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KRÓNIKA. 

Szánalmas kudarccal, operettbe illő csat-
tanóval végződött a trónról annak idején el-
távolított Károly magyar király njabb vissza-
térési kísérlete is. Jött, mint a megelőző 
alkalommal is: nagy dérrel-durral — ezúttal 
repülőgépen —, kormányt nevezett ki, rendel-
kezett, amnesztiát ígért, a katonaságból 
is téritett át a maga pártjára, s a vége — 
mintán néhány napi izgalmat, megdöbbenést 
kavart fel  benn és a külföldön  — hívei nagy 
részének elpártolása, katonái elszéledése, saját 
magának és legbelsőbb embereinek elfogatása. 
Talán internálás és a trónról való végleges 
letaszittatás is vár még reá, sikertelen csiny-
jének bűntetéseül. * 

Szinte érthetetlen az 6 helyzetében a 
rövidlátásnak, hebe-hurgya cselekvésnek ek-
kora mértéke. Ha egykori magas pozíciójára, 
rangjára, körülményeire gondolunk, az a fel-
tevés látszanék a legtermészetesebbnek, hogy 
ha hasonló próbálkozásba kezd, azt valami-
képpen előkészítette, a külső és belső poli-
tikai erőket mérlegelte, azokat, vagy leg-
alább azok egy részét magának megnyerte. 
De így, készületlenül beugrani, mint egy 
tehetségtelen, de elbizakodott vidéki műked-
velő — ez igazán nem volt alkalmas arra, 
hogy a származása, egykori rangja miatt 
vele szemben érzett tiszteletet, tekintélyt 
megerősítse. 

Csak arra volt jó, hogy barátait, ellen-
ségeit rövid időre felizgatva,  vagy felbo-
szantva, végül bennük még az iránta érzett 
bizalomnak, vagy megbecsülésnek a marad-
ványait is végképpen porba döntse, 

* 

Az igazságügyminiszter egy legutóbb 
nála jár ügyvédküldöttségnek kijelentette, 
hogy a törvénykezésben ezentúl a román 
nyelv kizárólagos használata fog  életbelépni, 
mert éppen elég idő volt, hogy a feleket 
képviselő ügyvédek az állam nyelvét meg-
tanulhassák. Legutóbb pedig ugy halljuk, 
hogy az itteni járásbíróság is csak a jövő 
hó közepéig fog  magyar nyelvű beadványo-
kat elfogadni,  s lesz ott a magyar nyelvű 
tárgyalás megengedve. 

Nem kívánunk ismételten a gyulafehér-
vári határozatokra, vagy a békeszerződésbe 
iktatott kisebbségi jogokra, kedvezményekre 
hivatkozni (hiszen talán akármire is hiába 
hivatkoznánk) s arra sem, hogy a kisebbségi 
nyelvhasználat joga az állam érdekeit, az 
igazságszolgáltatás legfőbb  eéljait egyáltalá-
ban nem sérti. Mindezt, ugy tudjuk, a Ma-

gyar Szövetség központja terjedelmes és ala-
pos memorándumban fejti  ki. Csak mint 
tényt állapítjuk meg, hogy ügyvédeink, s 
jogkereső közönségünk az állam nyelvét, 
pláne a jogi nyelvet, mostanig nem tanulta, 
nem tanulhatta meg. Már most el kell kép-
zelni, mennyi kár, zavar, fennakadás  fog  elő-
fordulni  a nyelvkérdés ilyen forszirozásából. 
Mindez, reméljük, rövid idő alatt, a körül-
mények kényszerével fog  odahatni, hogy a 
kisebbségek nyelvhasználatát továbbra is ér-
vényben hagyják, s azt tegyék, amit a he-
lyes belátás, méltányosság is kiván, de amit 
a meglevő irott szerződések alapján kivánni 
mi sem szünhetünk meg soha. 

A falusi  nép iskolája. 
A hosszú, Bzárai nyár után a még megma-

radt termést szaporán hordotta be a falu  népe, 
hogy fáradságos  munkájának gyümölcsét össze-
gyűjtve, garmadában lássa. A szántóvető ember-
nek is inkább jut a pihenésből s egyre mondo-
gatja : „Bárcsak megnyílna már a kör, hogy hal-
lanánk valamit s barátságosan elbeszélgethessünk." 

Megbecsülhetetlen haszna van egy olvasó-
körnek, ha a tisztességes sajtó termékei látogat-
nak el oda, bol közgazdasági, társadalmi és poli-
tikai kérdések egész sorozata kerül bonckés alá. 
Az emberi lélek tanulni vágyik, hisz a nagy mun-
kában jól esik a léleknek fölfrissitése,  gazdagítása 
ujabb meg ujabb ismeretekkel, mert a mai kor 
ezt megkívánja. 

Milyen szép, mikor a falu  intelligentiája 
kezet fog  a néppel egyetértőleg egy nagy kultu-
rális feladat  teljesítésére, hogy barátságos össze-
jöveteleken, ismeretterjesztő előadásokon műve-
lődve, a nép felvilágosodott  éa tanult legyen, a 
társadalomnak javára. 

A mai kor paedagogiája műveltség és ta-
nultság között nem akar különbséget tenni, psdig 
nemcsak a haladás, a tudnivágyás a fő  a mai vi-
lágban, hanem az, hogy a műveltség minél na-
gyobb tért hódítson az egyszerű nép között is. 
Milyen műveltség? Olyan, mely ad benső tartal-
mat, ad mélységes bitet, erkölcsi öntudatosságot, 
erős jellemet. A mai nehéz destruktív áramlatok-
kal tslitett időben ilyen emberekre van szükBég, 
hogy a lélek szeplőtlen tisztaságát, az egyén be-
csületességét megőrizze. 

Hs a falusi  nép ifjait  nézzük: oly nézetek-
kel, helytelen fogalmakkal  van telítve gondolat-
világuk, hogy nemcsak a társadalomban dlvő szo-
kásokkal és nézetekkel, de saját magukkal kerül-
nek ellentétbe. Sok falusi  legény, ha bisonyos is-
meretet el tudott sajátítani, nagyobb urnák érzi 
magát a faluban  akármelyik intelligens ember-
nél — lenéz mindenkit, egyéniségén büBzke gőg 
és pökhendiség vonül végig s az ilyenek nemcsak 
a család békéjének megbontói, de a társadalmi 
haladásnak is kerékkötői. Az ifjak  szeretik ma-
gukat függetleníteni.  Koppant nagy szabadságot 
követelnek énjüknek s az ily ssabadság fajul  szaba-
dossággá. Lenézésre, megvetésre, kevélységre sar-
kalja sz ilju szivét; könnyelműek lesznek s a 
tiszteletreméltó erény és erkölss előttük semmi» 
As ilyen ember hasonlít ahhoz a fiúcskához,  ki 
elfogultságában  sz apját sem akarta ismerni. A* 
Ilyen emberekből álló tömeg hálás talaja a de-
magógiának. 



A társadalomban látunk embereket, kiknél 
a vagyonszerzés az egyetlen ős legfőbb  vágy. As 
ily embernek — nem lévén válogatói az eszkö-
zökben — lelki világából száműzve van az altru-
ismul, a keresztény charitás, a tisztességes munka 
megbecsülése s helyébe az önzés, a kapzsiság, az 
uzsoráskodás, as Idegen tulajdon szentségének 
sem becsülése ültette csiráit. Hol van a jellem ? 
Azt nehéz itt keresni. S éppen ezért az igazi bol-
dogság is elköltözött a falu  lakosságától. 

Hol keresendő a baj gyógyítása? A falusi 
nép iskolájában, a barátságos összejöveteleken, 
bol szemben az utilitárius elveket hirdető előadá-
sokkal és pusztán ismeretközlésekkel, as igazi ke-
resztény paedagogiának as lesz a feladata  (ha a 
falu  intelligentiája rájön arra a gondolatra, hogy 
korunk nagy gazdasági és társadalmi bajai a tö-
meg erkölcsi és értelmi nevelése nélkül meg nem 
oldhatók), hogy a téli ismeretterjesztő előadáso-
kat ugy tartsa meg, hogy azokból a nép mégis 
merje a legfőbb  jót s ne csak elméje finomuljon 
és alakuljon át, hanem helyes Ítéleteket tudjon 
alkotni s lelke oly érzelmeknek legyen a tanyája, 
melyek az egéss embert a keresztény társadalom 
szabályaival egy ősségben tudják tartani. Akkor 
lesz igazi boldegság, less — „jogait ismerő, sza-
badságát érző, vallásos él okszerű földmivelő"  — 
kinek lelkében harmónia fog  uralkodni. Az ilyen 

f iberekböl haszna lesz egyháznak, hazának 

yaránt. 
Ktéd. Bállnth Zoltán. 

A hős sorsa—kutyasors— 
4109—921. EZ. alispád engedéllyel Lőrinez 

Ábris János oroszhegyi lakosnak megengedtetett, 
hogy üdvarhelymegye területén 60 napon át kö 
ayöradományokat gyűjtsön. 

