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KRÓNIKA. 

Az ideiglenesen felfüggesztett  működésű 
Magyar Szövetség elnöke nemrég olyan nyi-
latkozatokat tett, melyek alkalmasoknak lát-
szanak a támadt differenciák  kiegyenlítésére, 
s a félreértéseket  kiélezni hajlandó, bizonyoB 
hivatalos körök, s a más oldalról ugyancsak 
támadásokat folytató  némely magyar sajtó-
organnm aggodalmainak lecsillapítására. 

Kijelentette báró Jósika elnök, hogy — 
amennyiben ama bizonyos színházi estélyen 
való meg nem jelenését némiképpen politi-
kai meggondolás is irányította — az éppen 
arra vonatkozott, hogy nem akarta jelenlé-
tének félremagyarázásokbal  való kiélezését 
és azt, hogy e miatt a királyi ünnepségekbe 
zavaró motívumok vegyüljenek, Kijelentette 
az elnök még azt is, hogy a legközelebbi 
nagygyűlésen — mihelyt a tovább működés 
akadályai elhárulnak — alkalma lesz a szö-
vetségnek a vezetőség újjáalakításában részt 

vennie. 
Reméljük, hogy ezek a komoly kijelen-

tések mindenben ki fogják  elégíteni az elnök 
sokat emlegetett meghívó-ügyében sérelmet 
látott politikai köröket, le fogják  szerelni a 
— személyi vagy elvi okokból gáncsoskodó 
— sajtó támadó kedvét is. A Magyar Szö-
vetség pedig ezzel, reméljük, az utolsó aka-
dályokat is leküzdve, ezután valósággal a 
komoly cselekvések, az annyira kívánatos 
alkotó munka terére léphet. 

* 

Magyarországon Károly volt király ba-
lul elsült trónfoglalási  kísérlete, az ő elfoga-
tásával, magának és egész családjának a 
nemzetgyűlés által való detronizálásával, ma 
már körülbelül elintézettnek tekinthető. Az 
ügy utolsó hullámgyürüi ii, előreláthatólag, 
hamarosan elsimulnak és Károly száműzetése 
helyén, Madeira szigetén elmélkedhetifc  az 
emberi sors forgandóságán. 

A trónfosztást  a magyar nemzetgyűlés 
— amint már mult számunkban is jeleztük 
— antant-államok nyomása alatt határozta 
el, bár bizonyára tekintélyes csoport a saját 
valóságos meggyőződése szerint cselekedett a 
határozat kimondásánál. Rendkívül figyelemre-
méltó azonban az egyes külföldi  államok, 
különösen a kisantant államainak az ebben 
az ügyben való különböző viselkedése, állás-
foglalása.  Amíg a felfegyverkezett  Jugosz-
lávia és Csehszlovákia mindenképpen be akart 
nyomulni Magyarországra, ugy hogy felsró-
folt  hevét a nagy antant diplomáciája alig 
tudta mérsékelni, Románia a józanabb vára-

kozás és tartózkodás álláspontjára helyezke-
dett. Illetékes diplomafák,  politikusok tettek 
olyan nyilatkozatokat, hogy a jelenlegi ma-
gyar uralmat Károly kalandos vállalkozása 
miatt felelőssé  tenni nem lehet, s a kor-
mányzó és a kormány intézkedései — külső 
beavatkozás nélkül is — kellőképpen elhá-
rították a bonyodalmakból származható ve-
szélyeket. Természetes, hogy Romániának ez 
a viselkedése a kis antant más két harcia-
sabb államánál nem talált valami nagy tet-
szésre, sőt a csehek lapjaiban ingerült ki-
jelentések hangzottak el Románia „határo-
zatlan magatartásáról". 

* 

Mindezekből a jelenségekből, nem egé-
szen alaptalanul következtethető, hogy Ro-
mániának ez a most mutatott magatartása 
megindítója, bevezetője lehet egy, a külpoli-
tikában való ujabb irány és elhelyezkedés 
keresésének. Ez ország politikusait vezetni 
kezdheti az a kialakulóban levő politikai 
meggyőződés, hogy Románia Magyarország-
gal szemben sem tarthatja fenn  állandóan a 
kölcsönös bizalmatlankodás, ellenkezés fá-
rasztó feszültségét.  Sőt magukra hagyatot-
tan, közepén feküdvén  e két ország a foly-
ton nyugtalankodó, terjeszkedni kivánó szláv 
tengernek, területi fekvésük,  gazdasági egy-
másra utaltságuk mellett, mindez a két 
ország politikáját az egymással való ki-
engesztelődés, gazdasági megegyezések útjára 
kellene, hogy átlendítse. Hogy ilyen irányú 
tapogatózások, megbeszélések, valószínűleg 
folynak  is, vagy legalább tervben vannak, 
feltehetővé  teszi az is, hogy egyes lapok — 
ezúttal ismételten — hangoztatni kezdik a 
personál-unió lehetőségének eszméjét is. 

A fenti  körül mények miatt valamely 
gazdasági kicserélődés, megegyezés megte-
remtése csakugyan szükségesnek is látszik. 
Ezt nekünk, Romániában élő s itt elhelyez-
kedni akaró magyar kisebbségnek, külön is 
kívánatosnak kell tartanunk, mert a két or-
szág egyetértőbb politikája számunkra is sok 
zaklatástól való mentességet, s szabad kul-
turális és gazdasági kifejlődést,  politikai 
számbavételt biztosi tana. 

A fOldadó  kivetésénél egyes helyeken a 
föld  hozadékát igen magasra becsülték s emiatt 
az adő is túlságosan magas. A földmives  szövet-
ség figyelmezteti  aa érdekelteket, hegy hasonló 
esetben a kiróvást felebbezzék  meg. 

Ac alsósófalvi  tüxkárosultak részére 
a vármegye alispáni hivatalához a következők 
juttattak adományokat: Hioléder Fels Ernő dr. 
500, Udvarhelymegyei Takarékpénztár R.-T. 300, 
Z. Székely János 20, Klein Zsigmond cég 200leut. 

Mit csinál a Földmives 
Szövetség? 

Komolyan gondolkozó, a közélet előmozdí-
tását szivükön viselő fétfiak  meghitt társaságá-
ban került szőnyegre a kérdés, hogy mit csinál 
a Földmives Szövetség? Olyan kérdés ez, mely-
lyel mindnyájunknak kellene foglalkeznuak.  Olyan 
erkölcsi testület ez, melynek munkája közvetve, 
vagy közvetlenül mindnyájunkat érint. Olyan uta-
kon inditotta el ezt a testület repatriált elnöke, 
hogy Erdély egyik vezető embere, az erdélyi 
sajté nagy tekintélynek örvendő egyénisége az el-
ismerés őszinte hangján vallja be, hogy Erdély-
nek ma számottevő, a jövendő reménységével biz-
tató, egészséges utoa járó testülete az udvar-
helymegyei Földmives Szövetség. Olyan szent 
örökség ez nekünk, udvarhelyieknek, hogy leg-
jobb erőinket latba kell vetnünk, hogy megtart-
suk e testületet azon a magas színvonalon, me-
lyen Gál Imre elindította. 

A Földmives Szövetség központjában, Sző-
kelyudvarhelyen, nagy erőmegfeszitéssel  még min-
dig a szervezés munkája folyik.  Azon gondolkoz-
nak az egy velők és azon dolgoznak a kezek, hogy 
az a ezereneiés kezdet, mely a gazda-napok ren-
dezésével elindult, tovább folytatódjék.  Ebből a 
munkából pedig nem szabad kimaradeia egyet-
len gazdakörnek, egyetlen gazáaköri tagnak sem. 
A földmives  Szövetség az az ólő kapocs, mely-
nek össze kell foglalnia  az egyeseket az össze-
ségben. A tanácsnak, a tudásnak, a tapasztala-
tok ismertetése és közlésének eszköze, de egyben 
a tulajdonnak védője, a kulturának fejlesztője, 
faji  erősbülésünknek bástyája. A gazdanapok lel-
kes közönsége követendő példát nyújtott arra vo-
natkozólag, hogy tettekre, munkára kész közön-
ségünk van, mellyel, — ha helyes utakon járunk 
— meg lehet oldani a jövő reánk váró nagy fel-
adatait, nehéz kérdéseit, a ezt a munkálni akaré, 
tenni kivánó népet a téli napok összejövetelei-
ben kell ismeretterjesztő előadások, értekezések, 
faragó,  fonó,  szövő, varró itb. tanfolyamok  és 
versenyek utján, tudatára ébreszteni benne rejlő 
erőinek kifejtésére. 

