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Pol i t ikai , közgazdaság i és társadalmi ulság 
•löflaetéBl  Arak: 

I f i n  érre 180 I.., félévre  90 L., negyedévre 46 L. 
— — — — ngyee sz&m ára 4 L.  

* * * * * * * * 

Egyik székely városban, 
amelynek hitvallásos középiskoláját a 
kontingentálás veszedelme fenyegeti, 
az fisz  folyamán  népes gyűlést tartot-
tak, amelyen többek között azt ia ki-
mondották, hogy csak olyan mu'atsá-
gokon és összejöveteleken vesznek részt, 
amelyebnek jövedelmét kizárólag is 
kolai célokra fordítják.  Ismerve né-
pünknek könnyen lelkesedni tudó ter-
mészetét, kíváncsiak voltnnk: vájjon 
a nagy lelkesedéssel meghozott üdvös 
határozat valÓBágba fog  e szökkenni. 
Éppeu azért állandóan figyelemmel  kí-
sértük az illető város sajtóját s annak 
közléseiből jóleső érzéssel kell megál-
lapítanunk, hogy ott  a határozatot igen 
is komolyan veBzik. Lelkes nők, össze 
fogva  komoly férfiakkal,  kéthetenként 
tanulságos és szórakoztató műsort hoz-
nak össze, amit állandóan a közösség 
nagyfokú  támogatása kisér a a befolyt 
jövedelmet az ottani egyetlen magyar 
nyelvű főgimnázium  támogatására for 
ditják. A mozgalom eröteljességéböl és 
komolyságából ítélve, azt a főgimná 
ziurnot kontingentálás esetén is, a kör-
zet áldozatkészsége fenn  fogja  tartani. 

De mi lesz nálunk ? Gondol e va-
laki a mi magyar nyelvű fógimnáziu 
munkra? Szándékozik-e valaki ennek 
az érdekében is egy erőteljesebb moz-
galmat indítani, vagy éljük tovább a 
mi egyéni, többé kevésbbé önző éle-
tünket a a dúsan teritett fehér  asztal 
mellől nem ves8zük észre egy több 
évszázados intézmény oszlopainak re-
csegését, ropogását. Vagy már csak 
temetni tudunk fényes  halotti torok-
kal ? Ne mondja senki, hogy jaj, nem 
telik, szegények vagyunk t Ha évente 
tudunk 42 milliót dohányra áldozni, 
tudunk annyi azeszt fogyasztani,  ameny-
nyinek csupán az évi adója 20 millió, 
talán egy kis önmegtagadással tudnánk 
másfél  milliót Székelyföldünk  ogyik 
legrégibb intézményére ia juttatni. 

Liberális bankalapítás. 
Udvarhelymegyében annyi a pénz, 

mint a polyva. A székelység ugy el 
van gazdagodva, hogy nem tudja, mit 
kezdjen a sok felesleges  pénzzel.... 

Nyilván így látják a helyzetet azok 
az urak, akik egy ujabb bankalapítási 
tervvel léptek a Bzékely „földmivelők" 
elé, mert éppen a székely kisgazdák 
ládafiában  van ugy megtömöttödve a 
pénz, hogy ezek jobb tanácsot nem is 
kaphatnának, mint azt, hogy jegyez-
zenek részvényt a .Földmivelők Hitel-
bankjá" ban. 

Minthogy a székely földmivesnép 
érdekeinek felkarolásában  mi sem aka-
runk lustábbak lenni, mint a liberális 
bankalapitó urak, engedtessék meg, 
hogy megtegyük szerény észrevételein-
ket a közkézen forgó  bankalapítási 
tervezettel szemben —- tisztesség ne 
esBék szólván. 

Először ÍB azt kérdezzük, mennyi 
az alaptőke : egymillió, vagy ötmillió ? 
Ezek között a számok között nagy kü-
lömbség van B kissé kétes értékű já-
téknak látszik az, hogy az alapítási 
tervezet hol egymillióról, hol ötmillió-
ról beszél. Mert vagy ötmillió az alap-
tőke B akkor a törvény Bzerint nem 
lehet csak egymilliót befizetni,  — vagy 
egymillió az alaptőke: s akkor nem 
szabad Ötmillióról beszélni. 

Másodszor azt kérdezzük : igaz-e, 
hogy a részvényaláirók gyűjtésére a 
hivatalos apparátust is felhasználják, 
mert tapssztalni lehet, hogy a községi 
jegyzők ilyen irányú hathatós tevé-

Felelöe aseykeBitö 

T O M P A I á A S Z L t Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossnth-atcza) 14. 

Telefonsz&m:  34. 
= Megjelenik minden vasárnap. 

Megindult a Magyar Párt népirodája. 
Az udvarhelymogyei magyarpárt néplrodája e hó 12 én megkezdte műkö-

dését. Az iroda elhelyezésének végleges megoldása ezidőszerint még elhárít-
hatlan nehézségekbe ütközött B ezért a pártvezetŐEég ugy határozott, hogy a 
cél érdekében nem halasztja tovább a tevékenység megkezdését, hanem ideig 
lenesen a Könyvnyomda r. t. („Részvénynyomda") udvarán levő szobában, 
amelyben lapunk szerkesztősége ÍB van, felveszi  a munkát. 

Ez az iroda van hivatva arra, hogy a mi színmagyar vármegyénkben a 
székely népnek ügyes-bajos dolgaiban segítségére legyen 8 bizalommal tekint-
hetünk müködéBe elé, amely a törvények korlátai között minden jogos igény 
kielégítésére fog  törekedni. 

kenység iránt kerestettek meg ? Ha 
igaz: kész e ezzel szemben a várme-
gyei prefectus  ur biztosítani a jegyzői 
kart afelől,  hogy azoknak, akik eset 
leg nem szállítanak elég részvényalá-
irót, emiatt nem lesz üldöztetésben 
részük ? 

Harmadszor azt kérdezzük : igaz-e 
a részvényaláirásra való rábírás esz-
közéül felhasznált  azon állítás, hogy a 
kormány 8 millió leüt bocsátott ezen 
bank rendelkezésére a székely gazdák 
között való kölcsönelhelyezés céljaira? 

Ha ez igaz, azt kérdezzük ne-
gyedszer a vármegyei prefectus  úrtól: 
megegyezik-e a kormány intencióival 
és a Bzékely népen való önzetlen se 
gitéB gondolatával az a kikötés, hogy 
kölcsönt csak azok a szék&ly -gazdik 
fognak  kapai ettől a banktól, akik 
részvényt jegyeznek ? 

Gondoltak e a bankalapitó urak 
arra, hogy amelyik székely kisgazdá-
nak kOlcBönre van szüksége, annak 
elsősorban nincs pénze arra, hogy rész-
vényt vásároljon, ha pedig az ezerféle 
gond és baj és teher és kiadás mellett 
utolsó Borban még arra ia volna pénze, 
hogy részvényt vegyen, vagyis hogy 
bankot alapitson; akkor nincs szük-
sége kölcsönre? 

Gondoltak-e arra a bankalapitók, 
hogy a kereskedelmi törvény Bzelle-
mébe és az általános erkölcsi felfo-
gásba Ütközik annak a feltételnek  fel-
állítása, hogy egy nyilvános Bzámadásra 
kötelezett pénzintézet, amelynek a gaz-
dasági kiegyenlités s a társadalmi fel 
lendűléa terén is Bzerepe van a amely-
nek igazgatóaága az idők során váltó 
zik, de amely ezen mindenkori igaz-
gatóság vállairól a törvényben gyöke 
rező felelősséget  előre el nem hárít-
hatja : csak a saját réazvényeaeinek 
nyújtandó kölcsönügyletekkel foglal-
kozhatik ? 