Egy asszony lépett be a napokban hozzám. 
Munkától, nélkülözéstől megtört ferc,  réveteg te-
kintet, remegő kéz, mely felém  as irást nyújtja. 
Abban olvastam a fenti  sorokat s záradékul az 
oroszhegyl jegyző sorait, hogy engedélyes járni 
egyáltalán nem tudván, helyette felesége  gyűjt 
könyöradományokat. 

Mióta beteg, nyomorék az ura, jó asszony? 
A háborúban lett nyomorékká — felelt  VÍBSZS el-
csukló szavakkal. Én Istenem 1 Hosszú háborúnk 
ezer halállal szembaaéső, ezer meg ezer nélkülö-
zésnek kitett hősei nyomorultan fetrengnek  oda-
haza vásott nyoszolyájukon s feleségük  a falva-
kat járva könyöradományt gyűjt, — nem, — fe-
jezzük ki magunkat csak közönségesen: — fele-
sége koldul. Lőrinez Ábri János katona volt, bi-
zonyára ő ls rozmaringszálat tűzött kalapjába, 
bizonyára dalos kedvvel ment oda, ahonnan vissza-
jött összetörötten, hogy aztán kezébe nyomják a 
4109. sz. engedélyt. 

Sietnünk könnybe borul, lelkűnkön egy vég-
telen fájdalőm  hasogatása szalad át, amikor a vér-
özön hőseit lerongyolódva, koldulni látjuk. Da 
felvetődik  agyunkban egy gondolat. Szabad, hogy 
ez igy legyen ? Az államhatalom elnézheti, hogy 
e hősök, kiket az önkény, a bru'alitás, nagyzási 
hóbort és vad őrület vak eszközként használt föl, 
kéz, láb, avagy szem nélkül az emberek szeszé-
lyeinek legyenek kitéve. Hol van a társadalom, 
hol van a község segitő keze, hogy ezek a sze-
rencsétlenek, kik a háborúban mindent, de min-
dent elveszítettek, ma a piaci közönség kényére 
kedvére vannak bizva. 

Nem jól van ez Így, emberek I Ha jó volt 
nekünk az a szegény nyomorult, amikor parancs-
szóra vitte vásárra bőrét, azt sem tudva, miért, 
legyen jó most, amikor ő mindent elveszített. Ha 
jó veit egészségesen és vidáman, legyen most kö-
zös-mindnyájunké nyomorultan és reményvesz-
tetten. Nem szabad megengednünk, hogy háborús 
hőseink kolduljanak, hiányt szenvedjenek. As 
6 szenvedésük legyen mindannyiunk szenve-
dése. Tönkre mentek holmi fellengös  ideáért, ölel-
jük keblünkre őket, valóságban, ne akarjunk látni 
6 ne is lássunk kolduló hősöket. V...6. 

Két vers/ 
Rejtett  kincs tudója. 

Rejtve lelkem  rejtekébe, 
Öreg öreg füz  tövébe 
Kincsek  kincs* van elásva. 
Nagy  fekete  kutya  őrzi. 

Senki  meg ne kapja,  lássa, 
Csak,  a ki  a szót kimondva, 
(Óráját  »s eltalálva!) 
A varázst le tudja  győzni. 

Kincskereső  vágya, szomja 
Vájjon  vet-e lelket  erre? 
S vájjon mikor  vet, h* még vet? 
Múlnak  hamar szakok,  évek 
Ds csak baglyok,  denevérek 
Surrognak  a holdvilágnál, 
Mélynek  fényén  mohos fám  áll. 

Múlnák  hamar szakok,  évek 
Fent  elúszik  egy-egy felhő. 
De más erre seniisem jő. 
S minden  évvel mind  álábbra 
Hajlik  a fűz  egy-egy ága. 
Ha  lombjával  holdfény  játszik: 
Már  már gyász fűi  gyanánt látszik. 
Lent a kincs meg elfeledve, 
Csak  kallódik,  pusztul  egyre. 
Talán  soha ritka  fénye 
Nem  vetődik  föld  izinére. 
— ügy mmlik  el, meg se látva — 
8 ügyet arra senki sem vet, 
Hogy  az, ami rejtve senyvedi, 
Koporsó  vagy kincses láda? 

Nyájas  ősx  Udvarhelyen. 

A viz átlátszó,  zöld  üveg, 
Az ig mélykék  bura — 
Kereken  sárguló  hegyek 
Hamvas  koszorúja. 

Bizony ez a nyár vége, vagy 
— Ha  tetszik  —: őszelő! 
Mikor  már éjjelente  fagy, 
S az aszott  fü  kifő. 

De azért  nincs, mi búra váll. 
Maga  az a levél, 
Mélyet  mindjárt  leejt  a gály, 
Még  napot élvez, él. 

Azért,  hogy neki múlni kéli, 
Itt  jajjal nem zajong — 
Ha  kell,  derülten  múlik  el: 
Fűszál,  bogárka,  lomb. 

Nékik  oly érthető,  s igaz 
A tél  is, mint a nyár. 
Ha  nyár tüzel,  ha tél  havas, 
Az élet  meg nem áll.  „ 

De bár lombruhát,  hksuhát 
A Budvár  váltva ölt: 
Mássá  nem vedlik  soha át — 
Csak  ugyanaz a föld! 

Multák,  s múlók  helyébe még 
Jönnék  majd  uj nyarak. 
De minden  — bármi semmiség — 
Ha  volt:  meg is marad. 

A világból  mi sem vese él, 
Csak  formát,  szint cserél, 
így  lesz a távolból  közel, 
S a pirosból fehér. 

A harang is, mely domb  alól 
Most  rezdül,  búgva zeng, 
Pár szivben, melybe most beszól, 
Ott zeng örökre  bent. 

Megcsendülő  zenékbe  szin : 
E rim is igy vegyül 
S világok  végtelenjein 
Kereng  időtlenül! 

Tompa  László. 

* Néhány hét múlva — a kolozsvári Minerva r. t. 
kiadásában — a szerzi v«rs«iből egy kötetnyi fog  meg-
jelenni. A közölt kit vers e készülő kötetből való. 

H Í R E K . 
Október 29. 

Gál Imre kitelepül. 
Pár nap múlva attól, hogy e sorokat irjuk, 

talán már akkor, mikor ez as Írásunk a távo-
labbi helyeken lakó olvasók szeme elé kerül, az 
a férfi,  kinek nevét fentebb  irtuk le, már nem 
lesz körünkben, eltávozott Magyarországba. Ami 
nemrég csak terv, készülődés volt, az nemsokára* 
eléggé nem sajnáiható, valóság lesz. 

Mert nagy, most míg eléggé fel  nem be-
csülhető nagy az a veszteség, ami minket a Gál 
Imre távozásával érni fog.  Sokunknak jó barátja 
(nekünk szerkesztői munkánkban külön is leg-
fontosabb  támaszunk, segítségünk) társadalmi, 
közgazdasági munkáinknak tevékeny tényezője, 
lelkes ösztönzője, vezetője, minden igaz székely 
ügy barátja távozik el vele, s ha körülnézünk: 
most még nem igen tudunk egy emberben olyat 
találni, aki őt minden téren pótolni tudná. Ast 
hisszük, ez a több embar helyett való dolgozni 
tudás, a törhetetlan munka- és fajszeretet,  az a 
legfontosabb  jellemvonás, a miben Gál Imre maga 
a legteljesebben feltalálható.  El tudom öt kép-
zelni különböző munka közben, ilyen vagy olyan 
hivatás szolgálatában (mindeniket a legderekasab-
ban betöltené), csak egy helyzetben nem tudom 
őt elképzelni: tétlenül, veszteglő karral és elmé-
vel I Kell neki, életszükséglete a folytonos  munka 
és törődés, az örökös nyugtalanság, mely már 
idáig is sunyi hasznos cselekvésre, különösen 
közgazdasági téren való eredményes alkotásra ösz-
tönözte. Mindezek a jeles tulajdonságai nevét 
Erdélyszerft  ismertté, megbecsültté tették, s ezek 
miatt érezzük őt most, s fogjuk  még bizonyára 
érezni, ezután is sokáig: pótolhatatlannak. 

Uj és szép munkakörét (a gödöllői állami 
méhészgazdaság vezetői tisztségét) e munkasze-
retetével, elismert nagy szakértelmével bizonyára 
a legtökéletesebben fogja  betölteni. De vájjon ki, 
vagy kik lesznek itt, akiknek munkája fel  fog 
érni az ő ágilitásával ? Amennyit nyer vele uj 
hivatása, ugyanannyit vagy még többet fogunk 
eltávozásával mi veszíteni. —a —ó. 