A sok haszontalan, egyeseknek zsebét hiz-
laló, érzékiséget és erkölcsi züllést termelő, bör-
tönvirágokat nevelő falusi  mulatozásoknak a 
gazdakörök által rendezendő Összejövetelek vet-
hetnek véget, mely összejövetelek esetleg be-
gyülő fillérei  egy-egy parány lesz a felépítendő 
gazdasági egyetem fundamentumában.  Egyetlen 
pillanatét sem szabad elszalasztanunk, hol meg-
ragadhatjuk az alkalmat az egymás iránti biza-
lom ébresztésére, a szeretet terjesztésére, az em-
beri munka kifejtésére  és értékesítésére. Hiszen 
nekünk az élet inegtartásáhez szükséges feltéte-
lekre van szükségünk. A nagy háború okozta 
nyomort csak az egyesitett erőknek céltudatos, 
tömöritett munkája enyhitheti, hosszú évek össz-
bangzó, kitartó, helyes küzdelmével. Ne feledjük 
el, hogy az örök fejlődés  szolgálatában álló in-
tézményeink, egyházaink, iskoláink mind a meg-
semmisülés határ-mesgyéjén állanak. Mi less a 
jövendő termése, ha a jelen vstsméayes kertje 
parlagon hever? A meggondolatlanság erős bari-



tonján kiabálhatunk bele nagy kijelentéseket, a 
forrongó,  elégedetlen, a boldogulás utjál méltán 
keresó lelkekbe, de vájjon caendes, zajtalan rész-
véttel törülhetjük-e le a könnyeket, emelhet-
jük-e felfelé  ezeket a felkiabált  lelkeket más-
képpen, mintha a kiabálás helyeit oda állunk mi 
is a tűrők, szenvedők, áe a kevésen is hiven 
munkálkodók csapatába. 

Nekünk a mindnyájunkat összefoglaló,  mind-
nyájunk érdekét szivén viselő, munkánkat fel-
használó, irányiió, közös javunkra értékesítő in-
tézményre van szükségünk s ez az intézményünk 
a Földmives Szövetség. Szövetség, mely az érző, 
fájó,  de szerető szivek összedobbanásából, a hivő, 
bízó, reménykedő lelkek szent gondolatából szü 
letett. Szövetség, melyet nem számító elmék önző 
spekulációja hozott létre, banem a testvériesü-
lés mindeneket egybekapcsoló szent gondolata 
hivott életre. Szövetség, melynek mindannyian 
foglalkozásra,  nemre való tekintet nélkül, mun-
kásai lehetünk, munkásai kell, hogy lsgyünk. 
Szövetség, amelyben elvégzett munkánkért, annak 
annak jól eső, megnyugtató, boldog tudatát hor-
dozzuk, elmulasztott kötelességeinkért Isten előtti 
felelősséggel  tartozuk. 

Közép Európa vérrel megáztatott földjén 
máról-holnapra történelmi múlttal rendelkező ál-
lamok halnak meg és Bzületnek mások. Forrongó 
levegőjében detronizált uralkodók elhajított ko-
ronája veri vissza a jövendő világosságának fé-
nyét. Jelszavaktól elvakult tömegek ülik pün-
kösdi királyságukat, a hit, a szeretet, az erkölcs, 
az emberi tökéletesbülés nagy kárára. S az 
annyi hiába, embertelenül kiontott vértől párolgó 
földön  mit csinál s Földmives Szövetség? öisze-
szedi az elszórt csontokat. Kezében az élet eké 
jével szántja a termő ugart. Életadó magot vet 
a messze jövendőnek. Összekötözi a csüggedő lel-
keket. Munkára serkenti az fáradó  kezeket. Sze-
retettel tölti meg a szebb jövőért dobogó szive-
ket. Evangéliumot visz gazdagnak, koldusnak . . . 

Mit csinál a Földmives Szövetség? Az élet 
nagy harcára indul velünk, érettünk... Riadót 
fuj . . .  Táborba szólít... Hányan leszünk ott ? 

Dálnoki Paál Lajos. 

Nagy Károly püspök Székely-
udvarhelyen. 

Vonat-csatlakozásról való lekésés miatt Nagy 
Károly dr. erdélyi református  püfpök,  nem a terv 
szerint pénteken, 10 én délelőtt, hanem csak dél-
után érkezett be Székelyudvárhelyre, Makkay 
Sándor dr. teológiai igazgató és Illés Gyula dr. 
h. egyház-kerületi előadó kíséretében. Az ál-
lomáson, hol a város részéről Szakáts Zoltán pol-
gármester és Baczó Albert dr. tiszti főügyész  is 
megjelent, Gyárfás  Pál dr., ref.  kollégiumi fő-
gondnok fogadta  a püspököt, a tanári kar élén, 
meleg üdvözlő beszéddel. Ecnek elhangzása után 
a püspök közvetlen szavakkal ecsetelte a mai 
nehéz helyzetet, kitérve arra is, hogy mi módon 
lehet és kell most is a nemzeti érzést és a val-
lás eszméjét fenntartani,  összeegyeztetni és mű-
velni. Majd hálás szavakksl köszönte meg a meg 
tiszteltetést és a szíves fogadtatást. 

Este a ref.  ifjúsági  egyesület által a kollé-
giumban rendezett vallásos estélyen jeleni meg 
a püspök és kísérete. Á nagy számú közönség 
•lőtt Makkal Sándor dr. tartott mély gondola-
tokban bővelkedő előadást, melyben Krisztus kö-
vetésének különböző módjait s ezáltal egyben a 
keresztyénség fejlődésének  egyes fokait  ismertette, 
nagy történelmi áttekintéssel. E fejlődést  maga 
Krisztus jelölte meg e kijelentésével, hogy: Én 
vagyok az ut, az igazság és élet 1 Követni akarói 
először a hozzá vezető utat, majd (a reformáció 
ban éB a következő időkben) az eszmékben rejlő 
igazságot keresték. Ma pedig az életet kell Jé-
zusban keresnünk; az élet minden terén az ő 
meggyőződését, alázatát, szeretetét kell megváló 
«itanunk, vallásosságunkat az élet valóságaival, 

erejével megtartanunk. Cdak igy remélhetünk mi 
is megtartatást. 

A program befejezése  után Nagy Károly 
püspök intézett meggöndolkoztató, komoly záró 
szavakat a közönséghez. Az újonnan alakult ke 
resztyén ifjúsági  egyesületeknek nem szabad meg 
elégedniök az ilyen apróbb szereplésekkel elérhető 
sikerekkel, a közönségnek sem a jdindulatu tet-
szésnyilvánításokkal. Komoly, magunkba mé-
lyedés, szerénység, az igények lefokozása  03 foly-
tonos munka a kötelességünk, hogy magunkat 
az ezutáni időkben fentarthassuk.  Ezért Krisztus 
legyen mindenben az ifjúság  mestere. A püspök 
szavai nagy hatást gyakoroltak a közönségre. 

Az estély ifjúsági  szereplői általában igye-
keztek feladatuknak  jól megfelelni. 

Szombaton a püspök az intézeteket láto-
gatta. Vasárnap a templomban prédikál. 

A vármegye közigazgatási 
bizottsága 

szokásos havi üiését f.  hó 10-ikén Cornea dr. 
prefectus  elnöklete alatt tartotta meg. Megnyitó 
szaval után Biré Dénes alispánhelyettes főjegyző 
terjesztette elő szokásos havi jelentését, mely 
szerint a közigazgatás rendes ügymenetében ok-
tóber hó folyamán  semmi feltűnő  változás vagy 
zavar nem fordult  elő. Az alsósófalvi  tüzkárosul-
tak ügye iránt a közönség alig tassusit valami 
csekély érdeklődést. Intézkedik az akciónak hiva-
talos uton való hatékonyabb folytatása  érdekében. 

A kir. pénzügyigazgatóság vezetője e hónap-
ban sem jelent meg s nem olvasott fal  6z ülés-
ben jelentést, mert ebben az uj adótörvények elő-
készítésével, előadások tartásával való nagy elfog-
laltsága megakadályozták. A prefectm  megjegyezte, 
hogy az uj pénzügyi törvények életbe léptetése 
ellen sokan a nép között hangulatot akarnak kel-
teni s olyasmit mondogatnak, hogy azokat életbe 
léptetni nem fogják.  Ez helytelen i s téves eljá-
rás s az egész csak azon alapul, hogy az "életbe 
léptetési rendeletet még nem bocsátották ki. Sze-
rinte különben az uj adórendszer iukább csak a 
régi királyságban lakókra és a'hadimilliomosokra 
fog  ujabb nagy megterhelést hozni. Egy kérdésre 
azt is kijelenti, hogy a községek  ingatlanai  a jö-
vőben sem fognak  átmenni az állam tulajdonába 
s a községek terheit elsősorban ezután is ezek 
jövedelméből kell fedezni.  Csak ami ezeken felül 
is fedezeti  alap nélkül marad, e hiány pótlására 
járul hozzá az állam a községek javadalmazásá-
hoz, mint tette régebb a törvényhatóságokkal is. 