Gondoltak-e arra, hogy ezen ki-
kötés azt a látszatot kelti a közönség 
előtt, hogy az csak az aláírások szer-
zésének a megkönnyítésére találtatott 
ki, minthogy nálunk ma mindenki köl-
csön után futkos  a a megszorult ember 
mindenféle  feltételt  elfogad,  csakhogy 
kölcsönhöz jusson? 

Mindezen kérdések kellő méltatása 
mellett azt ajánljuk a vármegyei pre-
fectus  urnák és arra kérjük ót, hagy 
jon fel  ez idöszerint a bankalapítás 
tervével és ne adjon segédkezet ahoz, 
hogy a nyomorba jutott székely nép 
utolsó lejecskéivel részvényeket vásá-
roljon. E helyett tegyen hivatalos fel 
terjesztést a kormányhoz az iránt, hogy 
adjon vármegyénknek néhány millió 
inségk ö'caönt a teljes tönkrejutás meg-
akadályozására, amely kölcsöa az it-
teni bankok utján szétosztható lenne 
a jogos hiteligények kielégítésére. Ez 
a kölcsön lehetne — nem 15 százalé-
kos *— hanem 8 vagy 6 százalékos, 
vagy teljesen kamatmentes ÍB. Szóval, 
egy olyan inségakciót kellene beve-
zetni, mint az Avasföldön,  a mócok 

hazájában.... 
Ne kérjenek tőlünk pénzt, mert 

nekünk is éppen az nincs. 
Nem bank kell nekünk — ha-

nem pénz I 

Az állami iskolák fenntartá-
sához való hozzájárulás. 

— A községi tanácsok figyelmébe.  — 

Az iskola-ügyről intézkedő külön-
böző rendelkezések meglehetős zavart 
támasztottak abban a kérdésben, hogy 
a községek és megyék mivel tartoznak 
az állami iskolák fenntartásához  hozzá-
járulni. Az eredeti álláspont, amely 
ecy Í9Í9'. évben Kiadott is a Mónit. 
Oficial azon évi 78. BZ. ban jul. 24-én 
közölt 3139. az. a. kelt decret-törvé-
nyen alapult, az volt, hogy a közaégek 
költségvetési bevételeik 14 százalékát, 
a megyék 10 Bzázalékát tartoznak az 
állami iskolák dologi kiadásaira fordí-
tani. Ezt a törvényt azonban, amelyet 
a Mon. Ofic.  1922. évi okt. 21-ikén 
megjelent 158. az.-ban 97375. az. alatt 
közzétett miniszteri rendelet Erdélyre 
kifejezetten  kiterjesztett, lényegesen 
módoaitotta az 1924. év julius hó 24-
ikén szentesitett törvény, mely az 
állami elemi népoktatásról intézkedve, 
161. és 162. § aiban kimondja, hogy 
minden község köteles az állami iskola 
fenntartásával  járó dologi kiadásokat 
sajátjából viselni, tekintet nélkül arra, 
hogy a dologi kiadások ösBzege eléri, 
vagy meghaladja e az évi költségvetés 
14 százalékát. 

Ebből következik tehát, hogy a 
községek a tanszemélyzet fizetését 
kivéve az iskola fenntartásával  járó 
minden terhet kénytelenek ugyan el 
vállalni, de viszont következik az is, 
hogy költségvetési  bevételeik  14 seáealé-
kát  nem tartósnak  többé  ae állami  iskola 
céljára  bocsátani,  minthogy ez a 14 
százalék csak addig volt az állami 
iskola részére igényelhető, mig az 
1919. évi, illetve 1922. évi föntebb 
hivatkozott rendelkezések érvényben 
voltak. Azonban ezek az ujabb törvény 
által hatályon kivül helyezetteknek 
tekintendők, sőt a hivatkozott uj tör-
vény 232. § a határozottan rendeli ÍB, 
hogy az ezen törvény előtt létesült 
vslamennyi törvény, rendelet és utasí-
tás, mely az elemi iskolákra vonatko-
zott, ezen törvény érvénybelépésé tői 
kezdve semmis. 

Ezen egyedül helyeB jogi állás-
pontnak megfelelóleg  döntött már egy 
adott eBetben a belügyminiszter ia, 
amidón a csikvármegyei tanács hatá-
rozata ellen — mely şzerint a 10 szá-
zalékos hozzájárulásnak a megyei 
költségvetésbe való felvételét  mellőzte 
— a revizoraiul (tanfelügyelőség) 
részéről beadott felebbezéBt  elutasította, 
illetve a megyei költségvetést jóvá-
hagyta. 

â föntiekhez  képest tehát a köz 

ségi költségvetések összeállításánál 
figyelembe  kell venni a törvénynek 
ezen rendelkezését, mert a 14 száza-
lékos iskolaadó szedése ma már min-
den jogalapot nélkülöz és törvénytelen. 

Azok ellen a községi költségveté-
sek ellen, amelyekbe bármilyen okból 
mégiB felvették  ert a 14 százalékos 
adót, az érdekeltek éljenek fslebbezés-
sel a megyei tanácshoz, amely a költ-
ségvetések felülvizsgálatánál  nem tér-
het el a törvényes állásponttól ,és az 
ilyen felesleges  tehertételt ki keli 
törülje a költségvetésből. 

Ha minden község költségvetésé-
ben helyre áll igy a törvényes állapot, 
ez nagy könnyebbülést fog  jelenteni a 
közterhek alatt amúgy is roskadozó 
községekre s lehetővé teszi, hogy 
saját iskoláik érdekében meghozzák azt 
az áldozatot, melyet a faj,  a nyelv £3 
a kultura érdekei ma inkább, anct 
valaha, megkívánnak tőlük. 

A fala  hangját 
ütötte meg a Székely Közélet mult 
Bzámában B P. elmés, sőt költői han-
gulattal is fűszerezett  cikkében. 

Sok figyelemre  érdemes beállítás-
sal tárgyulja a tejszövetkezetek ügyét. 
Szóval, erős, de jól megérdemelt lec-
kében részesiti a falu  részéről a vá-
rost, mely csak sör, bor- és tegyük 
hozzá: pálmKaméréaekkel díszeleg, de 
egyetlen tejcBarnokkal sem rendelkezik. 
Igaza van B. P.-nak: elszomoritóan 
igaz a bírálata. Bárcsak rövidesen 
valamelyik élelmes kereskedőnk egy 
ügyesen berendezett tejcsarnok meg-
nyitásával rácáfolna. 

De hölgyeim és uraim 1 Bankok, 
városi tanács és mindenféle  egyesüle-
tek; ez utóbbiak közt különösen az 
alkoholellenes Good TemplarI Vájjon 
ha mindannyian összefognánk,  szövet-
kezeti alapou, nem lehetne e össze-
hozni egy olyan nagyon szükséges vá-
rosi tejcsarnokot — teszem fel  — 
budapesti mintára? Hiszen nem az a 
fontos,  hogy máról holnapra meggaz-
dagodjék valaki, de a tejcsarnokból 
külföldön  már igen sokan tisztessége-
sen megélnek. Éppen olyan keresethez 
jutnak, mint bármelyik más kereskedő 
az árucikkei után. 