Meghalt Madarász Veronika. 
F. hó 28 án hosszas szenvedés után, 65 éves 

korában, meghalt az itteni ref.  el. leányiskolának 
több mint 40 éven át volt tanitónője, igazgató-
nője, sokak tisztelve szeretett Véri nénije. Egéss 
nemzedékeket nevelt és tanított, azok lelkében egy 
szigorúan igazságos, de szerető lelkű és páratlan 
eredményességgel tanitó derék jó nő emlékezetét 
biztosítva. 

Megértő lelkére s egyúttal minden oldal-
ról valő megbscsültetésére vall az is, hogy év-
tizedeken át tudott egy református  Intézetet ve-
zetni — katholikus létére, általános megelégedés 
mellett, kifogástalanul.  Hosszas betegeskedésének 
híre a város társadalmában sajnálkozó érdeklődést 
keltett s halála hírét nagyon sokan vették meg-
illetődve tudomásul. Temetése 30-án, vasárnap 
d. u. 4 órakor lesz. 

Házasság. Papp Lajos (Odorheiu—Szé-
kelyudvarhely) és Steiger  Annuska (Tasnád) f.  hó 
30 án Tasnádon házasságot kötnek. 

Az Oltáregylet folyó  hó 27-én újból 
megkezdte bevált s magas művészi színvonalon 
álló estélyei sorozatát. Pál István apU-plébános 
megnyitó beszédében megköszönte a közönségnek 
a mult évben tanuBitett érdeklődését és további 
támogatását kérte. Az estély főpontja  Birá Lajos 
mélyen járó, magvasan komoly előadása volt az 
erkölcsi felfogásnak  a társadalomra való hatá-
sairól. Radnay dr., jelenleg körünkben működő 
tánctanár hegedüjátékával meglepő művészi ké-

jpgsségéri^, technikai tudásáról tett bizonyságot. 



A közönség tapsaira ráadással iá kellett szol-
gálnia. Játékát Szabó Ilus zongorán ügyesen ki-
sérte. Megkapóan szavalt Péter József.  Szavaló 
készsége már ismeretes előttünk, hasonlóan Szabó 
Ilus kiváló zenei képessége, mely másodszor egy 
önálló (Mendelsohn) darab előadásában is érvé-
nyesült. Nagy Irma éneke kedves volt. Ugyan-
csak kellemes hatást keltettek Zsombori Erzsike 
felolvasott  költeményei. — A közönség nem volt 
éppen olyan nagy számban, mint várni lehetett 
volna. A többi estélyen talán majd többen lesznek. 

Haáz F. Rezsó' kollégiumi rajztanárnak, 
e köztünk élő, kitűnő festőtehetségnek  ujabb si-
kerét kell megemlítenünk. Kolozsvárról hetekkel 
ezelőtt többektől kapott arcképfestésre  vonatkozó 
megbízást. A felkérésekre  a szüreti szünidő alatt 
el is utazott, s a kivánt képeket rövid néhány 
nap alatt sikerülten, teljes megelégedésre meg-
festette.  Hogy Kolozsváron, e fejlett  kulturáju 
nagy városban, hol helyben is több kiváló tehet-
ségű és ismert nevü festő  él, ily megbecsülésben 
részesítik, nyomatékos bizonyítéka festőnk  nagy 
képességeinek és már széles körökben elterjedt 
hirnevének. 

A romániai magyar dalos-szövetség 
megalakul. Innen onnau egy éve, hogy a hat-
vanadik működési év felé  járó Brassói Magyar 
Dalárda mozgalmat indított a romániai magyar 
dalos-szövetség megalakítására; alapszabályterve-
zetet készített; ezt lelkes felhívás  kíséretében a 
magyar testvéregyesületeknek hozzászólás végett 
megküldötte, s mozgalmához való csatlakozásra 
szólított minden testületet, mely a magyar dal 
ápolását irta sászlajára. A dalárda meggyőződése 
az, hogy a magyar dallal ajkunkon és a magyar kul-
túrával szivünkben lehetünk igazán emelkedett 
lelkű munkás polgárai az uj hazának. A dalárda 
felszólítása  visszhangra talált és az az érzése, 
hogy dalostestvérei megértették. Az alakulást te-
hát tovább halogatni nem akarja. Ezért hívja 
meg magyar dalosegyesületeinket a Brassóban no-
vember 13 án megtartandó dalosszövetségi ala-
kuló közgyűlésre. Szívesen látja és várja vala-
mennyi testvéregyesület kiküldötteit. A jó ós szent 
ügy érdekében a Brassói Magyar Dalárda örven-
deni fog,  ha sokan lesznek és nem fog  szomor-
kodni, ha etetleg kevesen lesznek, de akármeny-
nyien gyűlnek is össze, az alaku'ást ki fogják  mon-
dani, remélve, hogy a vállalt munkát'áldással foly-
tatják. Ezt a magunk részéről is melegen óhajtjuk. 

Az alsósófalvi  tüzkárosultak javára 
adakozott Budnyák Péter mükertész 10 leut. 

Wagner „Zarándok-karát" és Rink 
„Miatyánk"-ját fogja  a székely udvarhelyi Székely 
Dalegylet újonnan szervezett férfi  és vegyes kara 
énekelni vasárnap, 30-án d. u. 3 órakor a refor-
mátus templomban megtartandó Kálvin-emlék-
ünnepélyen. A kitűnő vezetés mellett betanult 
klasszikus darabok iránt széleskörű érdeklődés 
mutatkozik, mely biztosítani fogja  az egyházi 
ünnepély sikerét. 

A reformáció  emiikesetére a helybeli 
unitárius templomban november hó 6-ikán déle -
lőtt a rendes istentisztelet idején egyházi ünnep-
ség lesz. Az ünnepségen a ref.  vegyeskar is köz-
reműködik. 

Sürgős javításra szórni a Vargapata-
kon az Iskola uteában átvezető hid. A deszkák 
már annyira elkorhadtak, hogy arasznyi rés tá 
tong közöttük s veszélyeztetik a járó-kelők testi 
épségét. A vásár napján egy szegény gazdálkodó 
tehenének a lába szoru t be a deszkák közé s 
onnan csak nagy üggyel-bajjal s természetesen, 
sürü káromkodások között tudták c?ak kiszabadí-
tani. Felhívjuk a városi tanács figyelmét  a rozoga 
állapotban levő hidra s kérjük annak mielőbb 
történő alapos kijavitását. 

A Székely Dalegylet köréböl. A szé-
kelyudvarhelyi Székely Dalegylet, mely sikerek-
ben gazdag szerepléseivel rég megszerezte a vá-
108 közönségének rokonszenvét, meglepő hírrel 
szolgál. Hosszas fáradozás  után megvalósította 
régi tervét; megszervezte a női kart. A most mint-
egy 40 tagot számláló női dalárda — mely első-
rendű ének- és zenetehetségekből áll — a férfi 
karral mint vegyeskar is többször fogja  közönsé-
günket műélvezetben részesíteni. Működéséhez 
biztos garanciát nyújt uj karnagyának, Révay 
Györgynek személye, ki rendkívül fejlett  zenei 
tehetséggel és kényes karnagyi müérzékkel látott 
hozzá a megnagyobbodott és megerősödött Dal-

egylet vezetéséhez, ügy halljuk, folynak  az elő-
készületek egy nagystílű dal és zene-estély meg 
rendezésére. Bizalommal tekintünk a .koszorúzott 
Székely Dalegylet működése «lé. 

Az unitáriusok gyűlései. A f.  hé 29-
31 ikére eső három nap mozgalmas időnek ígérkezik 
az unitáriusok életében, ekkor vannak Kolozsvá-
ron a testületek és az Egyházi Főtanács gyűlései. 
29 én d. e. az Egyetemes Lelkészkör tartja gyű-
lését Vári Albert elnöklete alatt. Délután a Dávid 
Ferencz Egylet é3 az Unitárius Irodalmi Társa-
ság tartja felolvasó  és évi beszámoló gyűlését. 
Este az unitárius theol. akadémia növendékei 
műsoros táncestélyt rendeznek. 30 án reggel kez 
dődik az Egyházi Főtanács gyűlése, melynek 
tárgysorozatában igen sok fontos  és aktuális tárgy 
foglal  helyet. Délelőtt 10 órakor ünnepi templo-
mozás lesz, melyen Ürmö3i József  homoródszent-
páli lelkész végzi a szolgálatot. Megyénkből az 
espereseken és köri felügyelő  gondnokokon kívül 
számos egyházi tanácsos és köri képviselő vesz 
részt e gyűléseken. 