Elekes Dénes dr. bizottsági tag felemlíti  a 
keresztúri járásnak a III. o. kor. adó kivetésénél 
előállott helyzetét, ö maga a kivetési kulcsnak a 
többi vidékekhez képest túlságosan magasan való 
megállapítása ellen már annak idején szót emelt, 
a bizottság intézkedését kérve. Ez irányban, ugy 
tudja, történt is akkor intézkedés és az adók be-
fizetésére  — hogy az ügy időközben az adó-fel-
szólamlási bizottság által letárgyalható legyen — 
halasztást is adtak. A haladékidő azonban azóta 
— anélkül, hogy a felszólamlási  bizottság döntést 
produkált volna — lejárt és most a behájtást 
teljes eréllyel kezdik szorgalmazni. 

A prefectus  válaszában kijelentette, hogy ő 
maga az illetékes ügyosztályhoz tett volt felter-
jesztést, adatokkal világítva meg a helyzetet, a 
kivetési kulcs aránytalanságait s a sérelem orvos-
lását kérte. Azonban erre érdemleges intézkedés 
nem történt; nagyobb beavatkozásra pedig ez 
ügyben a bizottságnak nincs hatásköre. Némi 
megnyugtatásul megemlítheti, hogy a behajtás 
csak a f.  évi április l-ig esedékes összegekre ter-
jedhet ki, mert azentul az uj adótörvények lesz-
nek érvényesek. 

A közigazgatási bizottság ujabb ülésezései-
nek megkezdése óta most először terjesztett be a 
kir. ügyészség jelentést, melyet Voszka István dr. 
olvasott fel.  Visszapillantást tett a fogházaknak 
a forradalom  éta megfigyelt  állapotára, melyben 

a forradalom  nagyobb zavarokat nem okozott. Sam 
akkor, sem azután szökések, a rendesnél szokat-
lanabb mérvben nem fordultak  elő. Néhány fog-
házőrt, ki nyugdíjaztatását kérte, fokozatosan  más-
sal pótoltak. A két (a helybeli és keresztúri) fog-
házban legutóbb 4 vizsgálati foglyot  és 13 elitéi-
tat őriztek. 

A t. főorvosi  jelentés szerint, a közegész-
ségügy valamivel kedvezőbb volt, mint az előbbi 
hónapban. A skarlátjárvány némileg ugyan ter-
jedt, de a tifusz  és más betegségek csökkentek. 
Több iskola (ugy állami, mint felekezeti)  közegész-
ségügyi szempontból kifogásolható  volt. E tárgy-
nál Mezei ÖJön dr. némely szérum hatástalansá-
gát és megbízhatatlanságát tette szóvá; ezek nin-
csenek illetékes hatósági uton felülvizsgálva  s 
rendesen külföldi  ügynökök közvetítésével kerül-
nek ide. A prefectus  a főorvost  e dolog szigorú 
ellenőrzésére figyelmezteti. 

Az államépitészeti hivatal főnökének  jelen-
tése szerint, az állami utakon a kavicsszállitás 
befejeződött,  a halmokat az alispánhelyettessel át 
is vették. A bizottság a vicinális urfelügyelőnek 
uj erővel való kicserélését kívánatosnak látta, 
mert a jelenlegi már öreg és állásának kellő ba-
töltésére nem alkalmas. Elekes dr. kifogásolja, 
hogy némely helyen az utászok, a fütermés  miatt, 
az utak árokpartját túlságosan kiszélesítették, sőt 
régi nagy fákat  is kivagdostak. A főmérnök  fel-
világosító Bzavai után, a főállatorvosi  jelentés kö-
vetkezett. A ragadós száj- és körömfájás  október-
ben 12 községben lépett fel,  7 ben megszűnt. A 
hízott állatok ára némiképpen emelkedett, a vá-
sárok külöcban lanyhák. 

Az agrár tanácsos helyett az általa teendő 
közgazdasági jelentést (ez évben szintén először) 
Nistor gazdasági felügyelő  terjesztette a bizottság 
elé. A reform  ellen agitálókkal szemben kijelenti, 
hogy a földbirtok-törvény  végre fog  hajtatni. A 
bizottság volt elnöke 60;000 leuval Dem számolt 
el. A vizsgálat foly,  az uj bizottság megalakult. 
Kényszerbérletbe aá?a legutóbb 6245 k. hold 
földterület  volt. Több helyen a területek megvá-
lasztásánál a tulajdonosok és bérlők közt vi-
ták voltak. 

A prefectus  megjegyezte, hogy a helyzetnek 
itt-ett észlelhető elmérgesedése részben még a 
Dán, volt alispán illetéktelen beavatkozásaira ve-
zethető vissza, melyekkel a népben túlzott é3 meg 
nem valósítható reményeket keltett. Természetes, 
hogy a megtartható földterületek  kiválasztására a 
tulajdonosnak van elsőbbsége. 

Elekes dr. felemlíti,  hogy az uj adó-bizott-
ságok a birtokok becslésénél nem járnak el egy-
öntetűen, különböző vidékeken a legkülönbözőbb 
értékeket állapítanak meg s igy egy egy túlzott 
felbecsülés  miatt az illető érdekeltek teherviselő 
képessége aránytalanul szenved. Kivánatos lenne 
egy általános szabályozás, melynek során ezek a 
nagy diffareneiák  kiegyenlítődjenek. A prefectus 
szerint, remélhető, hogy idővel ezek az egyenlőt-
lenségek el lesznek simítva. Jelenleg, természete-
sen, szükségből, az egyes vidékeken kötött adás-
vételek szolgálnak részben zsinórmértékül. Ké-
sőbb azonban — minthogy ezek a megállapítások 
évről-évre történnek — a kiegyenlítődés, az ár-
alakulások normálissá váltával, magától is jórész-
ben megtörténik. Különben ő a kormány figyel-
mét felhívja  ez állapotokra. 

Szabó Gábor kifogásolja,  hogy a vármegyei 
nyugdijasok 3—4 hónapja nem kapták meg nyug-
dijaikat, értesülése szerint, azért, mert a régi 
nyugdijkönyveket valami újfajta  fizetési  nyomtat-
ványokkal kell kicserélni s addig, amig ezek el 
nem készülnek, állítólag, egy itt járt adminiszt-
rátor szóbeli utasitása folytán,  senkinek sem le-
het a nyugdijat kifizetni.  A prefectus  megígért®, 
hogy e visszás állapot megszüntetése érdekében 
közbe fog  lépni. 

A kir. tanfelügyelő  által előadott több ta-
nítói, illetve fizetésbehsjtási  ügy után, egy felme-
rült esettel kapcsolatban, ugy határoztak, hogy 
felszólítják  azoknak a felekezeti  iskoláknak a 
fentartóit,  amely iskolák a tanulók megfelelő  el-
helyezésére nem elegendők, vagy a közegészségi 



követelményeknek nem felelnek  meg, hogy gon-
doskodjanak megfelelő  befogadó  képességű helyi-
ségről, vagy pedig a létszám egy részét osszák 
meg a fennálló  állami iskolákkal. 

Elekes Dénes kifogásolja  a megyében szedett 
erdőkezelési dijak túlságos magasaágát; a megyé-
ben leyő hivatalok fentartása  aligha kerülhet egy-
harmadába annak az összegnek, ami e dijakból 
összegyűl. A. dijak mérséklendők lennének. A 
prefectus  kijelenti, hogy ez ügyben tájékozódik. 
Különben a dijak egy részéből, tudtával, erdősí-
tési alapot létesítenek. 

Felhívás 
városunk iparosaihoz és iparos 

segédeihez. 
Ha valaha szüksége volt az iparosságnak a 

tömörülésre, azaz egy olyan testület vagy szö-
vetség létrehozására, mslyben egyesült erővel le-
hessen iparunkat veríenyképessé tenni és a jövő 
iparosait előkészíteni, az az idő most már el-
odázhatatlan. 