A tejcsarnokban nemcsak pasztö* 
rizált tejet, yoghurtol, hanem tejeská-
vét, tejbe grízt, rizst, tojáséikeket b 
más husnélküli eledeleket lehetne ki-
szolgálni a nap bizonyos óráiban és 
este 9—10 óráig. 

Ha egy ilyen tejcsarnok megnyitna, 
egészen bizonyos, hogy rövidesen oly 
nagy lenne a látogatottsága, aminőt 
elképzelni sem tudnak azok, akik azt 
másutt nem látták. 

Tessék megpróbálni I B—l. 

A választói névjegyiékek 
kiigazítása. Aki a december hóban 
eszközölt névjegyzék kiigazítás alkal-
mával sem került be a választók so-
rába, jelentkezzék a Magyar  Párt  nép-
irodájában  (szerkesztőségünk épületé-
ben), ahol díjmentesen készítik el a 
felvételhez  szükséges felebbezést.  Szük-
séges okiratok: 1. állampolgársági bi-
zonyítvány, 2. születési bizonyítvány,. 
3. erkölcsi bizonyítvány. FelebbezéBi 
határidő: január hó 31. 

Tea estély. A Ruházati és Bőr-
ipari munkások február  hó 4-én a. 
Barkóczy féle  étteremben, saját könyv-
táruk javára, müsoroB tea-estélyt ren-
deznek, melyre az érdeklődő közönség: 
figyelmét  felhívják.  Műsor után tánc. 
Bővebbet a falragaszon. 

Vas-, 15-ín d. u. 5 is esti fit Hor: „JMzzBK meg a Niagarát (des.. VátKonyl Mihály.-K«dd, 17-€n: „A ni, Ki nem tud nm-et mondani", az idd szint 
egytK ligsiK«Bltibb filmje.  Fősz.-bin: £« ?ary, Alfons  Fryland, Jtans Abil. - Csít., 10 ís 20 £<»s helyáraKKal: „Jtyea a házasság". Fanamit fit» 
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Elnöki székfoglaló-beszéd. 
(Mondotta Sz. Szakáts Péter az „Udvarhely-
vármegyei Gazdasági Egyetület'1 közgyűlésé-
ben, elnökké történt megválasztása alkalmával 

1927. december hó 13-án.) 

Tisztelt GazdaBági Egyesületi Köz-
gyűlés 1 

Mikor az „Udvarhelyvármegyei 
Magyar Párt" elnöki tisztéről hat évi 
Bzorgalmas munkálkodás után lekö-
szöntem, az volt az elhatározásom 
hogy a közéleti tevékenységről teljesen 
visszavonulok és az otthoni magán-
munkálkodásnak szentelem alkonyodó 
életem végső napjait. 

Csak barátaim nagy rábeszélésé 
nek eDgedve változtattam meg ezen 
elhatározásomat és annak reményében, 
hogy talán hasznára lehet még a gaz 
dasági életnek gyenge erőm ismételt 
munkába állitása. Nem akartam el-
zárkózni a megkeresés elől és ime, 
ismét itt állok a t. közgyűlés egyaka 
ratu bizalma folytán,  a gazdasági 
közélet gyupontjában. 

E bírják-e vállaim a reájuk nehe-
zedő terheket b vájjon nem csalódnak e 
Ö.ök a velem Bzembeu táplált remé 
nyeikben és várakozásukban, a jövő 
mutatja meg. 

Én minden bizonnyal igyekezni-
fogok  a tanulmányaimmal szerzett 
ismereteimet és hosszú életpályám alatt 
gyűjtött gyakorlati tapasztalataimat a 
legjobb akarattal munkába állítani. 
Dd ez magában nem elég. Sikerre csak 
ugy lehel jutni 8 az egyesületet hiva 
tásának szintjére felemelni,  hi képesek 
leszünk megnyerni a vármegye gazda 
közönsége széles rétegének a bizalmát, 
amely lehelövé teszi az egyesületnek 
hatalmas testületté való kiépítését. 
Azzal előteremti a gazdaközöoBég a 
saját jobb boldogulásához szükséges 
anyagi eszközöket és munkába álli'ja 
az egyesülésben rejlő hatalmas erőt. 

Ezt a célt a kővetkező programa 
alapján vélem elérhetőnek: 

1. A meglevő erők fokozásával  és 
& még hiányzó erők munkába álli-
tásával. 

Ezért itt a központban legelső 
sorban elismerésben kell részesíteni 
azt a féi  fiút,  ki több, mint negyed 
század óta önzetlenül, lelkesedéssel 
teljesiti a titkári feladatokat  8 akinek 
— mondhatni — egyedül köszönhető, 
hogy a változott nehéz viszonyok kö-
zött az egyesület életben fönnmeradt. 

Javasolom, hogy Hlaiky  Miklós 
titkár ur iránt fejezze  ki a közgyűlés 
elismerését és háláját s ezen elismerése 
jeléül tiszteletdíj anak életfogytiglani 
meghagyása mellett, nevezze ki ót 
alelnöknek, azzal, hogy amint az egye 
Bület anyagi viszonyai megengedik, 
javadalmát méltányosan emelni fogja, 
így joggal remélni lehet, hogy a titkár 
ur készséggel és kedvvel bocsátandja 
továbbra is az egyesület javára hosszú 
tapasztalatokon nyugvó értékeB szolgá 
latait, tekintet nélkül az enyémhez 
hasonló magas korára. 

De éppen arravaló tekintettel, 
hogy mindaketten eltöltöttük már ae 
emberi élet .azon legBzebb férfikorát, 
amikor a munkaképesség jóformán  ha-
tárt Bem ismer, gondoskodni kejl ifjabb 
munkaerőről is, 8 a javasolt módon 
megürülendő titkári állást olyan feifiu 
val kell betöltt-ni, akiben remélhetőleg 
az elnökség erői munkatársat talál, s 
akinek közreműködésével a kitűzendő 
célok elérhetők leeznek. 

Az e'nökségtől igy olyan tevékeny-
ség varható, amely tényleg nagyobb 
sikert eredményezhet az egyesület éle-
tében. 

További feladat  e tekintetben a 
vidéken is megkeresni, megtalálni és 
az egyleti élet munkakörébe megnyerni 
azokat a férfiakat,  kik szakkepzettbé 
gükkel, gyakonati tapasztalataikkal, 
rátermettségükkel és a közös ügy 
iránt való lelkesedésükkel méltó segítő 
társai letsznek a központi vezetőségnek 
a kitűzendő céiok eierésében. 

2. Törekedni fogok  a társulási 
szellem felébresztésére  s a volt közs. 
gazdakörök életre keltésére és szerves 
kapcsolat létesítésére azok és a vár* 
megyei gazdasági egyesület között. 

Eunek megvalósítása céljából — 
nagyszabású gazd»gyü ések tartása 
mutatkozik szükségesnek: Stékelyud 
varhelyen,  Seékel  keresztúton  Oklándon, 
Vargyason,  Parajdon,  Erdöseentgyör-

gyön és más központi helyeken. Mely 
alkalmakkor megismertetjük az egye-
sülés célját, az abban rejlő erőt s a 
közös jobb boldogulásra vezető módo-
kat, remélve a célok elérését. 