A kai i. i s k o l á k J a v á r a a szüreti ftanepélyen 
felftlfizettek:  Caikl Péter 600 lent, dr. Hinlédsr F. Ákos, 
dr. Hinlédsr F. Ernő, Révffy  Andor, dr. Szólltsi Ödön 
100—100 leut. Fereaczy Ferenczaó 70, Rösier Károly, 
Bimó Mátyás 60—60 leut, dr. Borosnyay Pál, Farkas Sán-
dor, dr. Vasi Lajos 50—50 leut, Szomesán Lássló 48 leut, 
Szsbeny Antal 41 leat, Szabd György, dr. Voizka István 
49—áO lent, Fábián Józsefné,  Hánn József,  Gergely Já-
nosné, Tamás Baláis 30 - 3 0 Í6ut, Likmán János 28 leut, 
Baesica József,  H&berstumpf  Eárolyné, György Viktor, dr. 
Nagy Lajos, Pál János, Bis János, Strausz Zoltán, dr. 
Szabó Gábor, Tamás Albert, Vértes Simon 20—20 leut, 
Orbán Miklós 18 leut, Tamás Lajoi 10 leut, laztegár 
Geró, Lengyel István 15—16 leut, dr. Dobos Ferenez, Be-
nedek Sándor, Márk Ferencz, Nóvák Dávid, Orbán Endre, 
Orbán Lajos, Papp Z Endre, Z. Székely János, Zsigmon-
dovits Vilmes, N. N. 14-14 leut, Bálinth Gyórgyné, Biró 
Márton, Csillag István, Désy István, Pataki Elekné, Er-
délyi Márton, Jaaesó Béla 10—10 leut, Gáspár Ferenez, 
Mercz Eárolyné 8—8 leut, Daróczy Miklós 7 leut, Albert 
Vincze, Balásy Jen6, ifj.  Benedek Gáza dr,, Daróczy Dénes, 
Farmos Rezső, Ferenczy Endre, Ferenczy László, KábdebÓ 
József,  Kovács Erni, Kovács Lázár, Könczey István, Kál-
lay Sándor, Katona Imre, Láday Károly, Makó Sándor, 
N. N., Fal Joáehim, Soó Gáspár, Sárosy Károly, Szebeny 
BalázB, ezentpétery Sándor, Székely Árpád, Szüli József, 
Tassaly József,  Vetési János, Zakariás Miklós 6—6 leut, 
Hlatky Miklós, Kapczţ Andrásné, Lőrinczy János, György 
Viktorné, N. N. 4—4 leut. 

Tésztát, sültet vagy hasonló dolgokat adományoz-
tak: Albert Vinczéné, Balási Mihályné, Baresay Kárelyné, 
Barcsay Sándorné, Barkéczy Albertné, Bede Gyulánó, Be-
nedek Gézáné, Biró Dénesné, Boda Elekné, Bokor Györgyné, 
özv. Csillag Józsefné,  Daróezy Miklósáé, Debiczky Béláné, 
Désy Balázsné, Désy István, dr. Dobos Ferencznó, Drago-
mán Domokoané, Farkas Sándorné, Ferenczy Endrénó, Fe-
renczy Károlyné, Flóriáa Kristófné,  Forró Gézáné, Franck 
Nándor né, Frőhlich Ottóné, Gáspár Boldizsár, Gáspár Mik-
lósné, Gaepár Teréz, dr. Giósz Miksáné, Hánn József, 
Hánn Józsefné,  Hartmayer lányok, dr. Hartwig Istvánné, 
dr. Imreh Domokos, Jakab Gyuláné, Jaklovszky Dénesné, 
Kafcdabó  Józsefné,  Kassay Dénesné, Kállay Sándorné, Kiss 
Istvánné, Kovács Dénesné, dr. Kovács Jenőné, Kristóf 
Istvátué, Kulcsár Ferencznó, Lakatos Tivadarné, dr. Lányi 
Imréné, Likmán Jánoané, Lorincz Áryádné, özv. Lukács 
Kristófné,  dr. Macskásy Ignáczcé, Maráth Józsefné,  Márián 
Miklósné, Mártinovits bzilardné, Mihály Jánosnó, Miklós 
Jánosné, Nagy Jánosné, Nóvák Dávidné, Papp Dezsőnó, 
Papp Z Endre, Papp Z. Istvánné, dr. Pál Gyuiáné, Pál 
Jánosnó, özv. Persian Jánosnó, Pillich Lujosné, Pluhár Gá-
borué, Orbán Balázsné, Orbán Juliska, Orbán Miklósné, 
Ordelt Jánosáé, Sárosy Károlyué, Sinkovics Gézáné, özv. 
Soó Gáspárné, Spanyár Pálné, Szabó Antalné, Szabó Dé-
nesné, SzaDé Endréné, Szabó György, Szabó Józsefné, 
Szakács József,  dr. Szakáts Zoltánná, özv. Szarka Arpádné, 
Szebeny Antalné, Szebeny Balázsné, Szeles Dénesné, dr. 
Tamás Bilintné, Tassaly Ica, Tassaly Lajosné, Tomcsa 
Klementin, dr. Vass Lajosné, Zathureczky Lajosaé, Zárag 
Antalné, Zsigmondovits Vilmosné. — A nemealelkft  felül-
fizetők,  adományozók és mindazok, akik az Ünnepély sike-
réért fáradoztak,  fogadják  a rendezőség mélységes köszö-
netét. A legnemesebb célért áldoztak. Azért nevüket fel-
jegyeztük és megőrizzük. Hálás eliamerésüak és az Eg ál-
dása legyen jutalmuk. A r e n d e z ő s é g . 

A hadi rokkantak, özvegyek és árvák 
nyugdijának megállapithatása éa folyósithatása 
céljából, a mint a városi tanáes tudomására hozza 
az érdekelteknek, a következő okmányokra van 
szükség: 1. Hadi rokkantait  kötelesek beterjesz-
teni: a) bizonyítványt a polgári állásról, b) csa-
ládi értesítőt, c) honpolgári bizonyítványt. 2. Ae 
özvegyek  ugyanezen bizonyítványokat. 3. Hadi 
árvák  szintén ezen bizonyítványokat és még a 
szülők elhalálozási anyakönyvi kivonatait és a 
gyámkinevezési okmányt. 4. Beülök  az 1. és 2. 
pont alattiakat és még : a) a másik szülő halotti 
anyakönyvi kivonatát, b) a hősi halált halt ka-
tona születési anyakönyvi kivonatát, c) a járási 
orvos által kiállított bizonyítványt a szülő egész-
ségi állapotáról és munkaképességéről, d) egy 3 
polgár által kiállított és a hatóság előtt aláirt bi-
zonyítványt arról, hogy az elhalt katona szülőjé-
nek nincsen más munkaképes fia,  e) szegény-
ségi bizonyítványt. 

A Magyar Szövetség udvarhelyvárme-
gyei tagozatának vezetősége annak közlésére kért 
fel,  hegy éhajtandónak tartja, hogy a vármegyei 
közigazgatási bizottságnak azon tagjai, kik koruk, 
egészségi állapotuk vagy egyéb elfoglaltságuk  miatt 
a bizottság ülésein rendesen megjelenni nem tuá-
nak vagy személyi viszonyaik miatt felszólalásaik-
ban feszélyezve  vannak, bizottsági tagságukról le-
mondjanak és ezáltal olyanoknak adjanak helyet, 
kik felszólalásaikkal  a vármegye területén a jog-
rend teljes kialakulását előmozdítsák, mert bár a 
bizottság tagjai kinevezés utján nyernek megbiaa-
táit, a megbízatás nem magán jellegi statisztálta 
kell legyen, hanem a lakosság érdekében közé» 
dekü működésre kötelez. 

Eljegyzés. Barabás Ilonkát eljegyezte 
Sepsi  Lajos. 

Katonasirok, Mint értesülünk, a katona-
ság rendbe akarta hozni a katonai sírokat a kath. 
temetőben. A hadnagy azonban, kit erre kikül-
döttek, a sírokat már teljesen rendben találta, 
mert a főgimnázium  ifjúsága  és a leány Mária 
Kongregáció azokat, az előbbi évekhes hiven, 
Bzépen rendbehozta. Csak nehany kosár összehú-
zott szemét volt ott, amelyet as ifjúság  délután 
készült elhordani. Ezt vitte azután el a katonaság. 

Orvosi hir. Dr. Weiaz Fülöp rendeléseit 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth- tt.) 9. szám alatt, 
a Turul-cipőüzlet udvarán, újból megkezdette. 

A Jó tékony Nőegylet által rendezett 
irodalmi estély alkalmával, f.  hó 23-&n, a szín-
házteremben nagy kösönség jelent meg. Az estély, 
mely Kénya Jancsi zenekarának játékával kes-
dődött, két főrészre  oszlott. Első felébea  Szabó 
Judith hatásosan szavalt Dantéra vonatkozó köl-
teményeket. Majd P, Németh Gellért tartott meg-
lepően élénk, mind végig érdeklődéit keltő elő-
adást Dantéról. Az előadás, melyben találó ötle-
tekkel, mai életünkből vett képekkel, hasonla-
tokkal elevenítette neg, hozta közel hozzánk a 
régóta halott nagy költőt, tárgyszeretetre és lel-
kes elmélyedésre vallott. Péter József  a Pokol 
III. énekét ügyesen olvasta fel.  Kellemes hang-
jával sikert ért el Tomcsa Klementin is, egy 
olasz operarészlet — zongorakiíéret mellett való — 
előadása által; ráadást is kellett énekelnie. Az 
estély második részében Halmágyi Samu két 
kiváló román költővel, Alsxandrival és Emiues-
cuval foglalkozott  alaposan és bő irodalmi tájé-
kozottsággal. Részletes és érdekes képet rajzolt 
előbb a román irodalom megelőző, közöttünk ed-
dig kevésbé ismert mozgalmairól és úttörőiről. 
A két ismertetett költő müveiből válasstott ver-
seket, melyek közül több a Halmágyi Samu, Ba-
kóczi Károly és Finta Gerő sikerült fordítása, 
Papp Lenke és Magyari Erzsike kedvesen és ha-
tással szavalták el. A Dante-előadást még a nagy 
költő szülőföldjét  bemutató vetített képek is ki-
egészítették. 