A mult télen alakúiéban volt az ipartestü-
let, az alapszabályait fel  is terjesztették jóváha-
gyás végett, de ezideig nem Jött vissza. Miért ? 
nem tudjuk, de elvitathatatlan, hogy volt és van 
ellenvélemény ÍB, mely nem találta célszerűnek az 
ipartestületet az 1884-ben készült törvény alapsza-
bálytervezetével, melyet a törvény módositás nél-
nül rendel elfogadásra,  különben nem engedé-
lyezi a megalakulást. Éa is az ipartestület ala-
kulása ellen foglaltam  állást és pedig a kftvet-
kező okok miatt: 

1. A kényszerbelépés miatt, mert korlá-
tozza az egyéni cselekvés szabadságát. 2. A kény-
szer fentartása  miatt, mert azon tagjai, kik nem 
tudnak helyes irányú céljaik kivitelére kellő pár-
tot szervezni, ki vannak szolgáltatva a felszinen 
levő többség akaratának s tömeges kilépésükkel 
nem tudják uralmukat lehetetlenné tenni. 3. Az 
ipartör vénynek az iparhatóságtól való átvétele 
végett, amiben, hogy mi intézzük el vitás sze-
mélyzeti kérdésünket és ne az iparhatóság, én 
semmi hasznot nem látok; ellenben mikor a ki-
sebbség akarata a többség maradisága miatt 
akadályozva lenne, a testületnek tényleg helyes 
irányú célja megvalósításában megbénulna az 
együttműködés és az ipartestületnek gazdasági 
és kulturmunkássága helyett kitörne a viszály és 
megmaradna emlékének a tagsági dij-fízetés  és a 
betűsorba szedett iparosnévjegyzék. 

E felhívásom  célja azokban most az,*hogy 
az egy idea eléréséhez törekvő két esoportot 
hogyan lehetne egyeztetni a megbénult ipari ha-
ladás javára az egyesülés hatalmas erejével ? 

A következő tervezetet ajánlom jóakaratú 
támogatásra: 

Évtizedek óta működik városunkban á pol-
gári önképző egylet, melyet az iparosok képzé-
Bére, anyagi és erkölcsi támogatására és szóra-
kozó helynek alakítottak tdrekvő elődeink, önzet-
len fáradozó  iparpártolók vezetése mellett. Azóta 
a betegsegélyezést és több mást kikapcsoltak 
ügykörükből s igy a könyvtár használatán kívül 
mint szórakozó hely teljesiti kulturmissziéját sze-
rény viszonyok között. De az a fő,  hogy van és 
a mienk, iparosoké. (Azért az iparpártoló müveit 
osztály szíves pártfogását  és tanácsát szivestn 
fogadjuk.)  Tehát nem kell egy ujabb basonin-
tézmécy megkezdésével vesződni és mert ennek 
alapszabályai szerint, ennek betartása esetén, 
minden iparost érdeklő munkát el lehet végezni, 
csak akarni kell, kérem iparos társaimat, lép-
jünk be kivétel nélkül a Polgári Önképző egy-
letbe, a csekély 2 leu havi tagsági díjjal, s ha 
mind ott leszünk, nemzeti és vallás különbség 
nélkül, már a tagsági díjból oly összeg áll ren-
delkezésre, miből sok elaggott iparost és tanulni 
vágyó ifjút  támogathatna egyletünk. Az egylet 
elnöksége most a köz javára önzetlenül munkál-
kodni vágyó iparosok legjavából áll, kik bizo-
nyára csak a lanyha támogatás miatt nem tud-
nak hatásosabb iparfejlesztő  munkájukhoz hozzá 
fogni.  Lépjünk be tehát mind és követeljük a 
kővetkező pontokcak az egylet ügykörébe való 
beállítását: 1. Iparos sggmenház létesítése. 2. 
Szaktanfolyamok  rendezése. 3. Szakosztályok fel-
állítása, értve alatta a most működé ipartársu-
latofenak  az egylet kebelébe való belépését, ter-
mészetesen, ha külön tőkével rendelkeznek, bizo 
nyos temetkezési stb. alapra, az ezután is saját 
kezelésükben maradjon. 4. Szakosztályok minden 
hónapban gyűlést tartanak, amire a többi sza-
kok egy egy kiküldötte is meghivatna. 5. In-
gyen iLunká&kösvetitő. 6. Tanoncügy rendezé-

sére külön osztály felállítása.  7. A kontár-
ságu&k megszüntetése hatósági intézkedés által. 
8. Egy román-magyar iroda felállítása,  mely az 
egylet irodai teendőin kívül az egyleti tagok ma-
gánügyeiben is rendelkezésre álljon, nevezetesen: 
okmányok, levelek lefordításánál,  a havonként 
beszolgáltatandó egy és a többi százalékos adók-
ról nyilvántartást vezetne és a befizetést  a kellő 
időben eszközölné, tömegesen, ami óriási időt 
takarítana meg a tagoknak. 9. Nyersanyagbe-
szerzés szövetkezeti alapon. 10. Egy közelebbről 
tartandó nagygyűlésen indítványokból határozattá 
emelendő fontok. 

Iparos társaimnak ki kell jelentenem', hogy 
nem szerepelni vágyás vezetett e .fontos  iparügy 
felszínre  hozására; közemberként óhajtok mun-
kálkodni, megélhetésünk biztosítására ez óriási 
terhek al&tt. Ne sz«mélyem elbírálása legyen 
mértékadó ügyünk felkarolásánál,  hanem az ügy 
maga. Mutassuk meg, hogy kényszer ipartestület 
nélkül ii megértünk arra, hogy az egy társadalmi 
osztályba tartozást elismerve tömörülni tudunk, 
a jelen és jövő iparosai érdekében. 

Addig, mig aláírási ivek bocsáttatnak ki, 
kérjük a belépni óhajtókat, hogy az egylet he-
ly'ségébtn kitett iven tagként jelentkezni szíves-
kedjenek. Bnrghardt Gyula. 

! / • • Ml f  n i 

Korcolesok. 

A bika átadásáról. 
Másnap röggel, elig, hogy villámodott, bé-

toppantam a bikabizoccsági elnökhöz s jelöntöt-
tem, hogy a bikával szöröncsésöo haza következ-
tünk. Tüstént bikabizoccsági gyűlést hivatott 8 a 
tagok rendösön megjelönvée, főtötte  a kérdést: 

— Tisztött bizoccság, ho' tarcaunk gyűlést, 
a pajtában, a szekérszinben, vaj az udv&ronn ? 

— Az udvaronn, a szabad ég alatt, — mon-
dották —- hadd lássuk tisztán: mit vöttünk. 

— Lögyön ugy, — haggya hejbe az elnök, — 
a megbízottak vezessék a hej színére a bikát, 
kietök pedig kerüjjenek elébb, ide, áz epörfa  alá; 
a malomkő-asztal körül, az ülésre ereszköggye-
nek le s akinek van doványa, tőecsön pipára. 

Mig őkemék pipákoltak, a komával megkö-
töztük a bikát s két hosszú kötéllel — a koma 
elöl, én hátul — az elnök udvarára vezettük. Az 
üsmereccség jussán münköt nem bántott, az ud 
varig csöndösön viselte magát, de amikor meg-
látta a bizoccságot a füstföllegben,  a szömit ki-
meresztötte, merkölni kezdött, egyet bődült, ket-
tőt fuvintott,  s a port hánni kezte az elsé lábá-
val a bizoccság siöme közi. A kötelet jó szo-
rosra fogtuk  s mégis elönös elig tuttuk megtar-
tani . . . 

Mikor juhászódott egy kicaitt, nézők a bi-
zoccság felé,  hát elenyészött füstöstől,  mint a 
pára. . . 

— Hát immá' kinek aggyuk átal a bikát, 
koma ? 

— Várj egy kiesitt — röszketegösködött az 
elnök sz epörfán  — hadd szájjak le, esak előbb 
a bikát kössétök meg jól. 

Egy másik fához  megkötöttük. A „bizocB-
cságok" is elészállingózíak lábujjhögyön orosz-
kodva, ki a pince torkából, ki a kemösce mö-
gül, ki a disznyópajta alól. 

— Eszö' a gyűlést tarcsuk a szín alatt — 
inditványoszta az elnök. 

— Biza' jó lösz csak a szinkaput tögyük 
bé s az állatot szömléljük meg — szólott az 
egész. 

— Recdös fej,  bika-orr, nsgy fekete  oku-
lár, lelógó lepönye, igyenös láb elől, hátul, hosz-
szu farkabojtya,  vastag járomtartó, szürke szőr, 
igyenös hát, erős szügy, nagy té'tükör; mindön 
kielégítő, — s ha az eleje ojan vóna, mint a há-
tujja kéne lögyön, még a keresztúri kiállításra 
is el lehetne vinni. 