Kapcsolatot létesítünk az Erdélyi 
Gatdasági  Egyesülettel,  valamint a 
többi megyei gazdasági egyesülettel és 
igyekezni fogok  megnyerni ezeket a 
tényezőket az Erdélyi Gazdasági Egy-
let égisze alatt egy olyan gazdatársa-
dal OBI szervezet létrehozására, amely 
a gazdasági életviszonyok mioden vo 
natkozásában számba vehető hatalmas 
tényező legyen. 

3. Gyakorlati célok tekintetében 
a következőket tartom a prograamba 
felveendőknek: 

a) Minden megengedett, tisztessé 
geB módon való eljárás igénybe vétele 
a gazdasági hitel olcsóbbá és lehetővé 
tétele érdekében. 

b) A gazdaság viteléhez szükséges 
mindenféle  cikknek eredeti forrásból, 
lehető olcsón való beszerzése, valamint 
a gazdasági terményeknek társulás ut 
ján, nagy tömegbeu, minél jutányosabb 
értékesítése közvetlen a külföldi  ve 
vóknél; a kiknek címeit meg fogjuk 
szerezni. 

c) A gazdálkodás terén mutatkozó 
jeles újítások és jobb eredmények meg 
ismertetése és egyébként ÍB a gazda 
sági ismeretek terjesztése gyakorlati 
útmutatásokkal kapcsolatban. Szóval, 
arravaló törekvés, hogy ugyanazon a 
területen a terméshozam gyarapodjék 
8 lehetőleg elérje azt a fokot,  amely 
a nyugati államokban már régen elé-
retett. 

d) Az állattenyésztés terén, a gaz-
datársadalom véleményének meghall 
gatása utan, a tenyésztési irányok és 
a tenyésztési körök megállapítása; 
ehez a kormány jóváhagyásának még 
nyerése, az áliattényész-.ési bizottsággal 
egyetértően. Törzskönyvek bevezetése. 

e) A mezőgazdasági terményeket 
és az állattenyésztést sújtó kiviteli ille 
tékek teljes eltörlésére irányuló moz 
galom indítása 

f)  Ezzel kapcsolatban a kivitel 
utján való értékesítés lehetőségének 
előkészítése, a tárapgyesülete^el ĵ Jó . 
közös eljárással és pedig a kenyér és 
ipari célokra szolgáló magvaknak és 
vágóállatoknak nyugati  irányba, vető 
magvaknak és tenyészállatoknak keleti 
országokba; tekintettel arra, hogy a 
viszonyok ezt igy teszik indokolttá. 

g) Ugy a földmivelésnél,  mint az 
állattenyésztésnél használható jeles 
gazdasági eszköz- és gépujdonságok 
gyakorlati uton való megismertetése s 
a drágábbak társulás utján leendő be 
szerzésének előmozdítása. Lehetőleg 
gazdasági eszköz és gép mintaraktár 
létesítése. 

h) Minta gazdaságok szervezése. 
Mily jelentékeny hatással van egy-

egy község lakóinak gazdálkodására a 
mintagazdaság, több példa igazolja. 
Erre azonban csak egy legközelebbi 
kézenfekvő  példát kívánok felemlíteni. 
Bikafalván  mintegy két és fél  évtized 
del erelőtt rendeztetett be egy kis 
mintagazdaság az akkori kormány tá-
mogatásával Ennek a hatása alatt oda 
fejlődött  ennek a kis községnek a jobb 
gazdák kezében a gazdálkodása, hogy 
a határán áthaladó vasút két oldalán 
elterülő szépen müveit földeken  pom-
pázó vetések: kapások és kalászosok, 
valamint a mesterséges takarmány szem 
léiete gyönyörrel tölti el az ott átuta-
zót. A buza átlagos termése 10—12 
mázsa kat. holdanként. Az egyleti vá 
lasztmány egyik jeles tagjának, Tóth 
Károlynak gazdasága volt berendezve 
mintának. Feladatának pompásan meg-
föleit,  amiért annak idején méltó elis 
meréxben éB ünneplésbea részesült, aki 
ma ÍB példaadóan gazdálkodik, B nyom 
dókán haladnak fia  éb unokája. 

A fiker  közvetlen szemlélete s sz 
arra vezető módok közvetlen mégis 
merése biztató és követésre talál. 

Éppúgy törekedni kell egy föld  -
mives iskola létesítésére. Annyira ké-
zenfekvő  egy ilyen i&kola baszna, hogy 
teljesen fölöslegesnek  tartom annak 
indokolását. 

i) Nem szabad megfeledkeznünk  a 
kertészetről és a méhészetről, ame 
lyeknek nincs külön szervezetük, de a 
gazdasági egyesület keretében otthonra 
kell talalniuk. 

4. Á gazdasági élettel szorosan 
összefügg  a háti  és népipar. 

Az Udvarhely megy eben űzött háti 

iparok:  a fonás,  szövés, hímzés, csíp 
keverés és szőnyegkészités, amelyek 
közül a két előbbi az, t. i. a fonás 
és szövés, amelyeknek készítményeit 
egyetlen gazdálkodó sem nélkülözheti. 
Megfelelő  utánlátás és szervezés mel 
lett azonban azonfelül  is sok család 
nak képes megszaporítani a jövedelmét, 
amire a jelen sivár viszonyok mellett 
igenis nagy szükség van. Ezzel beha-
tóan foglalkozni  tehát szintén a gaz-
dasági egyesület ügykörébe tartozik. 

A népipar  körét szekéralkatrészek, 
osztováták, fonókerekek,  csebrek, kár-
tyák, kádak éB zsindelyek készítése ; 
tégla- és cserép vetés és égetés — 
amennyiben nem nagyban, gyárilag tör-
ténik az utóbbiak előállítása, — vala-
mint az agyagból és kőből való ipari 
cikkek előállítása képezik. 

Ezek annyira a helyi szükségletek 
fedezésére  szo'gáló dolgok, hogy ezek 
nagyobb fellendítésére  csupán az itteni 
fogyasztás  mérve lehet befolyással,  jobb 
gazdasági viszonyok mellett. 

5. Kívánatosnak tartom végül a 
fentiekben  előadott programmom meg 
valósítása céljából az egyesület keretén 
belül szakosztályok létesítését, mert a 
munka okszerű megosztása a siker leg 
jobb biztosítéka. 

Ezekben óhajtottam vázlatos ké-
pét nyújtani terveimnek, amelyek — 
jóllehet — máról holnapra meg nem 
valósíthatók s amelyekben még nincsen 
is kimerítve az a feladatkör,  amely az 
egyleti élet munkakörébe még beilleszt 
hető. G-upán egy keret az, amelyet 
időről időre ki kell tölteni s hozzávenni 
mindszokat is, amelyek már eddig ÍB 
az egyesületnek sikereket biztosítottak. 

Legvégül csupán felemlíteni  kivá 
nom, hogy a gazdasági élet helyzeté-
nek javulása, amire sz egyesület min-
denképpen törekszik, nem csupán, ön 
magának képezi nagy előnyét, hanem 
fontos  érdeke az iparnak és kereske 
delemnek is, mert ez képezi alapját az 
egész közgazdaságnak s ezzel virul, 
vagy hervad az egész, amint a tapasz 
talat fájdalmasan  igazolja. 