Halálozás. Kiss  József  f.  hó 26 án, 68 
éves korában, Székelyudvarhelyen rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése nagy részvét mellett folyt  le. 

Varga  József,  mészáros, t hó 22-én 60 éves 
korában városunkban elhunyt. 

A Hargita. Munkás csapata vasárnap, 
f.  hó 30 án tart barátságos mérkőzést a 0. F. 
R. el Segesváron. 

A marosvásárhelyi iparkamara a 
galatzi csehszlovák consul értesítése alapján közli, 
hogy csehszlovákiai mérnökök, asztalosok, me-
chanikusok, lakatosok, soíförök,  tüzelők, hentesek, 
szobrászok, kárpitosok, cukrászok, kerékgyártók, 
teracota gyári munkások, téglagyári munkások, 
fazakasok,  kályhások óhajtanak Romániában al-
kalmazást nyerni. Az érdeklődók forduljanak  köz-
vetlenül a „Konsulat caskoslovensko Repübliey 
Galatz" címhez, közölvén egyidejűleg a fizetésre, 
az útiköltségre és a lakhatásra vonatkozó fetté-
teleket is. 

A ragadós Máj ós körömfájás  — amint 
már mult számunkban megirtuk volt — nemrég 
Farkaslakán is fellépett.  Illetékes helyen érdek-
lődtünk a járvány állása Írást, de sajnos, azt a 
választ kaptuk, hogy az a községben nem csök-
kent, s emiatt a november 9 lki állatvésárt ott 
megtartani nem lehet. 



A brassói hadkiegészítő parancsnok 
•ág közhírré teszi, hogy ha a mozgósításkor be-
vonult katona halálát az akkori helyhatósági 
(községi) elöljáróság sem állapithatja meg hivata-
losan, akkor az elhalt özvegye vagy hozzátarto-
zói, az illetékes járásbíróságnál a holttá nyilvá-
nítást azonnal indítsák meg. A hadkiegészítő pa 
rancsnokság a keresetet megszerkeszti és illetékes 
hatóságokhoz benyújtja, ha a hátramaradottak 
két tanút neveznek meg, kik eskü alatt bizonyít-
ják, hogy az illetőt személyesen ismerték és az 
hősi halált halt. Ez ügyben az okmányok bélyeg-
mentesek. Az ilyen módón szerzett birói Ítélet az 
illetékes községi elöljárósághoz tétetik át, a halál-
eset anyakönyveztetik. A hitelesített másolat alap-
ján az özvegyek ós árvák részére a nyugdíj folyó-
sítva lesz. 

Egy öreg honvéd halála. Az egykori 
48 as honvédek közül ma már alig van egy-egy 
életben. Messze vidéket bejárhat sz ember, amíg 
a nagy idők egy öreg tanujával találkozhatik. 
Ssámuk a mult napokban megint apadt eggyel. 
Kobátfalván  a 91 éves Ágostén Márton halt meg. 
Az öreg honvéd 65 éven át állott Gáiffy  Kálmán 
nyűg. főszolgabíró  családjának, vagyis neki ma-
gának és néhai atyjának, Gálffy  Sándornak szol-
gálatában. Derék, hü ember volt, s a családnál 
móltóképpen megbecsülték. Most aztán szép csen-
desen kimúlt. Temetésén, melyen nagy közönség 
vett részt, Deák Miklós lelkéBz megkapó, szép 
egyházi beszédet mondott. 

A szerkesztő üzenete. 
J. P. H. Bekftldött  versei azok közé tartoznak, me-

lyekből majdnem lehetetlen megállapítani, igazi belsl szük-
ség, kflltöi  hivatottság sugallta-e őket, vagy csak más köl-
tik befolyása,  olvasmányok hatása alatt keletkeztek. Min-
denesetre t»bb Írását kjllone még látnunk, hogy tehetsé-
géről határozott véleményt mondhassunk, s azok elolvasá-
sára szívesen vállalkozunk is, bár lapunkbaD, korlátozott ter-
jedelme miatt, szépirodalmi közlemények számára jelenleg 
ritkán, szinte csak kivételesen jut tér. 

KÖZGAZDASÁG. 

A verejtékező szorgos munkaideje a gazdá-
nak ez évre lejárt. Ezentúl már inkább van idő 
arra, hogy összejöveteleken a közügyekkel is fog-
lalkozzunk. Minden gazdakör elnöksége haladék-
talanul nyújtson be illetékes helyre kérést a gazda-
köri gyűlések engedélyezése céljából s az esetben, 
ha a kérés nem teljesíttetnék, e ténykörülményt 
szíveskedjenek az elnök urak a Földmives Szö-
vetség központjával tudatni, hogy felsébb  helyen 
jogorvoslással élhessünk. Mi gasdasági kultúrán-
kat előbbre akarjuk vinni, ehhes jegünk van s ez 
kötelességünk. Sajnos, hogy meggátoltatunk an-
nak előbbre vitelében azzal, hogy gyűléseink elé 
akadályok gördittetnek. Ugy véljük, s az is az 
igas, hogy az államra nézve sem közömbös, ha 
területén intenzivebb gazdasági élet fejlődik,  ha 
népe tudásban, tapasztalatban, műveltségben, va-
gyonosodásban előhalad. Gyakori gazdaköri gyű-
léseket kell tartanunk, hol megbeszélve egyes mó-
dozatokat, alakul ki az egészséges irányzat, mely 
lerontva a maradiság kínai falát,  közelebb visz a 
müveit nyugat gazdasági kultúrájához. Az eset-
ben, ha a gyűléseink tartása nem engedélyeztet-
nék, as engedélyezésért felsőbb  helyen kell kopog-
tatnunk s ezt csak ugy tehetjük, ha gazdaköreink 
az akadályokat sürgősen bejelentik. 

A Földmives Szövetség 1922. évi naptára a 
napokban megjelenik. Gazdasági irányzatú cikkei 
a gazdák réBzére nélkülözhetlen olvasmányokul 
Bzolgálnak, a vásárok határideje a legpontosabban 
és legnagyobb figyelemmel  van összeállítva. Gazda-
köri elnökeinket kérjük, jelentsék be, mily Bzámu 
naptárt tartsunk fönn  a gazdakör részére eláru 
sitás végett. 

A mult heti piacon a buza 48—55, török-
buza 36—44, árpa 86—40, zab 18—20, burgonya 
9—11 leuban kelt el vékánkónt. 

Földmives Szövetség. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely 
Cens.: C. T. Sirca. 

üyilttér< 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal felelősséget. 

Figyelmeztetés. 
Deák Tótmájer Ferenc nevtt nevelt fiamért,  ki háza-

mat 1821 október hó 26-én elhagyta, semminemű felelőssé-
get nem vállalok, érte semmiféle  adósságot ki nem fizetek. 

Lókod, 1911 okt. 36. Deák La Jog. 

Comisiunea de jadecata a negust spec. 
Szám: 7-1921/6. 

A torvény nevében! 
Az árdrágitási birói bizottság bűnösnek 

mondja ki Téglás György 67 éves ref.  vallású 
bögözi szül. é3 lakos földmives  szövetkezeti igaz-
gató vagyonos, , 

II. Mihályi Domokos 51 éves ref.  vallasu 
bögözi süületésü és lakos földmives,  nős, vagyo 
nos szövetKezetielnöi vádlottakat a 673—920 dec. 
lege 20. § ába ütköző 5 rendbeli kihágásban, amit 
ugy követtek el, hogy a „Hangyaszövetkezet ba-
gözi fiókjában  1920 október havában a Hangya 
központ által kilónként 48 koronára értékelt szap 
pant kilónként 80 koronáért, az 56 koronára 
értékelt szappant kilónként 96 koronáért, a 18 
leire értékelt szappant kilónként 30 leiért, a ki-
Ionként 288 leire értékelt trafik  dohányt kilón-
ként 360 leiért, a kilónként 90 leire értékelt 
trafik-dohányt  kilónként 140 leiért,? végül 500 ci-
garettát 33 lei trafik  ára helyett 50 leiért árusí-
tották, és ezért a 673-919. sz. dec. lege 20. 
8-ának és aBtk. 97-ik és 102. §§ ainak felhívásá-
val 400+400+4004-400+400=2000 lei pénz-
büntetésre itéli. 