De tuggyuk meg, mibe került. 
— Mennyit adátok érte Góbé sógor? 
— Abbiza derága, a jót nem aggyák, mondám. 
— Hát mégis? 
— Sokacskát.. hát vesBÖn hezza 1 
— Vót-e négyezer? 
— Annál több e'kicsivel. . . 
— Csak nem attatok hatezöret . . . 
— Annyit éppen nem . . . 
— Hát négyezöröccázat ? 
— Mondtam: a jót nem aggyák... 
—• Vót ötezerCccáz ? 
— Ereszköggyék még eggyet visszafelé! 
— Táncsak nem ötezer? 
— Abbiz'a 1 
— No 1 ogy-e, hogy etaláltam ? 
— Kied el, a szarva közöt t . . . 

— A kőceségről is számojjanak bé, szólt 
az elnök. 

— Immá' szójjon kiad is ktán koma l 
— Hát tiz napi vánszorgás húszpőngajével 

kéccás pöngő papiros, neköm is,, a komának is ; 
megesmönt két liter fenyéviz  a hideg miá'nn hu-
szonöt pöngő; egy förödés  — guuyá nélkül — 
a meleg miánn, 6 pöngő . . . 

— Hát patakviz nem vótt? 
— Vótt elég . . 
— Akkor kár vót feayőviaet  innyt s férő-

dőbe förödui  — monta az elnök. 
— Úgy e montam, koma, hogy a késség 

nem űzeti a márcijusi förödőt,  sem a fenyéviiet..  . 
— Bok beszéd: szegénység— szóit az elnök, 

írja amit mondok, Góbé sógor: „Jegyzőkönyv a 
bikabizocsági gyűlésről, amelyön én elnökétea. a 
fa  alatt, azután az epörfánn,  a véginn a szín 
alatt „zárt-kör" ben, amikor Kurta sógor • 
Csorba Istáo bizoecsági gondnok beszámolót tar-
tottak a bikavásárról. Ai öngedelön szirént a 
bika megvizsgálódott, jónak találódott, aa ára 
becsületösön kifizetődött,  s köztulajdonba béke-
bslezódött. Az útikőccség is fölszámíttatvAn,  mag-
téritődött, csupán a Csorba Istán gondnok fenyő-
vizét, s a főrődé  jegy árát asat fizették  ki a köz 
terhére, miután a régi széköly erkőcsi régül a 
aszt tárcsa, hogy aki ihatnék, igyék a maga ise-
bire B aki törődhetnék, főrőggyék  a maga kéa*-
sségínn . . . 

Minekutánna ögyéb dőgok widbeni találódtak, 
eljáróknak tisztöle töt, becsttLetöt szavalnak s meg-
bízzuk megintlen őket, hogy a „kosárpd'zó  tárta-
ságu részére egy jó kosdát szőrözzenek bé. 

Hitelesiecsük : Famásző János elüök, a alól-
körcöít, aki, mint hűtős jedző is tisssiölöm a Saör-
kesztő urat, amíg élők, ón: 

Kvta Góbé. 

Versek/ 
Anyámhoz. 

(Estt  a szobánkba».) 
Édesanyám!  Ok u&y-e, rum igaz, 
Hogy  nehéz, — feketén  nehéz az Étéit 
Hogy  akik  a» útjait megjárták 
Halott-halványak,  — búsak, összetörtei... 
ügy-e nem iga*?! 

Édesanyám  l Oh ugy-e nem iga», 
Hogy  a roekadót  széyyenfához  kötik: 
Kövei  dobálják  — immie kacagják 
8 égő  korbáccsal  arcul verik*..! 
ügy-e nem igaz?! 

Édesanyám!  Oh ugy-e nem igaz. .. 
— Te  sírsz  ? Nem  mondasz  semmit MM nekem f 
— A Fájdalom  a lelkemet  csókolja  — 
S a nagy csöndtsségbm  reszket  « szivem — 
ügyebér igazi! 

Lángok. 
Ti  égü, forró  lângiarok  l 
Kékes-selyemben  táncolok... 
Ringassatok! 

Ti  hunyorgó — rubintszemek, 
Cirógató  — sáppadt  kezek...  < 
Szeressetek! 

Ti  fénylő  arcú kis Napok 
Örök  tüzet  hazudjatok. 
Csókoljatok! 

Ti  ezüst- ivü szent tüzek 
Emeljetek,  égessetek 
El engemet! Zsombory  ErzziHt. 

• As Oltáregylet legutóbbi Mtétyfo  fetoivuta  a 
sierxl. 

A kabaré-estély iránt, melyet folyé  hó 
26-ikára a helybeli Jótékony Nőegylet rendez, 
élénk érdeklődés nyilvánul meg. Az egylet el-
nöksége, illetve a klküldltt recteiőblzottság 
maga is mindent megtesz, hogy as estély ne 
CBak anyagi tekintetben sikerüljön, de megfelel" 
jen annak a magas nivónak, amelyet az előadás 
tartására ide Ígérkezett Osvát Kálmánnak az 
egyénisége megkövetel. Idáig énekkel való sze-
replésre sikerült megnyerni az általánosan is-
mert, kiváló szép bangu és énekes tehetségű: 
Benedek Géza drt és dr. Kertész Árpién ét, a 
marosvásárhelyi zenekonzervatorium énektansza 



kának egykori tehetséges növendékét. A kabaré 
keretében ezenkívül még 1—2 pont (zene- és 
tánc szám) lesz, ezen kivül az egész estélyt maga 
Osvát dr. ss a kiváló szellemességü iré és el-
ismert jeles konferáló  fogja  sz&bad-elöadásával, 
ötletes megjegyzéseivel kitölteni. 

HÍREK. 
November 12 

Fttlöp Áron halálának évfordulóján,  a mult 
vasárnap, a kollégium ifjúsága  Biró Sándor és 
Bakóczi Károly tanárok vezetése alatt, levonult 
Felsőboldogfalvára,  a feledhetetlen  jeles székely 
költő sírjához, hol Biró Sándor tanár beszéde 
után Vida András VÎII. oszt. tanuló szavalta el 
a költő Bodollai Márton cimü balladáját. A ke-
gyeletes ünnepséget a sir megkoszorúzása fe-
jezte ba. 

Áthelyezések. P. Snátmáry  Román, 
ferenczrendi  szerzetest rövid ittléte után elöljáró-
sága Vajdahunyadra helyezte át. Az áthelyezés 
oka: az egyik sttani theologián működő súlyos 
beteg páter helyettesítése. P. Szatmáry Bomán 
helyéke P. Ssakáts  Processus van ide kinevezve. 

Halálozás, özv. Solymossy  Pál né Kassay 
Polixéna, 78 éves korában, Székely udvarhelyen 
f.  hó 6 án elhalt. Fia, Solymossy István, Magyar-
országra kitelepült állatorvos gyászolja. 

Bálint  János földész,  62 éves korában f. 
hó 8-án elhunyt. Nagy részvét mellett a szom-
battalvi temetőbe temették. 

Kövendi Ssathmáry  Miklós nyug. állami 
iskolai igazgató-tanító, f.  hé 8-án, 70 éves korá-
ban Székelykereszturon elhalt. A kultura buzgó 
munkása, szép és kiterjedt családjának szerető 
feje  veszett el benn*. Nagy részvét mellett te-
mették. 

Rendelet a villamos áram haszná-
latiról. A villamossági telep gépeinek túlter-
helése miatt elrendelte a városi tanács, hogy 
este 5 órától 9-ig a fogyasztók  a villamos ára-
mot a lehető legtakarékosabban használják. Ez 
okból minden háztartásban egyidejűleg legfeljebb 
8 izzólámpa éghet, s a fenti  idő alatt tiltva van 
a kirakatok világitása. Ugyanezen idő alatt nem 
dolgozhatnak a villamos motorok tulajdonosai 
ssm, s a világítást a nyilvános helyiségek tulaj-
donosai is mérsékelni kötelesek. A rendelet be-
tartását szigorúan ellenőrzik, s a szabályrendelet 
ellen vétók szigorúan meg lesznek büntetve, s 
ezektől az áramot megvonják. A rendelet egye-
lőre november, december és január hónapokra 
érvényes. Mi a magunk részéről mindenesetre kí-
vánatosnak látnók, ha a mai helyzeten — a 
gépek rendbehozatalával — minél előbb gyökeresen 
segíteni lehetne. Addig is, szerintünk, feltétlenül 
megengedendő lenne, hogy oly üzemek, melyek 
csak nappali munkaerőt tarthatnak, az áram hasz-
nálatában a megszorítás alól kivétessenek. 