Köszönöm a bizalmat 8 kérem 
munkámhoz az egyesület minden egyes 
tagjának a támogatását é-< I«ten se-
gédei mér. (Éljentéssel  fogadtatott) 

Iparügyek. 
Az ipartestület az építő iparban 

előfordnló  anomáliák megszüntetése 
végett f.  hó 7-én, szombaton este iroda 
helyiségében szakértekezletet tartott, 
melyen az érdekelt iparosokon kívül 
az állami és városi főmérnökök  is részt 
vettek, az iparhatósági biztossal egye 
temben. A testület titkára ismertette 
az értekezlet tárgyát, rámutatva arra, 
hogy a kőműves ipar gyakorlásában 
előforduló  munkaköri túllépések meny 
nyíre megzavarják ez iparosok békéjét. 
Felolvasta a vonatkozó miniszteri ren-
deleteket, melyek elhatárolják a kőmi 
ves mesterek és kőmives iparosok aun 
kakörét. Ezt az elhatárolást sérelme-
zik a kőműves iparosok, mert a rende 
letek értelmében tilos nekik a városon 
lakóházak építését vállalni és csupán 
tatarozási munkálatokat teljesíthetnek. 
Kérik, engedtessék meg nekik a kisebb 
lakóházak építése, illetve ha ily mun 
kálatokat teljesítenek, azok ne kifogá 
8oltas8anak. Több hozzászólás után e 
kérdés megoldását magántárgy alás 
keretébe utalta az értekezlet, melynek 
eredményét az ipartestületnek beje-
lentik. 

Kerestély Gyula a hatósági sze-
mélyek jelenlétét felhasználva,  az építő 
iparban előforduló  kontárkodást tette 
szóvá. Felkérte a jelenlevő mérnököket 
az építkezések ellenőrzésére. Az adott 
felvilágosító  válasz után az értekezlet, 
a kérdés kedvező megoldásának remé 
nyében, véget ért. 

A tanonciskola igazgatósága tudo 
mására hozta az ipartestületnek, hogy 
a brassói tankerületi főigazgatóság  az 
iparos-tanonciskola előkészítő osztályát 
11846—1927 sz. rendeletével felosz-
latta, meiy rendelkezés következtében 
azon az iparostanoncok, akik a IV. 
elemi osztályt el nem végezték, köte-
lesek az elemi iskola megfelelő  osztá 
Íját elvégezni. Akiknek tehát IV. elemi 
osztályt nem végzett oly tanoncaik 
vannak, akik az 1927. évben szegőd-
tettük be; kötelesek őket büntetés 
terhe mellett, az elemi iskolába járatni. 
A régebb szegődtetett tanoncok iske 

láztatására vonatkozólag az illetékes 
miniszterhez felterjesztés  tétetett. Az 
ipartestület figyelemmel  e rendelke-
zésre, ezután csakis oly tusoacok szer-
ződtetését eszközli, akik a IV elemi 
osztályt sikeresen elvégezték. E« kü 
lönben a jövendő ipiros generáció 
szempontjából minimális követelmény. 

Az ipartestület, tekintettel a kö-
zeli beszámo ó közgyűlésére, felhívja 
az iparosságot, hogy esedékes mult évi 
tagdíjait fizesse  bs, mert igy elkerüli 
a dijak felszaporodásával  előálló fize-
tési nehézségeket és kapcsolatos zava-
rokat is. 

Ne „osztály"-ozzmik, legyünk 
mindannyian testvérek! 

— Utóhangok a »Végszó* hoz. — 

Jóakaratú Bzerény felszólalásaim 
"abban a kiváló szerencsében részegül-
tek, hogy Sz. Szakáts Péter, a várme-
gyei gazdásági egyesület illusztris 
elnöke, a Székely Kozé'et hasábjain 
kétszer foglalkozott  azakkal. E« is azt 
igazolja, hogy muakáa nem volt hiá 
btn való, mert visszhangot keltett. 

Ugy látszik — kizárólag a ne 
„osztály" ózzunk cím ellen volt kifő-
gása, melyet a Székely Közélet mutt 
számának „Végszó" jábao nyilvánított. 
Pedig ez a cia nem is az ó régaa 
ismert és mindig nagyrabecsült széles 
látókörű, valódi demokrátikus érzéseire, 
működéseire irányult. . . 

Viszoat az én intencióimat félre-
értette akkor, midőn kioktat, hogy pl. 
a betűszedő és tördelő ne<a egy. Bit 
engedelmet kérek, de ez legközelebbről 
a varmegye első és legnagyobb nyom-
dájában : a Székely Közéletnél is éppan 
Sároöy Károly derék művezető nagyra-
becsüit személyében, aki már ide oda 
ma holnap 50 éves jubileumát űnne 
pelbeti e vállalatnál — bizony egy. 
Sőt ha valaki nem tud betűt szedai, 
akkor tördelő sem lehet. Igy részletez-
hetném a továbbiakat is, de nem ez 
a lényeges. * 

Fontos az, hogy részemről igenis 
„általános társadalmi ügyről van szó". 
És pedig arról, hogy a vármegyei 
gazdasági egyesület, mint érdekköré-
nél, fontosságánál,  a gazdasági kama-
rával is kapcsolatot nyerhető, mert egy 
célt szolgáló testület, mely az összes 
falukat  magához kell ölelje, ha sikere-
sen működni akar — alkalmas úton-
módon szerezzen összeköttetést a szin-
tén egyenlően államfenntartó  iparos és 
kereskedő közöaséggel Igy aztán akkor, 
midőn karöltve a gazdák, iparosok és 
kereskedők együttesen egy-egy célért 
majd küzdelemre vonulnak, a gazdasági 
egyesület, mint vezér, felemelt  fővel, 
büszkén hivatkozhatik arra, hogy ezt 
vagy azt az ügyet az egész vármegye 
közönBége akarja; kivánja s ha kell — 
követeli i« . . . 

Azt hiszem, sőt meggyőződéssel 
állítom, hogy igy szervezkedve, erős 
kapcsolattal összetartva, bármely köz-
célt inkább elérhetünk, mintha egyszer 
egyik, más esztendőben a másik néha 
hallatja — ha ugyan egyáltalán hal-
latja — még a vármegye területén 
sem igen hallható, külön-külön gyenge, 
erőtlen szavát... A legtöbbször inkább 
testvérháborut idézve elö, mintsem az 
általános nagy érdeket szolgálják. 

Itt most egy nép (ide értve az 
összes úgynevezett „osztály" okat ki-
vétel nélkül) talpra állításáról, első 
sorban megélhetéséről, közgazdasági 
megerősödéséről és kulturális életéről 
kell gondoskodni 1 

Tudom, máról holnapra ezeket az 
egész embereket, BÖt mindannyinak 
megfeszített  erejét kívánó nagy mun-
kákat elvégezni nem lehet. Da most. 
egy uj rendszer kezdésével, arravaló, 
kiválóan hivatott vezérekkel az élün-
kön — az alapokat feltétlenül  la kell 
rakni és a lehetőségek szerint szorgal-
masau építgetni, mert az idő nem 
vár.. . 

Legyen tehát tagja „osztály" ozás 
nélkül mindenki a vármegyei gazdasági 
egyesületnek, mely az igy nyerendő 
hatalmas — minden vonalon impoaáló 
— tömegerejével (különböző szakcso-
portok alkotásával b gondoskodva azok 
szükségleteiről az egymásra utaltság 
elvei alapján) vezesse, irányítsa e var-
megye közgazdasági életét ugyanolyan 
formában,  mint az országok vezetését 
irányítják a minisztériumok, melyek 
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— habár külön külön szakokban is 
dolgoznak, de a minisztertanácsokat 
mégis állandóan együttesen tartják... 