A pénzbüntetést behajthatatlansága esetén 
a Btk. 22-ik és a K. T. 621—920. sz. rendelet 
alapján 50 leienként egy napi, összesen 40 napi 
fogházra  kell átváltoztatni. 

A szabadságvesztést a büntetés megkezdésé-
nek napjától kell számítani. 

A vádlottak a Bp. 480. §-& értelmében kö-
telesek az ezután felmerülendő  bűnügyi költséget 
és pedig külön-külön az államkincstárnak meg-
téríteni, de a biróság a költségeket az 1890. 
XLII. t.-c. 4 ik §. alapján egyelőre behajthatat-
lanoknak nyilvánítja. . 

Kötelezi vádlottakat, hogy ezt az ítéletet 
jogerőre emelkedés után az Odorheien megjelenő 
.Székely Közélet" cimü lap legközelebbi számá-
ban egyszer saját költségükön egész terjedelmé-
be^ közzététessék. 

A pénzbüntetést a jelen ítélet kihirdetésétől 
számított 15 nap alatt az ipar- és kereskedelmi 
miniszter javára as 1300-920. sz. rend. V. tétel 
p. at. bek. alapján az odorheii kir. járásbíróság-
hoz tartozik befizetni. 

A lefoglalt  és egyelőre a nevezett „Hangya -
fiók  őrizetében hagyott összesen 173 drb. bűnjel 
szappan elkobzását a Btk. 61-ik §a alapján 
elrendeli. 

I n d o k o k : 
Közvádló vádat emelt Téglás György szövet-

kezeti igazgató és Mihályi Domokos szövetkezeti 
elnök ellen a 673-919. sz. dec. lege 20 ik § 
ába ütk. árdrágitási kihágás miatt, mert Bögözöu, 
1920 okt. elején a „Hangya" fogyasztási-  és ér-
tékesítő szövetkezet bögöái fiókjában  a nagyenyedi 
központ által a) a kilónként 48 koronára érté 
kelt szappan kilóját 80 koronáért, b) a tucatoa 
ként 56 koronára értékelt szappan tucatját 96 
koronáért, c) a kilónként 18 leire értékeit szap 
pan kilóját 30 leiért, d) a kilónként 288 leire 
értékelt trafik  dohányt kilónként 360 leiért, e) 
a kilónként 90 leire értékelt trafik  dohányt kilón 
ként 140 leiért s végül f)  500 drb cigarettát, 
a melyik ára 33 lei volt, 50 leiben árulták ki. 

Vádlottak beismerték, hogy a kérd. szövet-
kezeti fiókot,  mint igazgató, illetve mint elnök, 
ők vezették; elismerték azt is, hogy a vádbeli 
adatok, amelyek a Jakab Lajos bögözi körjegyző 
által 1920 okt. 28 án felvett  jegyzőkönyvből me-
rittettek, a valóságnak megfelelnek  s védekezé 
Bükre csupán járatlanságukat és az elkövetés 
idején az árdrágítás körüli tájékozatlanságukat 
hozták fel.  , ,, 

Minthogy pedig a vádlottak által beismert 
kihágás a 673—919. sz. dec. törv. 20 ik §<ában 
meghatározott árdrágitási kihágás tényeiemeit 
foglalja  magában, s minthogy a beszámítást ki-
záró és a büntethetőséget megszüutető ok nincs, 
vádlottaknak bűnösségét meg kellett állapítani s 
őket a hivatkozott §. alapján elítélni kellett. 

A büntetés kiszabásánál enyhítő körülmény 
gyanánt vétetett figyelembe,  vádlottak büntetlen 
előélete és az árdrágítás rendezésekor az egy-
szerű falusi  embereknél feltételezhető  tájékozat-
lanság. Eszel szemben súlyosító, hogy a vádlot-
tak a terhükre rótt kihágást több izben követ-
ték el. 

Az Ítélet egyéb rendelkezései a hivatkozott 
szakaszokon alapulnak. 

Odorhei, 1921 július 8 
» r . « a l l a y s. k., biz. elnök. 

A kiadmány hiteléül: Relchert«.jmanipu!&üt. 

Eladó  utazó-bunda 
Cim  megtudható  a kiadóhivatalban. 

Az odorheii törvényszék mint árdrágitási felebb-
viteli biróság. 

Pa. 1066-1921/9. 
A törvény nevében! 

Az odorheii törvényszék, mint árdrágitási 
felebbviteli  biróság az árdrágítás vétsége miatt 
Téglás György és társai ellen ioditott bűnügyet, 
amelyben az odorheii árdrágitási bírósági bizott-
ság az 1921 évi juniu* hó 8. napján 7/5—1921. 
szám alatt ítéletet hozott, a Tégláí György és 
Mihályi Domokos vádlottak és védőjük részéről a 
büntetés enyhítése és illetve az utóbbi vádlott 
részéről a bűnösség megállapítása miatt használt 
és Írásban is indokolt felebbozés  következtében, 
Geleta Géza tszéki 'tanácselnök, mint elnök, dr. 
Glósz Miksa tszéki biró és dr. Szabó Géza tszéki 
biró, valamint dr. Gencsy Gyula tszéki jegyző 
mint jegyzőkönyvvezető részvételével, dr. Voszka 
István államügyésznek mint közvádlónak jelenlé-
tében Odorheien, 1921 évi szeptember hó 13. 
napján megtartott nem nyilvános tanácsülésben 
vizsgálat alá vette és meghozta a következő 

Í t é l e t e t : 
Az elsőfokú  ítéletet a Pp. 554. § ának máso-

dik bekezdése alapján: 
1. Téglás György I. r. vádlottra vonatko-

zólag a Pp. 385. § ának I. b., valamint 2. pont-
jaiban foglalt  semmiségi okok miatt hivatalból ia, 

2. Mihályi Domokos II. r. vádlottra vonat-
kozólag pedig aPp. 384. § ának 11. pontjában meg-
jelölt semmiségi ok miatt megsemmisíti, 

Téglás György I. r. vádlottat az I. fokú 
Ítéletben megjelölt 5 rendbeli árdrágitási cselek-
ménye helyett bűnösnek mondja ki a 2939/1919, 
sz. Decret-Lege 8. szakaszának 2. bekezdésében 
és a belügyi, ipar- s keresk. ügyi és igazságügyi 
államtitkárságok 7761—1920. számú rendelete 6. 
szakaszának 2. bekezdésébe ütüöző és ezek sze-
rint minősülő egy rendbeli, folytatólagosan  vég-
hezvitt árdrágítás vétségében, amit ugy követett 
el, hogy mint a „Bőgöz és vidéke fogyasztási  es 
értekesítő szövetkezet" ügyvezető igazgatója Bögöz 
községben, 1920 év szeptembar és október havá-
nak folyamán  a „Hangya" központtól tucatonkint 
56 K; árban kapott mosdószappant a megenge-
dett 72 K. helyett 96 K. árban, kilónként 18 lei 
álban kapott mosdószappant a megengedett 24 
lei helyett 80 lei árban, kilónként 288 lei trafifc 
árban kapott pipadohányt kilónként 360 lei ár-
ban, kilónként 90 lei trafik  árban kapott dohányt 
kilónként 140 lei árban, 33 lei 50 bani trafik 
árban kapott 500 drb. cigarettát 140 lei árban 
árusított 

s ezért a törvényszék I. r. vádlottat a fen-
nebb felhívott  törvényhely és rendelet alapján, a 
Cp. 91. § ának alkalmazása mellett, az odorheii 
államügyészséghez az ipari- és kereskedelmi mi-
niszteri tárca javára 15 Dap alatt befizetendő  s be-
hajthatatlanság esetén a Cp. 53 §• a és a 621—1920, 
Pres. Just. számú rendelet szerint 20 azaz husz 
napi fogházbüntetésre  átváltoztatandó 1000, azaz 
egyezer lei pénzbüntetésre itéli 

és őt a Pp. 480. §-a alapján kötelezi, hogy 
a büntetés végrehajtásával netán felmerülendő 
bünügyi költségeket az államkincstárnak té-
rítse meg; 

ezt az ítéletet pedig a „Székely Közélet" c. 
helyi lapban saját költségén egyszer tétesse közzé 
8 a közzététéit tartalmazó lappéldányt az 1. fokú 
bírósághoz 30 nap alatt terjessze be; 

a 173 drb. bűnjel-szappan elkobzását a 
törvényszék mellőzi; 

ellenben Mihályi Domokos II. r. vádlottra 
nézve a folyó  évi április hó 25-iki tárgyaláson 
ellene emelt ujabb vád visszautasítása mellett 
kimondja, hogy ezzel a vádlottal Bzemben az I. 
biróság 3 sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvében 
foglalt  megszüntető végzés hatályos. 

