimun-
kák. kongre és kanava vásznakban, 
DMC hímző pamut, jvöngypamut, mosó-
selyem (Muline), filofiosz,  mű- és gép-

•

selyem az összes szinekben, DMC hor-
goló cérna, az összes számok. Nagy vá-
laszték himzések, csipkék, női és férfi 
ruhához való anyagok és szabókellékek, 
kötő pamutok, hárász (Berliner), női 

és gyermekharisnyákban, stb. stb. 

Vállalom kézimunkák elfinyomtatását  a legdiva-
tosabb minták után, veiour, fil-kalapok  át-' 

alakítását, bársony kalapok készitézét a legdivato-
sabb modell-formák  után — Szíves pártfogást  kér 

\ tisztelettel: g 

^ B B E L T JÁIÍO^ 

Táncziskola 
Székely Árpád okleveles tánctanár 
okt. hó 17-től kezdődően a Bucareat-szálló nagy-

termében hat hétre terjedő 

modetrn táneztanfolyamot nyit. 
Beiratkozni és érdeklődni a Zárug-féle 
ezukrászdában lehet d. e. 11—12 óráig. 

Az Est. 

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

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

á r u o s z t á l y a . 
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 f e k k e l  á l i a n d ó a n 

Lr e n d e l k e z ü n k . rrwMWfflMgntKWWli 
a : ^ 

1 

j 

E r t e s i t é s ! 

Asztalos-műhelyünket 
áthelyeztük ^n,riTma(aP

ir-: 

a Korona-vendéglő udvarába. 

Elvállalunk: amerikai irodai és mű-butor 
berendezéseket, amelyekbe m. t. közönség 
kívánatára külföldi  fákból,  gyöngyházból, 
rajz vagy fénykép  utjn "interzia-berakáso-
kat készítünk és szakmánkba vágó bármi-
lyen munkákat a legjutányosabb árak 

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

;Gábos és S z é k e l y , 
mübutor és épületasztalosok. 

IA 

Saékelyudvarhelyi  fiók: 
Bulevardul  Regele  Ferdinánd 

(Kossuth-utca)  9. ssánt. 

Női ruhák, 
pongyolák, blúzok, női-, férfi-,  gyermek 
fehérnemüek,  menyasszonyi kelengyék 

őszi és téli kabátok 
és kosztümök 

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

retesen végez : 
D o l v i g K e r e s z t é l y n é 

Székelyudvarhely, Kornis-utcza 14. 
gjsám alatt (emelet). 

Öszi és téli ruhákat, 
házi szőttes posztókat, 

fonalat,  selymet, 
bársonyt, csipkét, 

szövetet minden szinben 
művésziesen 

f e s t  é s t i s z t i t 
SCHMITZ 

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

M Gyászruhákat 24 óra alatt, m 
Férfi  ruha tisztítása 3 5 leu, 
festése  l O O — 1 2 0 leu. 

S x f  Őszi és téli újdonságok érkeztek 
a közismert H I R S C H R U D O L F divatáru üzletébe. Mi 
Férfi  és női posztók, parketok, tennisflanellek,  vásznak, zefirek,  harisnyák, nyakkendők, férfi  és fra  kalapok stb. 

( 