Az idők és körülmények óriásit 
változtak. Semmiképp sem szabad ma 
már a „régi jó idők" szprint, uram 
bátyámosan igazodnunk 1 Uj irányt, uj 
nyomokat kell vernünk, okszerűen, 
állami segítséggel, ha lehet, — össze 
fogott  önerőnkkel, ba másképp nem 
lehet. De rögtön indulni kell, mert az 
esetleges halogatás egyenlő volna a 
végpusztulással . . . 

Részemről ezl az elvet vallom és 
hirdetem, mert szent meggyőződésem 
az, hogy ezen az uton a különböző 
Bzakmákban dolgozó termelők közt vont 
— leginkább mesterséges — ellentétek 
élét le lehet tompitani s a közö3 cél: 
a mindennapi kenyér érdekében kezet 
fognak  mind. Akkor többé nem lesz, 
ne is legyen, söt a szótárból is törül 
jük ki az „osztály" ozást, mely a 
zsarnokok venszőpanpája, hogy a né 
peket „oszd meg és uralkodj" felettük, 
s a valódi demokrácia közös munkás-
ságának, testvéries egyetértésének és 
az Istenadta tehetBégek szabad meg-
nyilvánulásainak csak visszavonást 
okozó, átkos kerékkötője, esküdt 
ellensége 1 . . . 

Éppen ezért tehát ne „osztály" 
ozíunk, legyünk mindannyian testvérek 
a vármegyei gazdasági egyesület ki 
bontott lobogója alatt, hol csak szoros 
összetartás kell 1 Olyan vezérekkel, kik 
ma a zászlót tartják, jelenleg működ 
nek — biztos a győzelem ! Siculus 

A város jövedelmeinek 
megállapítása. 

A városi taxák és adópótlékok 
megállapítását és kivetését az 1928. 
évre megkezdték s amint megállapít 
ható, a munkálatok előrehaladásával 
emelkedik a felebezések  száma, az elé 
gedetlenségek. reklamációk és kritikák 
szaporodnak. Éppen ezért az ügyben 
a városi főjegyzővel  megbeszélést fo!y 
tatva, az ő felvilágosításai  s a vonat-
kozó törvényszakaszokra való hivatko 
zásai alapján a közönséget ezekben 
tájékoztathatjuk: 

Egyesek azért elégedetlenek, mert 
szerintük a bizottság törvénytelenül 
van összeállítva, mivel az adózók nin-
csenek benne képviselve s az adózók-
tól nem kértek vallomást. Mások azért 
elégedetlenek, hogy nem kellene a kincs-
tár által megállapított lakbéreket ala 
pul venni és mindannyian azt kifogá-
solják, hogy a taxák általában véve 
tulmagasak. 

Mint köztudomásu dolog, az egye-
neeadótörvény a pótadókat eltörölte s 
ezek helyett az úgynevezett sdópótlé 
kok vannak érvényben (3—6°/0). me-
lyeket az állami adóhivatalnál vételez 
nek be, mely & városnak járó össze 
geket bavonkint fizeti  ki a városnak. 
Ez. az összeg 1927 ben városunkban 
1.191,000 leu, melyből kb. 880,0U0 leüt 
kaptunk meg. 

Mivel az állam által a városok 
céljaira szedett adópótlékok a városok 
számára teljesen elégtelenek, a közig, 
törvény jogot ad ezeknek, hogy lakó 
saibtól taxákat és adópótlékokat 
szedjenek. 

Ezeket a taxákat az 1923-iki tör 
vényhez csatolt kimutatás (max malis 
kimutatá-) tünteti fel,  miért is ezt a 
törvényt mBx aális törvénynek nevezik. 
Ezek közül a taxái? közül Udvarhely 
városban lényegesebb a helyisegek utáni 
taxa, melyet a helyiségek bérértéke 
alapján állapitanak meg. 

Ez a taxa idézte elő a legtöbb 
elégedetlenséget. A közig, törvény azt 
írja elő, hogy ezek a városi taxák a 
városok által hozandó 6zabá!yzat alap-
ján állopitandók meg, a város ezt a 
szabályzatot megalkotta, s a bérhelyi 
ségekre nézve 3 kit^górá'.t állapított 
meg 25, 20 és 15% k*l. A bérösszeg 
megállapítására a közig, törvény sze-
rint az állam által megállapított bér-
összegeket kell a'apul venni s e mel 
lett a községek más mentességet sem 
engedélyezhetnek, mint azokat, melye-
ket az állami egyenes ad törvény előír. 

Mivel a város által alkotott sza 
bályzat a megadózás1 százahkor, a 
törvény prd'g a bérjövedelem meg 
állapitási módot meghatározz», a taxi 
kivetése egynzerü számtani müvelet, 
Bem az adózó viszonyainak isme-

rete, Bem pedig az ő jövedelme 
nem befolyásolhatja  a taxi kivetésé'. 
Bizottságra a kivetésnél azért nem 
lehet hivatkozni, mert ugy a törvény, 
mint az erre vonatkozó belügymin. 
rendelet határozottan kimondja, hogy 
a taxák első fokon  való megállapítását 
a városi tisztviselők eszközlik. 

A fentiekből  világosan látható, 
hogy a taxakivető bizottság helyesen 
járt el és csak a törvényes rendelke-
zésektől való eltérés utján adhatnának 
kedvezményt egyeseknek. 

Segíteni a helyzeten csupán ugy 
lehetne, ba az adózók energikusabban 
védelmeznék érdekeiket a fi-cus  adó 
kivető bizottságai előtt, ami annál köay 
cyebbee mehetne, mert ebbea a bizott 
Bágban a kincstár képviselője mellett 
az adózók és a város delegátusa is 
részt vesznek, azonban ott, hol irott 
szerződések vannak, a delegátusok köz-
belépése sem vezethet eredményre. 

Másodsorban a városi tanács se-
gíthetne oly módon, ha leszállítaná a 
taxák kivetésére vonatkozó szabályzat 
ban meghatározott százalékokat. Ter-
mészetesen, ezzel a leszállítással az 
összes adózóknak kedvezne és nem le-
hetne szó csupán egyes osztályoknak 
való kedvezmény nyújtásáról. Termé 
8zeteBen, nagy jelentősege van e kér-
désben még annak is, hogy a minisz-
tér.um mintegy 1 milliónyi értékű 
vámjövedelmek további szedését nem 
engedélyezte. 

Ha valamelyik adózó taxákkal való 
megrovásában tévedés vagy éppan 
igazságtalanság történnék, az illető 
feltétlenül  adjon be kontesztációt, még 
pedig a kirovási jegyzőkönyv kézbesi 
tejétől számított 10 napon belül. Ezen 
kontesztáció (felebbezés)  tárgyalására 
a felet  is megidezik s igy érdekeit 
legjobb belátása szerint, szabadon véd 
heti. A kontesztáció bélyegmentes. 

A városi főjegyző  még azon tiszt 
viselők nevében is, akikkel együtt 
dolgozik a taxák megállapításán, ez-
úton is felkéri  az Összes elégedetlene-
ket, hogy kontesztációjukat a törvényes 
időn belül terjesszek be és legyenek 
meggyőződve arról, hogy a tisztviselők 
a megrovásnál nem tettek egyebet, 
miut pártatlanul teljesítették köteles-
ségüket. 