I n d o k o l á s : 
A törvényszék Téglás György I. r. vádlott-

nak a feljelentési  jegyzőkönyv és a becsatolt 
Bzámlák adataival egyező beismerése alapján bizo-
nyítottnak találta, hogy nevezett I. r. vádlott 
mint a „Bögöz és vidéke fogyasztási  és értékesítő 
szövetkezet" ügyvezető igazgatója Bögöz község-
ben, 1920 év szeptember és október havának 
folyamán  a „Hangya" központtól tucatonként 56 
K. árban kapott mosdószappint a megengedett 
72 K. helyett 96 K. árban, kilónként 18 lei ár-
ban kapott mosószappant, a megengedett 24 lei 
helyett 30 lei árban, kilónként 288 lei trafik 
áiban kapott pipadohányt kilónként 360 lei ár-
ban, kilónként 90 lei trafik  árban kapott dohányt 
kilónként 140 lei árban, 33 lei 50 bani trafik 
árban kapott 500 drb. cigarettát 140 lei áüban 
árusított. 

Minthogy I. r. vádlottnak eme cselekményei 
a rendelkező részben felhívott  törvényhely és ren-
delet alá eső s ezek Bzerint minősülő egy rend-
beli, folytatólagosan  véghezvitt árdrágítás vétsé-



gének a törvényes tényálladéki alkotó elemeit fog-
lalják magukban, 

mert a sértettek személye és száma isme-
retlen, a vádlott akaratelhatározásának, az elérni 
kivánt célcac, a helynek és a körülményeknek 
egy&ége pedig nyilvánvaló 

s igy csupán az a körülmény, hogy I. r. 
vádlott többféle  árueikket árositott a megengedett 
30°/0-nál nagyobb nyereséggel, nem minősíti a 
cselekményeit annyi rendbeli árdrágítás vétségére, 
ahányféle  eikket a megengedettnél nagyobb nye-
reséggel árusított 

é3 minthogy as I. fokú  bíróság esnek elle-
nére a vádlott bűnösségét 5 rendbeli árdrágítás 
vétségében áliapitotta meg 8 a büntetést is ehez 
képest szabta ki 

s ezáltal a Pp. 385. § ának 1. a. és 2. pont-
jaiban meghatározott és a vádlott sérelmére szol-
gáit semmiségi okokat létesítette, 

amely semmiségi okok a Pp. 385. § ának 
utolsó bekezdése értelmében hivatalból veendők 
figyelembe: 

ezeknél fogva  az I fokú  Ítélet vonatkozó 
részét, habár a telek a bűnösség kérdésében nem 
is falebbeztek,  hivatalból megsemmisíteni 

s az I. r. vádlott bűnösségét — beszámítást 
kizáró vagy büntethetőségét megszüntető ok hi-
ányában — a rendelkező rész szerint megállapí-
tani kellett. 

A büntetés kiszabásánál a törvényszék a 
"folytatólagosságon  kívül más sulyositó körülményt 
mem talált, ellenben igen nyomatékos enyhitő 
körülményekként mérlegelte az I. r. vádlott bün-
tetlen előéletét, beismerését, a ti lté rendelkezések 
körül fenforgott  tájékozatlanságát 

b ezek egybevetésével a fennebb  meghatá-
rozott 1000 lei pénzbüntetést találta a bűncse-
lekmény mérvével és a bűnösség fokával  ará-
nyosnak. 

Az I. r. vádlottnak a faljelentési  jegyzőkönyv 
1. pontjában foglalt  amaz állítólagos cselekménye, 
hogy az 1920 május 8 iki számla szerint kilón-
ként 48 K. árban átvett szappant a megengedett 
63 K. helyett 80 K. árban árusította, büntetendő 
cselekménynek minősíthető nem volt," 

mert a tényállás felvételekor  ebből a szap-
panból már semmi sem volt 

s így a vádlott javára valószínű alappal bír 
az a körülmény, hogy I. r. vádlott ezt a szap-
pant még 1920 évi szeptember hó 1. előtt oly 
időbeu árusította el, amikor az árdrágítást tiltó 
2969—1919. számú Decret L?ge rendelkezései és 
az ezekkel kapcsolatban kiadott prefectusi  ren-
delete k ezen a vidéken még nem voltak közzétéve. 

A bűnjel-szappmok elkobzását a tör-
vényszék azért mellőzte, mert áruelrejtés vagy 
áruhalmazás esete nem forog  fenn  s mert azok 
nem bűncselekmény által hozattak létre s nem is 
az I. r. vádlott tulajdonai, 

minélfogva  az elkobzás törvényes feltételei 
nem forognak  fenn. 

Mihályi Domokos II. r. vádlottal szemben az 
I. fokú  bírósági bizottság az eljárást a —/3 sor-
számú jogerős végzéssel vádelejtés miatt a Pp. 
323. §-a alapján megszüntette 

8 minthogy ily megszüntetés esetében a Pp. 
445. § és 558. §§ aiban szabályozott újrafelvételi 
az 1921 évi januárius hó 17 ón kelt 1300—1920. 
III számú igazságügyi áilamtitkársági rendelet 
III. fejezetének  14. pontja kifejezetten  kizárja, 

nyilvánvaló, hogy a folyó  évi április hó 
25 iki tárgyaláson emelt ujabbi vád törvényszerű 
vádnak nem tekinthető 

s minthogy az I. fokú  b'róságí bizottság 
önnek dacára hozta meg a II r. vádlottra vonat-
kozó Ítéletet, 

amit a Pp 384. § ának II. pontja hivatalból 
is figyelembe  veendő semmiségi oknak nyilvánit, 

ezért az I. fokú  ítéletnek ide vonatkozó ré-
szét is megsemmisíteni s a —'3 sorszámú meg-
szüntető végzést hatályában fentartani  kellett. 

Odorheiu, 1921 évi szeptember 13. 
A törvényszék, mint árdrágító felebbviteli 

bíróság. 
CSelcta Géza s. k., tszéki tanácselnök, mint elnök. 
D r . Glósz Miksa s. k., tszéki biró előadó. 
A kiadmány hiteléül: Radó 8. h. tisztviselő. 
No. .7-1921/9. 

A másolat hiteléül 
Odorhei, 1921 október 10. 

R e i c h e r t , kezelő. 

Egy jókarban levő cimbalom 
500 leiért eladó. Kossutli-u. 89. sz. 
Egy 5árga;zittii bor dánKabát 
majdnem fi), eladó. JKcgleKtoHtctö Barcsay Hí* 

Az odorheiui törvényszék. 
C. 1276-1920/2. 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi, hogy 

Csomor Zsuzsa és társai bögözi lakosok részéről 
az 1911. I. t. c. 748. §. alapján előterjesztett ké-
relem folytán  az állítólag orosz hadifogságban, 
Oreoburg város kórházában az 1918. év tavaszán 
elhalt Csomor Ferencz, Ferencz fia,  volt bőgözi 
lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt az 
eljárást a mai napon megindította és az eltűnt 
részére ügygondnokul dr. Lukácsijy Elek ügyved, 
odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Csomor Ferenczst 
(a Ferencz fia)  és mindazokat, akiknek az ő élet-
benlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot, vagy 
az ügygondnokot Caomor Ferencz fia  életbenlété-
ről értesítsék, egyszersmind [közöljék szokat az 
adatokat, amelyekből az ő éietbenléte megálla-
pítható, mert ellenkező esetben a bíróság a jelen 
hirdetménynek a „Gazeta Oficiala"-ban  történt 
harmadszori beiktatását követő naptól számított 
3 hó eltelte után a nevezett elhalálozásának té 
cyét a bizonyítás eredményéhez képest meg fogja 
állapítani. 

Odorheiu, 1921 évi október 13. 
Dr. Glósz Miksa, s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: F lór ián, 8. hiv. tisztviselő. 

Szcntitnre-tt. 89. sz. bíz eladd. 
Értekezhetni gr. Jodâl Gábor iigyttdafl. 

Az odorheiui törvényszék. 
C. 1291—1921. 

V é g z é s . 
Dr. Jodái Gábor ügyvéd által képviselt Deák 

Elekné sz. Palló Erzsébet mátisfalvi  lakos részéről 
az 1911. I. t.c. 748. §-a alapján előterjesztett ké-
relem folytán  a bíróság Daák Elek volt kőris-
pataki lakos elhalálozása tényének megállapítása 
iránt az eljárást megindítja, az állítólag elhalt 
részére ügygondnokul ár. Kiss Kálmán ügyvéd, 
odorheiui lakost kirendeli, egyúttal az 1911. I. 
t.-c. 736. §. értelmében az állítólag elhalt élet-
benlétének bejelentésére feihivó  hirdetményt bo-
csát ki, ezt a hirdetményi táblára kifüggesztett 
ás oly meghagyással adja ki a kérelmeiének, 
hogy a „Gazeta Oficialau-ban  háromszor, továbbá 
magyar nyelven a „Székely Közélet" c. helyi lap-
ban szintén háromszor tétesse közzé és a sza-
bályszerű közzétételt a szóbeli tárgyalás kitűzé-
sének kérésekor igazelja. 