Fillérestély. A Bukarest-szálló nagyter-
mében kedden, 15-én tartja meg % polgári Önkép-
zőkör az idei elBŐ fillérestély  ét a következő mű-
sorral : Megnyitó beszéd: Fischer Ferencz. Tánc-
duett, előadják a bájos kis Incze Gitta és Eszte-
gár Zséfika.  Hegedűszóló: Radnay Zoltán dr. 
Szavalat: Ms gyári Erzsébet. Ének: Ferenczy 
Böske. „Puskaporos hordó" bohózat 1 felvonásban; 
előadják: Lőrinczy Erzsike, Győry Ilonka, Kassay 
Ilonka, Jeszenszky Miklós, Csendőr Jenő, Csép 
Gergely. Rendezők: Sepsy Jucziks, Szabó Margit, 
Felméry Endre, Bartók Lajos. Kezdete este 8 
órakor. Tánc 1 óráig, cigányzene mellett. Páholy 
jegyek válthatók a Könyvnyomda Részvénytársa-
ság üzletében hétfőtől  kezdve. Páholy ára 30 leu, 
a többi jegyek este 7 órától a pénztárnál. Höl-
gyeknek 4 leu, uraknak 6 leu. 

Székelykeresztur villamos világitása 
érdekében pár hónappal ezelőtt erőteljesnek látszó 
akció indult. Az ügy állása, az indulás komoly-
sága alaposnak mutatta azt a hirt — amit mi is 
közöltünk volt — hogy a berendezések a jövő év 
elejérs elkészülhetnek s meg lesz Kereszturnak is 
a maga villamos világitása. Azóta az ügy aludni 
látszik. Nem tudjuk, a kedv lanyhult-e el, vagy a 
szünetelés csak látszólagos. Tárjuk ez utóbbi fel-
tevésünk mielőbbi megerősítését. 

Zetelakáról panaszos levelet kaptunk ar-
ról, hogy egyes falusiaktól  itt a városban szekér 
fákat  vettek el, rendőri közeg beavatkozásával, 
30—60 leu árban szekerenkint, amely ár a mai 
viszonyoknak s a fát  árulók munkájának, eltöltött 
idejének nem felel  meg s ezért az ilyen eljárás 
rossz következményeket, a fa-behozatal  csökke-
nését vonhatja maga után. Viszont a városi la-
kosság állandóan és sokszor nem alaptalanul pa-
naszkodik a fa  árának 100—120 leues magassága 
miatt. Mi a szabad verseny, a természetes árala-
kulás hivei vagyunk i nem Bok üdvös eredményt 
várhatunk — pláne, az eddigi tapasztalatok figye-
lembe vételével — az esetleges maximálástól sem. 
Legjobb lenne tehát, ha vevők és eladók e téren 
is megértenék egymást; s ha a városi ember 
megadja az iliő árát a faluról  behozott cikkek-
nek, a falusi  se akarjon minden holmijából egy-
szerre meggazdagodni. 

x Taniíók Lapja cím alatt Odorheiu—Székely-
udvarhelyen tartalmas magyar tanügyi és gazdasági újság 
jelent meg. A lap célja: a csatolt termieteken magyarnyelvű 
iskoláknál működő tanítók érdekeinek felkarolása,  az egész 
népoktatásnak pedagógiai, didaktikai és tanügyközigazga-
tási cikkeivel való szolgálása és törekvés a népiskolai gaz-
dasági oktatás kifejlesztésére.  Az elsé szám tartalmas cik-
kei: A lap programmja. Felhívás a tanitóikarhoz. A tani-
tók gazdasági programmja, Impressióim Crajevában. Miért 
történt...? Az uj tanterv magyar fordítása  és Válasz a 
„Kis-Küküllő" cikkére. Hirrovatában pedig számos tanügyi 
újdonságot tálálunk. A lap felelős  szerkesztője és kiadója: 
Gyerkes Mihály áll. isk. ig. tanító, a tanügyi irodalomnak 
a tanitói érdekek munkálásának ismert nevü, régi müvelője, 
ki már az első szám bő és változatos tartalmával a lap to-
vábbi fejlődésképessége  és tartalmassága felől  garanciát 
nyújtott. A lap előfizetési  ára: 120 l«u. Megjelenik min-
den csütörtökön. 

Műsoros és tombola-estélyt rendez 
szombaton, 12-én a román áll. elemi iskola a sze-
gény tanulók segélyezésére a volt reáliskolában. 
A műsor legtöbb pontja Cosbuc és Eminescu mü-
veiből van összeállítva. 

Mi lesz a p r i z m á k k a l ? A mult hónap 
közepe táján történt, hogy közmunkát véve 
igénybe meglehetős mennyiségű kavicsot hordot-
tak a Küküliő medréből a Szent Imre-utcába. Az 
utcában lakók örvendeztek annak, hogy a foly-
tonossági hiányokat feltüntető  kövezetet kijavítják 
ugy, mint a Bethlen-utcában. Ez azonban nem 
következett be. A kavics- prizmák állanak ott, 
ahol lerakták őket, egyrészük az úttesten, más 
részük a gyalogjáron vagy éppen a folyókákon. 
Nem tudjuk, mi szándéka van velük a városi 
tanácsnak, de azt jóstehetség nélkül megmond-
hatjuk, hegy a kavicsiprizmák javarésze rövidesen 
nyom nélkül el fog  tűnni. A szekerek rajtuk 
gázolnak keresztül, a gyerekek a tetejükön ug-
rándoznak. Igy izéterülnek az uton B a legelső 
kiadós eső lehordja őket oda, ahonnan nagy fá-
radságggal felfuvarozták:  a Küküllőbe. 

Uj képes néplap. Kolozsváron rövid időn 
belül, „Magyar Nép" cimen, képes néplap fog 
megjelenni. A lap megindítását sokoldalú sürge-
tésre határozták el. A kiadóvállalat célja az, 
bogy a romániai magyar lépnek a jelen viszo-
nyai közt, helyes és jóakaratú fölvilágositásokat, 
erkölcsi tekintetben megbízható, érdekes és tanul-
Eágos olvaEmásjolat adjen. A „Magyar Nép" 
hetenkint egyszer fog  megjelenni. Ara a lehető 
legolcsóbb lesz. Az olvasóközönség figyelmét  előre 
is felhivjuk  az uj vállalatra. 

Árverés hidépitésre. Az államépitészeti 
hivatal közhírré teszi, bogy f.  hó 24 én d. e. 10 
órakor a homoródszentpál—daróci törvh. uton lévő 
10. sz. az odorheiu—gheorgheni állami uton lévő 
1. sz. Fenyéd-hid alépítménye és felszerkezetének, 
továbbá a tărgul-mures—gheorheni áll. uton lévő 
13. sz. fahidak  újraépítésére az államépitészeti 
hivatal hivatalos helyiségében nyilvános árverés 
fog  tartatni. A későn érkező ajánlatok nem vé 
tetnek figyelembe.  Az ajánlat- tevőknek, az aján-
lattal együtt, sz ajánlati összeg 5% át bánat-
pénzül kell letenniök, vagy pénzben vagy érték-
papírban, (melyeknek valamely hazai adóhivatalnál 
történt letétbe helyezéséről a vevény az ajánlat-
hoz melléklendő.) A feltételek  megtekinthetők a 
hivatalos órákban az emiitett hivatal (Serviciul 
de poduri BÍ sosele, Odorheiu) hivatalos helyi-
ségében, ott egyszersmind micden szükséges uta-
sítás megkapható. Az ajánlat lepecsételve és 
minden egyes hidra külön-külön nyújtandó be. 
Utóajániatokat nem fogúdnak  el. 

Megrögzött betörő. Bágyl Imre 28 éves 
kisBolymosi lakost egy és fél  évi Marosvásárhe-
lyen tartózkodása óta, lopásokért már többször 
megbüntette a bíróság. Oly cim alatt, hogy az 
édesanyját megy meglátogatni Kissolymosra, több 
ízben elhagyta a várost és minden ilyen kirándu 
lásán ujabb lopásokat követett el. Január hóban 
Szakács János gazdálkodótól, éjjel az ablakon be-
mászva nagymennyiségű fehérneműt,  kolbászt és 

kenyeret lopott. Márciusban Simó Mózes lakásá-
nak kulcsát, ügyesen kézrekeritve, behatolt és in-
nen is fehérneműt  és 1100 leu készpénzt hozott 
magával. Októberben is hazafelé  indult, de már 
Nagyaolymosban a szövetkezet bezárt ajtójáról a 
lakatot leverve, a fiókban  levő készpénzt, 550 
leut, magához vette. A szövetkezet közelében laké 
Szilágyi nevü kereskedő házából 12 sing poszfót, 
15 méter gyolcsot, egy férfi  kabátot és egy pár 
teljesen uj cipőt lopott el. E zsákmánnyal meg-
rakodva, Segesvár felé  való utja közben sikerült 
a posztón és 5 méter gyolcson jó pénzért túl-
adnia. Segesváron Winter György lakásába ha-
tolva, annak bundáját tulajdonította el s ezzel 
ismét hazafelé  indult, de útközben Szenterzsébe-
ten a kissolymosi emberek, kik már segesvári ki-
rándulását gyanús szemmel kisérték, letartóztat-
ták és átadták a csendőrségnek, mely az elvete-
mült betörőt a székelyudvarhelyi ügyészségre 
Bzállitotta. 