Meghívó. 
A Székelyudvarhelyi  Filharmonikus 

Társaság  rendes  közgyűlést,  azután a 
Székely  Dalegylittel'közös  közgyűlést  is 
tart  f.  -hó 22-én d.  e. ll2ll  órakor,  a 
barátok  iskolájában  levő  próbatermében, 
mélyre tagjainkat  van szerencsénk  ezen-
nel meghívni. 

Tárgysorozat:  Alapszabály  módo-
sítás. 

Odorheiu—Székelyudvarhely,  1928. 
január 15. 
Voszka István dr, 

elnök. 
Filó Ferenc dr, 

titkár. 

Meghívó. 
A Székely  Daleqyltt  rendes  közgyü 

lést,  ezután a Filharmonikus  Társa 
sággal  közös közgyűlést  tart  f.  hó 22 én 
d.  e. 1/ íll  órakor  a barátok  iskolájá 
ban levő  próbatermében,  melyre tagjain 
kat  van szerencsénk  ezennel meghívni 

Tárgysorozat;  1. Az 1927 évi egyleti 
év lezárása,  a tisztikar  beszámolójával. 
2. Alopszabálymódositás  3 Tisztújítás. 
4. Indítványok 

Odorheiu—Székelyudvarhely,  1928. 
január 15. 
Gönczy Gábor dr, 

elnök. 
Pluhár Gábor, 

titkár 

Papír- és 
írószer-

szükségletét 
legolcsóbban a 

Könyvnyomda 
Részvénytársaság 

üzletében szerezheti be 
Bulevard Regele Ferdinánd (volt 

Kossuth utca) 14 szám alatt. 

77gy  megbízható,  írástudó,  jó 
molnár  kocsis felvétetik.  Cím 

Fábián  József  Odorheiu. 

HÍREK. 
Január 14. 

Gazdasági előadások. 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági 

Egyesület a folyó  téli időszakban gyors 
egymásutánban rendez egyes közsé-
gekben gazdasági előadásokat. Kará 
csonymásodnapján Farkaslaka község-
ben, a község lakóinak nagy számú 
részvétele mellett, H'atky Miklós al-
elnök a helyes gazdálkodásról, a trágya 
fontosságáról  és az okszerű trágyake-
zelésről adott elő, nagyon tanulságo-
san, mig Varró Elek titkár a gazda-
sági szervezkedés célszerűségét fejte-
gette s felhívta  a gazdákat, hogy ér 
dekeik megvédése céljából a gazdasági 
egyesület zász ója alá tömörüljenek. 
Az előadóknak Mihály Domokos r. katb. 
lelkész köszönte meg lelkes szavakban 
a földmivelő  nép éidekébea kifejtett 
fáradozásukat,  biztosítván őket arról, 
hogy a székely nép hálás azokkal 
szemben, akik érdekeit szivükön vi 
selve, a népért munkálkodnak. 

F. hó 8 án Ujszékely és Fiatfalva 
közsegekbsn Varró Elek egyleti titkár 
az egyesülés szükségességéről s annak 
nagy erkölcsi és anyagi hatásáról adott 
elő. Ujszékely községében Mái hé Sán-
dor unitárius lelkész szólott az össze-
gyültökhöz, vázolván azt, hogy a mai 
élet nehéz küzdelmeivel a gazdaközön-
ség csak ugy birkózhat meg, ha habo 
zás nélkül oly szervben tömörül, amely 
szerv erősségével legyőz oly akadályo 
kat, amelyeket a széttagoltan élő szer-
vezetlen tömeg nem gyözket le. Kelle-
mes meglepetésben volt része az egye 
sülét titkárának Fiatfalván,  szült fa-
lujában, ahol a zsúfolásig  telt népház 
ban a község legéuyeiből nemrég ala-
kult dalkör, Vajda Antal igazgató-ta 
nitó vezetése mellett, szép dalokat 
énekelt, igen szép sikerrel. Egy kis 
leány és két székely legény egy egy 
költeményt szokatlan bátorsággal és 
értelmesen adott elő. 

A titkár falujában  rámutatott 
asokra az okokra, amelyek eddig nem 
engedték, hogy a székely gazdanép 
gazdasági kulturája kellőképpen fej 
lődbe&sék, s kérte testvéreit, hogy kö 
vessék az egyesületet azon az uton, 
amely az előhaladás, boldogulás utja. 
Egy község csak tagjainak kölcsönös 
megbrcsüléBével lehet erős, ha kicsi-
nyes nézeteltérések, felhevülések  soha-
sem veszélyeztetik azt a harmóniát, 
amelyben a községek lakéinak élniök 
kell. Varró titkár fáradozását  Vajda 
Antal ig. tanitó, majd Imreh Árpád 
ref.  lelkész köszöntén meg, utóbbi biz-
tosítván őt afelól  hogy Fiatfalva  népe 
nem felejt,  s az első lesz azok között 
akik az egyetemes székely gazdasági 
kultura fellendítésén  fáradoznak. 

Január 15 én Sz. Szakáts Péter 
egyl. elnök, Hlatky Miklós alelnök és. 
Varró Elek titkár Bögöz és Agyag 
falva  községekben tartanak gazdasági 
előadásokat. 

A megyei Magyar Párt vóg-
rehajtóbizottsága csütörtökön, f. 
hó 12 én tartotta ez évben első havi 
rendes ülését Jodál Gábor dr. elnök-
lete mellett. A tárgysorozat egyik lé-
nyeges pontja volt a törvényellenesei, 
tehát illetéktelenül szedett 14°J0 os 
állami iskolai adó s az ezzal szemoeu 
faló  egységes állásfoglalás.  Ezen kér-
déssel, mely az sgyonadóiott községe-
ket életbevágóan érinti, lapunk más 
helyén részletesen foglalkozunk.  Ugyan-
csak élénk érdeklődés mellett tárgyalta 
a vh. bizottsög a liberális bankalapítás 
tervét, a mely sürü tiltakozást váltott 
ki a hivatalos apparátusnak a rész 
vényjegyzés gyűjtésénél való felhasz 
nálása ellen. Ezzel a kérdéssel is külön 
cikk keretében foglalkozunk  Folyó 
ügyek letárgyalása után helyesléssel 
vette ludomasul a bizottság a csikme-
gyei tagozat azon megkeresését, hogy 
a Bzomszédos székely vármegyék időn-
ként, együttes intézőbizottság! ülést 
tartsanak s a folyó  hó 14-én Gyergyó 
szentmiklósoa tartandó első ilyen ülésre 
a párt képviaeletében Jodál dr. elnököt, 
Sebtsi János drt és Hinleder F. Ásos 
drt küldte ki. 

Házasság. Márk Margit, és Jo-
nescu Peter törvényszéki bíró házas 
ságot kötöttek f.  hó 7 ikén városunkban. 

Halálozás. Márkosfalvi  Sipos 
György  földbirtokos  meghalt 86 éves 
korában, Márkosfa'ván  (Háromszékm.). 
Az elhunytban Sipos Bála főmérnök 
édesatyját gyászolja. 

A hadirokkantak javára mult 
évi május 1-én gyűjtést rendeztek vá-
rosunkban. A begyült összeget annak 
idején a segesvári központba küldötték 
be. Ennek fejében  — amint most on-
nan értesítenek — f.  hó elején 54 
udvarhelymegyei, munkára képtelen 
székely hadirokkant részesült 300 -300 
leu rendkívüli segélyben, ami a szigorú 
téli napokban bizonyára jól fogott  nekik. 