A hirdetménynek 1 kiadmányát a tszék Kö 
rispatak község elöljáróságának a helyi szokás 
szerint való közhirrététel és 3 havi időtartamig 
való kifüggesztés  végett ide mellékelten azzal 
adja ki, hogy azt eme 3 hó eltelte után közhír-
rétételi és kifüggesztési  záradékkal ellátva ter-
jessze be. 

Odorheiu 1921 szeptember 26. 
Dr. Glósz s. k., tszéki biró. 

A kiadmány biteléül: F lór ián , shiv. tisztviselő. 
Str. Principessa Mária (Szent-

C l a Q U iinre-u.) 14. sz. emeletes ház. 
Értekezhetni dr. Orbáu Domokosnál Arpád-u. 6. 

Meghivó. 
Az Udvarhelymegyei Gyümölcsértékesitő és 

központi szeszfőzde  R.-T. 
Odorheiun az Udvarhelymegyei Takarékpénztír R.-T. 

helyiségében 
1921 november h^13-án d. e. 11 órakor 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a részvényeseket meghívjuk. 

— — 

Tárgysorozat a 
1. Elnöki megnyitó és megalakulás. 
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság  jelentése, 

a mérleg megállapítása és az igazgatóság és 
felügyelőbizottBág  szabályszerű felmentése. 

3. Az alapszabály 5., 10., 13. §-ainak módosítása. 
4. Választások az alapszabályok 22. §. értelmében. 

A mérleg a közgyűlésig a vezérigazgatónál 
megtekinthető és a következő tételekből áll: 
Mérleg-számla. Tartozik. Felszerelés 30930. Beton-
medencék 15000. Adósok 927980. Készpénz 
10471-36. Veszteség 84658'04. Követel. Hitelezők 
33920. Részvénytőke 100.000 Lei. 

Az igazgatóság. 

Községi költségvetési 
nyomtatvány ;; 

(román-magyar nyelvi!) kapható 
a KÖNYVNYOMDA R.-T. papir-
ós írószerkereskedésében. 

Az Est Hírlapíród» Marosráiírhsly. 

Háború előtti 
minőségű fekete  és sárga 

BŐRZSIRT 
szállítunk 20-as csomagolásban 

B i i r g e r A l b e r t , 

Barcsay Károly 
női- és férfidivat  üzletébe 

megérkeztek nagymennyiséiben, az ó'szi és 
téli idényre, legjobb minőségű és olcsó 
mosó flanellek  20 leutól, barchetok 20 leu-
tól, divatos női- és férfi  gyapju-szövetek 
90 leutól, chifonok  17 50 leutól, kartonok 
15 leutól, batisztok 14 leutól. — Mi, fórfl-
és gyermektrikók, olcsó ruhák; nagy vá-
laszték férfi  kalapokban 40 leutól, nyak-
iiim kendők, harisnyák, keztyük stb. uiui 

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

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

ARMOROSCH BLANC 
Târgu-Mures — Marosvásárhelyi 

áruosztálya. 
Legszebb bánáti, nagyváradi 
mü malom-lisztekkel állandóan 
rendelkezünk. 

Értesítés S 
Asztalos-műhelyünket 
áthelyeztük™^*^-

a Korona vendéglő udvarába 

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

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

Gábos és Székelyi 
műbutor és épületasztalosok. 

vegyészeti gyára 
rargu-Mures—Marosvásárhely. 

Egy favágó  körfürésszel  felszerelt 
hf*n7Ínmnf-nv»1921  november 7-
o e n z i n m o i o r é n a. u. 4 órakor 
helyben, Str. Saguna (Bálint-u.) 8. sz. 
a. nyilvános birói árverésen eladatik. 



Jtticknberii piitlson szmflytsei Vásárolt 
tiagymfiitiflfegii  ţitiitiî tnittfeigii  angol f$  cseh szüVcteim 

îcifrţcztcl,  amelyê  icMistísfre a tisztelt Vásárló pietsség figyelmét fdhWo». 
LÖBLR. Oáorbein Bsl fyg. perd. (Volt Xossuth-n.) 25. 

Az Est Hirlapiroda hirdetése. 

Jön a tél! 
Legfinomabb 

Rum éi llkör 
esszenciák 
minden háztartásban nélkülözhetet-
lenek- Különösen ajánljuk páratlanul 
finom  és zamatos n :: ;i 

rum-esszenciánkat 
Burget* Albert 

vegyészeti gyára 
Targu-Mures— Marosvásárhely. 

Hj Kárpitos mfibely! 
Van szerencsém a nagyÉrdemn 

KSzonsíg tudomására hozni, hogy 

Kárpitos műhelyemet 
5tr. Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 
kl.  szám alalt megnyitottam. 

SWállatoK: angol bőr, szalon 
garnitúrádat stb. €b$dlő, heVerő, His 

• diVányoHat, matrácoKat, fiiggonyözíst, 
lakásberendezést, rolettázást, paplan-
Kíszitíst, minden e szaHmiba Vágd 
áj *s iaVitüsi munHáHat. 

5ziVes pártfogást Kér: 
BALASI ERNŐ, 

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

svájci zseb-, ébresztő, dísz-
ébresztő,valamintfali  óráim 
érkeztek és olcsó árban kaphatók. 

Állandó raktáron tar-
Ltok továbbá Ízléses 
I arany jegygyűrűket, 
'köves gyűrűket, füg 
göket, arany nyakián 

cokat, karkötöket, ízléses és olcsó 
ezüst doubló-függőket  stb. stb. n 
Minden e szakmába vágó munkát 
jutányosán és pontosan teljesítek, 
miért >s a t. közönség szíves párt-
fogását  továbbra is kérem.Tisztelettel 

ISZÁKOVITS BERNÁT 
Odorheiu-Székelyudvarhely, Deák-tér 12. sz. 

BANCA MARMOROSCH,BLANK&Co. 
Alaptöke és tartalékalap: 290 millió lei. Betét folyószámlán  és betétkönyvön: 2 ' / s milliárd lei. 

Az ország minden számottevő városában és a kútfőid  jelentősebb országaiban fiókhálózattal 

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

Értékpapírokat és idegen pénzeket i&^'îÎWSE 
á t u t a l á s o k a t , kifizetéseket v á l l a l a bel- és k ü l f ö l d minden p i a c á r a 

Az amerikai pénzátutalásokat VS^i&iSffliS. 
i n t é z e t is e g y e n e s e n a t a r g u - m u r e s i ( m a r o s v á s á r h e l y i ) fiókhoz k ö z v e t i t i s ebből 
k i f o l y ó l a g a k i v á n d o r l o t t a k h o z z á t a r t o z ó i a leggyorsabban és ú g y s z ó l v á n költségmen-
tesen j u t n a k a v á r t pénzkiildeményhez. Mindaddig, mig a z A m e r i k á b a n levő c s a l á d -
t a g o k a t itteni h o z z á t a r t o z ó i k kellőkép f ö l nem v i l á g o s í t h a t j á k ,  minden belföldi b a n k r a 
s z ó l ó chequet a z összeg behajtása céljából á t v e s z ü n k . 
R a + á f n l / a t v e r s e n y k é p e s k a m a t o z á s r a o y f ö l t é t e l l e l is elfogad, hogy a z ö s s z e -
DclclcKcl get b á r m i k o r f e î m o n d â s  n é l k ü l k i f i z e t i . 

Gabona- és áruosztálya SSiWS. különfé,e  árukat é8 Babona" 
Ezenkívül lebonyolít mindenféle  a bankszakmába vágó más ügyleteket. 

ţlado 200 szál csercfa (»Sfa) 
a sz$KelybettenfalVi erdőn. — ÉrteKezni leheti: 

OsVáth jtiiKlös tanítóval. 

B 
Az Első Székelyudvarhelyi 
Bőrgyár Részv.-Társaság 

ŐRÜZLETÉBEN 
a Flórián-fé le  házban mindenféle 
bö'rök, talpak s a bó'ritalet keretébe tar-
tozó cikkek ngy nagyban, mint kicsinyben 

a legelőnyösebb árban kaphatók. 

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. 

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

Gépgyár Részvénytársaság 

© Harangöntőde teljes képviseletét átvettem. E cég a segesvári és nagyszebeni ha-
rangöntődék 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 birja, ejég 
garancia, hogy szolid és pontos kiszolgálást fogunk  nyújtani, miért is tisztelettel kérjük 41 
harang-megrendelés ügyében egész bizalommal hozzánk fordulni.  ^ 

A Rössler és Gábor SfSS^a!  Gábor Márton. 
Harangok jóságáért és hogy meg nem repednek, 10 évig szavatolok. 

P * I I A közismert HirSCh Rudolf divatáru-üzletébe 

t - i g y e l e m ! 0 | C S Ó férfi posztók, nöi szövetek, 
parketok, zefirek,  vásznak érkeztek. Nyakkendők, férfi  kalapok, harisnyák nagyválasztékban, bámulatos olcsó árban 