KÖZGAZDASÁG. 
Legtöbb községben maholnap a tartós őszi 

szárazság dacára is az őszi vetés befejezést  nyer. 
A korábban vetettek gyéren keltek, fejletlenek-
A legelők kiasszottak, az állatnak nincs rajtuk 
mit keresnie, s a jó gazda állatait már nem is 
hajtja legelőre, zimankós, szeles, esős idő lévén. 
A megyeszerte fellépett  Bzáj- és körömfájás  több 
községben teljesen megszűnt, különben is a vész 
gyengébb lefolyású  volt. A gazda gondja ma már 
a trágya teljes kihordása. Tekintettel a takar-
mány-szükségre nem tudjuk eléggé ajánlani gaz-
dáinknak, hogy a mennyiben az idő engedi, a 
tavasziak alá a szántást a fagyok  beálltáig telje-
sitje. A székely gazda abban a téves hitben van, 
hogy az őszi szántás nem előnyös a tavaszi mag-
vak fejlődésére  nézve. Nem veszi figyelembe  azt, 
hogy a felporhanyitott  föld  jó nedvesség-rak-
tárrá válik, a föld  a fagyok  s nedvesség folytán 
„beérik", — s ami jelenleg igen fontos  tényező: 
a korai vetések alá tavasszal szántani szükségte-
len, elég lenne, — ha volna — gazdáinknak, a 
földet  porhanyitóval (grubberrel), megmunkálni, 
de mert nincs, megteszi részben a hosszabb fogú 
vasborona is. Tavaszra állataink egy része a 
gyenge takarmányozás folytán  amúgy is gyenge 
állapotban lesz, már csak ebből a mellékes izem-
pontból is, a tavasziak alá való szántást feltét-
lenül be kell vezetni. 

Az ósdi gondolkozással fel  kell hagynunk. 
Újításokat kell bevinnünk munkálkodásunkba. 
Csak egy megszokott rosz, hogy gazdáink egy-
része az őszi szántástól idegenkedik, s aztán 
tavasszal, ha a tél nem dolgozta át a földet, 
avagy ha tulnagy volt a téli nedvesség, vagy tar-
tés a tavaszi szárazság, kétségbe esik, hogy mun-
káját nem tudja idejében elvégezni. 

A méhek etetésére szükséges cukor, bár biz-
tos Ígéretet kaptunk, valami ok miatt nem fog 
leérkezni. Csalódások edzik a lelkeket. 

A marha-áraknál némi emelkedés mutat-
kozik. 

A gyümölcsfák  felesleges  ágai most még 
veszélymentesen eltávolíthatók. A fák  aljának 
felásása  és letrágyázása azok fejlődésére  és a jöv" 
gyümölcshozamra kedvezően hatna. Veteményes 
kertjeink az ősz folyamán  feltétlenül  felásandók, 
illetve felszántandók. 

A mult keddi piacon a gabonaáraknál emel-
kedés mutatkozott: buza = 50—55, törökbuza 
= 42-45, árpa = 38—40, zab -= 19-22, bur-
gonya = 9—10 leuban került eladásra. A lóher-
magot = 22—23 leuban kínálják, a lucernama-
got még nem keresik. 

A kik vállalkoznak, hogy legalább is egy 
hét lefolyása  alatt, vadrózsavesszőket ásnak ki 
nagyobb mennyiségben, jelentkezzenek a központi 
irodában (Ref.  kollégium régi épület, földszint 
jobbra utolsó ajtó). 

Földmives Szövetség. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tár R. t. tökeemelése. Az Udvarbelymegyei 
Takarékpénztár Részvénytársaság Odorheiu-Szé-
kelyudvarhelyt 1921 november hó 27 ikén dél-
előtt 11 órakor, hivatalos helyiségében rendkívüli 
közgyűlést tart, melyre a részvényeseket ezúton 
hivja meg az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az 
igazgatóság javaslata a részvénytőke felemelése 
iránt. 2. Az alapszabályok 6. § ának módosítása. 
Azon t. részvényesek, kik a közgyűlésen részt 
venni óhajtanak, szíveskedjenek részvényeiket az 
alapszabályok 22. § a értelmében legkésőbb a 
közgyűlés megnyitásáig az intézet pénztáránál 
elismervény ellenében letétbe helyezni. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely) 
Csaz,: C. T. Sire», 



f l . J j ' L á t * Ugyanott eladoK szoba-ÍIHHB I E I ü KonyhaberendezSseK 
^ 9 t v f » v  w w í m egy teljese felszereti 
asztalos-műhely. özV. ?lhân JstVánni Bulevar-
dul fasel* Ferdinánd (Kossuth-utta) 100. szám. 

R gatul Româna. 
Dela Executor judseatorese Odorhei-sacuosc. 

247-921. 

áríerisi hirdettníny. 
Alóürott bírósági végrehajtó az 1881: LX. 

t.-c. 102. § a értelmében közhirré topzi, bogy az 
odorheii kir. jbiróság 4053/2—920. HZ. végzése kö 
vetkeztében Simó József  végrehajtatónak 1805 leu 
a jár. ügyben lefoglalt  és 800 leura becsük épü-
letfa,  kő é3 felülépitméay  nyilvános árverésen 
«eladatnak. 

Mely árverésnek az odorheii kir. jbiróság 
G. 2107—921. sz. végzése folytán  1805 leu s 
egyéb járulékai erejéig Alsóséfalván  végrehajtást 
szenvedőnek lakásáa 1921. évi n o v e m b e r h ó 
"24. n a p j á n a k d. e. 10 órája határidőül kitű-
zetik s atihoz vonni száadékozók azzal hivatnak 
meg, hegy az érintett ingóságok készpénz fiíetés 
mellett szükség esetéa becbáron alul is el fog-
na it adatni. 

OJorhei, la 9 Noveaorie 1921. 
L u d o v i c n s Nagy , 

Executor judecătoresc. 

Cgiszsips szoptatá-dajKat 
UeresunH Sz.-udVarhelyre. Cim a Kiadóhivatalban. 

Eladó  1 utazó-bunda 
4 szoba gőzfürdő  Sf 
dm megtudható  a kiadóhivatalban. 

Az odorheii törvényszék. 
Szám: Fsoc. 139/9. 1921. 

Hirdetmény. 
Az odorheii törvényszék, miot kereskedelmi 

biróság — mivel az Etéd és vidéke állattenyésztői 
szövetkezet a felszámolást,  illetve feloszlást  az 
1921. évi juni»3 hó 11 én tartott közgyűlésen el-
határozta — felhivja  a szövetkezet hitelezőit, hogy 
követeléseiket a jelen végzés kézbesítésétől szá-
mított 6 (hat) hó alatt érvényesítsék. 

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

A kiadmány hiteléül 
Vagy, s. hiv. tisztviselő. 

| f  ebédlő-, háló-, irodai-, konyha 
1 I A M Á berendezés, úgyszintén egy • l^lllll® vaskályha és kut-szivattyu. — 

>8 ö l i I I a Megtekinthető: Ló'rincz József-
• n é J j r g t r a d a R e g i n a Elisaveta 

(Báthory-utca) 28. szám"alatt 
Az odorheiui törvényszék. 

C. 1276-1920/2. 

Hirdetmény. 
Az odorheiui törvényszék közhirré teszi, hogy 

Csomor Zsuzsa és társai bögözi lakosok részéről 
&z 1911. I. t.-c. 748. §. alapján előterjesztett ké-
relem folytán  az állítólag orosz hadifogságban, 

Oreüburg váró? kórházában az 1918. év tavaszán 
elhalt Csomor Ferencz, Ferencz fia,  volt bögözi 
lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt az 
eljirást a mai napon megindította és az eltűnt 
részére ügygondnokul dr. Luk&csffy  Elek ügyved, 
odorheiui lakost rendelte ki. 

Felhivja a törvényszék C«omor Ferenczet 
(a Ferencz fia)  és mindazokat, akiknek az ő élet-
benlétéről tudomásuk vau, hogy a bíróságot, vagy 
az ügygondnokot C*omor Ferencz fia  életbenlété-
ről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az 
adatokat, amelyekből az ö életbenléte 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 
nyét a bizonyítás eredményéhez képest meg fogja 
állapítani. 

Odorheiu, 1921 évi október 13. 
D r . Glész Miksa, s. k., tszéki biró. 

Á kiaámány hiteléül: F lór ián , s. hiv. tisztviselő. 

Elsőrendű fűrészrönköket! 
lucfenyő  24—60 fejvastagságu  (Zopfstárke) 

vesz 
„Hermes" 
hirdetés 
5215. 

„VESTA" Faértékesitőipar Vállalat R-t. 
Sibiu -Nagyszeben. 

Községi költségvetési 
nyomtatvány 

(román-magyar nyelvű) kapható 
a KÖNYVNYOMDA R.-T. papir-
és írószerkereskedésében. 

Hirdetmény. 
Kápoínásfalu  község tulajdonát képező meg-

felelő  lakás és bolthelyiséggel biró korcsmaháza 
1921 november 19-én d. e. 10 órakor a 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
1922—1924 évek tartamára bérba fog  adatni. 
Kikiáltási ár : évi 2000 leu. Egyéb feltételek  a 
község elöljáróságánál bármikor megtudhatók. 

Kápolnásfalu,  1921 nov. 8. 
Boros Péter, kjző. József Ignác, biró. 

A sósfürdő 
e hó 9-töl hetenkint csak négy nap, azaz 
szombaton, vasárnap, hétfőn  és kedden 

lesz nyitva és állandóan központi fűtéssel  lesz 
fátve.  A fürdő-vendéglőben  meleg és hideg éte-
lek, édes must és óbor olcsó árban kaphatók. 

Tisztelettel: Femengel Gyula. 

Szentinw-tt. 89. sz. híz eladí. 
Értekezhetni gr. Jodâl Gábor iigyVMnfl. 

Az odorheiui törvényszék. 
C. 1291—1921. 

V é g z é s . 
Dr. Jodál 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 biróság Daák Elek volt köris-
pataki lakos elhalálozása tényének megállapítása 
iránt az eljárást megindítja, az állítólag elhalt 
részére ügygondnokul dr Kiss Kálmán ügyvéd, 
odorheiui lakost kirendeli, egyúttal az 1911. I. 
t.-c. 736. §. érteimébea az állítólag elhalt élet-
benléíéaek bejelentésére felhívó  h'.rdstményt bo-
csát ki, ezt a hirdetményi táblára kifüggesztett 
é3 oly maghagyással adja ki a kérelmezőnek, 
hogy a „Gazeta Oficial  a"-ban háromszor, továbbá 
magyar nyelven a „Székely Közélet" c. helyi lap-
ban szintén háromszor tétele közié és a sza-
bályszerű közzétételt a szóbeli tárgyalás kitűzé-
sének kérésekor igazolja. 

A hirdetménynek 1 kiadmányát a tazék Kő-
rispatak község elöljáróságának a helyi szokás 
szerint való közhirrétötei és 3 hivi időtartamig 
való kifüggesztés  vég«tt ido mellékelten azzal 
adja ki, hogy azt eme 3 hó eltelte után közhir-
rétételi és kifüggesztés!  záradékkal ellátva ter-
jessze be. 

Odorheiu 1921 szeptember 26. 
Dr. GIósz 8. k., tszéki biró. 

A kiadmány biteléül: F lór ián , shiv. tisztviselő. 

W T jilíárVáuy és trachit 

limit j«Hct 
legszebb KWitelben Wszit is 

raKtáron tart: 
Fancsali Bálint 

Kőfaragó-mester 
0dorhein-5z. udvarhely 
a Vasútállomás mellett 

Hivata lok 
figyelmébe! 

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

Irószerkereskedésében. 

Harangvásárlók f igyelmébe I 
Tisztelettel értesitem a hitközségeket, hogy a nagyszebeni Schieb 

Gépgyár Részvénytársaság 

O H a r a n g ö n t ö d e ® 
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-
égedésre. A megrendelők szives megkeresésére, akár szóban, akár 
levél utján azonnal rendelkezésére állok. 

Előre is jelezhetem, hogy a harangok árai, a napi folyó  áraknak megfelelően  a leg 
m érsékeltebbek. 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 3*3525! G á b o r M á r f o n -
Harangok jóságáért és hogy meg nem repednek, 10 évig szavatolok. 



Kcichcnbergi yíllitísett  szetnclywn Vásárolt 

nagytnennyistgii ptaí M M angol íj cseh sioVctdn 
ncgftţeztci atnelycH tnejteKintfsfre a tisztelt Vásárlí  Közínsfg figyelni» felhívom. 

LÖBL R. Odorheiu Bul. Heg. F<rd. (Volt Kossuth-u.) 25. 

Székelyudvarhelyi  fiók: 
Bulevardul  Regele  Ferdinánd 

(Kossuth-utca)  9. ssám. 

E l r-aüJ j/íi • öntött vaskályha, fur-
C i Q C I O i nirozott ágy, használt 
férfi  ruhák, cipők. Str. Cloşca (Attila-

utca) 24 szám. 

ORUZLETEBEN 
a Florifln-féle  h á z b a n mindenféle 
b&'rök, talpak s a bőrüzlet keretébe tar-
tozó cikkek ugy nagyban, mint kicsinyben 

a legelőnyösebb árban kaphatók. 

Benzin! Petroleum! 
Ásványolajok! 

Állandóan kaphatók az odorheiui és héjjasfalvi 
állomáson létesített raktárunkban. 

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

alatt. — Hordókat is kikölcsönzűnk. 
Az igazgatóság. 

Az Est Hirlapiroda hirdetése. 

Jön a tél! 
Legfinomabb 

Rum és likőr 
esszenciák 
minden háztartásban nélkülözhetet-
lenek. Különösen ajánljuk páratlanul 
finom és zamatos :i :: » 

rum-esszenciánkat 
Bürger Albert i 

vegyészeti gyára I 
Targu-Mures—Marosvásárhely.  | 

BBBBafiasEsasaBsssEBSEsasessasBasssasssaasEasaa 

Az Első Székeiyudvarhelyi I 
Bőrgyár Résitv.-Társaság 

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-
tok továbbá ízléses 
arany jegygyűrűket, 
köves gyűrűket, fűg 
göket, arany nyakián 

cokat, karkötöket, Ízléses és olcsó 
ezüst doubté-fűggöket  stb. stb. ii 
Minden e szakmába vágé munkát 
jutányosán és pontosan teljesítek, 
miért is a t. közönség szive3 párt-
fogását  továbbra is kórem.Tísztelettel 

ISZÁKOVITS BERNÁT„ 
| Odorheiu Székelyudvarhely, Deák-tér 12. sz. | 
isiagîBBaBasaeaeassfiHaasaeBsaseeHseBasssasazseasă 

Kj műhely! Uj műhely! 
Ha olcsón és jól akar dolgoztatni, úgy 

keresse fel 

B A L Á § I E M Ó 

kárpitos-műhelyét 
Bulev- Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 
IIIIIIIMIIHIIIIIIIIM* 48 . szám alatt • i 

Elvállalok angol bőr-, szalongarnitu-
rákat, ebédlő, keverő kis díványokat, 
matrácokat, fűggönyözést,  lakásberen-
dezést, rolettázást, csomagolást, pap-
laBkészitést stb. minták és rajz szerint. 

UI mllbely! Kj műhely! 

Őszi és téli ruhákat, 
házi szőttes posztókat, 

fonalat  és selymet, 
bársonyt és csipkét, 

szövetet minden szinben 
művésziesen 

fest, tisztit 
SCHMITZ 

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

— « • • — 

•b Gyászruhákat 24 óra alatt, mm 
Férfi  ruha tisztítása 3 5 lei, 
festése  ÍOO—12© lei. 

JL Str. Principessa Mária (Szent-
C l f l U U  imre-n) 14. sz. emeletes ház. 
Értekezhetni dr. Orbán Domokosnál Arpád-n. 6. 

Al Est Hírlapiroda Marosvásárhely. 

Háború előtti 
minöségli fekete  és sárga 

BŐRZSIRT 
szállítunk 20-a8 csomagolásban 

BUrger A l b e r t 
vegyészeti gyára 

Targu-IHures— Marosvásárhely. 

Értesítés! 
Asztalos-műhelyünket 
áthelyeztük 

a Korona-vendéglő udvarába. 

Elvállalunk: amerikai irodai és mű-butor 
berendezéseket, amelyekbe m. t közönség 
kivánatára külföldi  fákból,  gyöngyházból, 
rajz vagy fénykép  után 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 Székely, 
műbutor és épületasztalosok. 

p , • | A közismert HlrSCh Rudolf divatáru-üzletébe 

F i g y e l e m ! olcsó férfi posztók, női szövetek, 
parketok, zefirek,  vásznak érkeztek. Nyakkendők, férfi  kalapok, harisnyák nagyválasitékban, bámulatos olcso árban 