Lelkószbeiktatás. Kiss István 
helybeli segédlelkészt & nagysolymosi 
ref.  egyház néhány héttel ezelőtt pap-
jának hívta meg. Beiktatása holnap, 
vasárnap lesz. A lelkes, tevékeny s 
emiatt városunkban is népszerűségnek 
örvendő, fiatal  pap személyében a nagy-
solymosiak minden bizonnyal, teljes 
megelégedésükre működő, érdemes lelki-
pásztort nyernek. Utóda, mint helybeli 
segédlelkész: Nagy Sándor. 

A volt polgármester uj ál-
lása és eltavozása. Negruţu F. 
Emil volt polgármestert a Szeszszindi-
kátus számvevősége mellett működő, 
ennek ellenőrzésére hivatott hivatal 
főnökévé  nevezték ki Nagyszebenbe. A 
volt polgármester uj állásának elfog-
lalása folytán  városunkból elköltözött. 

Egyházi estély. A helybeli re-
formátus  egyházközség január hó 
15 én, vasárnap d. u. 5 órakor a kol-
légium tornacsarnokában egyházi estélyt 
tart, melynek érdekes műsora a kö-
vetkező : 1. A gyülekezet éneke: Meny-
ben lakó én Istenem 1. vers. 2. B.b-
liaolvasás: tartja Vajda  Ferenc. 3. 
Szaval: Szabó  I'onka képzőintézeti 
növendék. 4. Apaffy  Mihályné Borne-
misza Anna fejedelem  asszonyról felol-
vasást tart: Lévay Lajos dr. tanár. 
5. Énekel: Gál Áron, kiséri ifj.  Szabó 
János. 6. Szaval: Bölöni Béla VIII. 
oszt. tanuló. 7. Zárszó. 8. A gyüleke-
zet éneke: Isten szava megáll mindenha. 
Ezen estélyre a közönséget tisztelettel 
meghívjuk; a belépés ingyenes, kegyes 
adományokat fűtésre  és világításra kö-
szönettel fogadunk.  Rendezőség: Vetési 
Imréné, Kovács Józsefaé,  Cjarnó Ilona 
és Vass Ilonka. 

Közigazgatási konferenoia 
volt ma, szombaton délelőtt 10 orai 
kezdettel, a vármegyeházán Andreiaş 
prefectus  elnöklete alatt, a vármegye 
fószolgabiráinak  és jegyzőinek részvé-
telével. A lapunk zártakor még tartott 
konferenciát  a Barkóczy-féle  vendéglő-
ben közebéd követte. 

Az adóhivatal köréből. Nem 
esnek bélyegilleték alá az olyan, vala-
mely kereskedelmi helyiségben kifüg-
gesztett bárminemű hirdetmények, me-
lyeken röviden fel  vannak sorolva az 
abban a helyiségben eladó termékek. 
Ha azonban e hirdetmények reklám-
szöveggel is el vannak látva, bélyeg-
illeték alá esnek. — Ha valaki — bár-
mely ok miatt — iparáról lemondani 
kénytelen, iparengedélyének visszaadá-
sán kivül ezt az adóhivatalhoz is írás-
ban most kell bejelentenie, mert kü-
löuben mult évi adóját fenntartják, 
még akkor is, ha nem ad be jövedelmi 
vallomást. — Mindenki minél hama-
rább adja be ipari, kereskedelmi, vagy 
bármi más foglalkozás  utáni jövedel-
méről szóló adóvaliomását. — Ugyan-
csak felhívatnak  az összes kistermelők, 
hogy forgalmi  adójuknak évi átalány-
ban való megállapítása végett kérvé-
nyeiket sürgősen adják be az adóhiva-
talhoz. — Adóvallomási ivek ugyanott 
kaphatók Bardócz alosztályfőnöknél.  — 
A folyó  évre már esedékes az első ne-
gyedévi adók fizetése,  miért is e hó 
16 án megkezdődik azoknak végrehaj-
tása, egyelőre a tavalyi alapon szá-
mítva. — Tekintettel az idő rövidsége 
és a nagy munkatorlódásra, az adóhi-
vatal e hónapban vasárnapokon is d. 
e. 9—11 óráig hivatalos órát tart a 
vallomások elfogadása  végett. — Nyo-
matékosan felhívunk  mindenkit még 
egyszer és utoljára, hogy elmaradt for-
galmi, fizetések  utáni és egyenes adói-
kat sürgősen rendezzék. 

Elveszett a városban a gabona-
piac körül egy pénztárca. Benne volt 
egy katonai igazolvány és több fény-
kép, azonkívül 200 leu két darabban. 
Kéretik a becsületes megtaláló legalább 
a katonai igazolványt és a fényképe-
ket valamelyes uton e lap kiadóhiva-
talába kézhez juttatni. 



4. oiaai. 
A város kereskedői a városi 

taxák most folyó  kivetésénél megálla-
pított terheket magukra nézve különö 
sen súlyosaknak találván, a mult szer 
dán délután küldöttségileg vonulták 
fel  a városházára. Tamás h. polgár 
mester őket az állandó választmány és 
a taxákra vonatkozó szabályrendelet 
átdolgozására kiküldött tanácstagok je-
lenlétében fogadta,  akik egjüttesen 
éppen e kérdések megoldásán fáradoz 
tak. Â küldöttség észrevételeit és óha-
jait Fernengel Gyula és Papp Dezső 
tolmácsolták, mire a h. polgármester 
és a tanács tagjai igyekeztek megnyug 
tató felvilágosításokat  adni, hangsu 
lyozván, hogy a kivetés munkája gya 
korlati és törvényen alapuló kényBze 
rüség és azt az eljáró tisztviselők tei 
jes törvényességgel is törekszenek vé-
gezni. Ezután felajánlották  a jelen volt 
kereskedőknek, hogy ottmaradva az 
akkor folyó  megbeszélésen, járuljanak 
hozzá saját eszméikkel is az ügyek ki 
elégitő megoldásához. Mintegy 1 órai 
eszmecsere után, a kereskedők némi 
képpen megnyugodva távoztak, mert, 
mint kijelentették, maguk is belátják 
a tanács nehéz helyzetét s azt, hogy 
a kivetési munkálatok törvényes ala-
pon folynak,  illetve: nem is állnak 
másból, mint kiszámításból, a törvény 
és százalékkulcs alkalmazásából. 

A vilíanyfogyasstás  legki-
sebb értéke. Az eddigi villanyviiá 
gitási szerződésnek egy hátrányos pont-
jára hivjuk fel  a városi tanács figyel-
mét. Eszerint ugyanis azok a kiBfo 
gyasztók, akiknek évi fogyasztása  az 
500 hektowattot nem érte el, az év 
végén meg kellett fizessék  az 500 wat-
tig kikerekített — tehát tényleg el 
nem égetett — árammennyiséget is. 
Akj pld. csak 300 wattot fogyasztott 
egy év alatt, mégis 500 wattot kellett 
fizessen.  Ez az. intézkedés éppen a kis 
exisztenciákat sújtja, de másfelől  ok 
nélküli pazarlásra serkent, ami pedig 
az amúgy is túlterhelt -üzemünknél 
kerülendő lenne. 

Megsaüntetett községi ta-
xák. A kormány az 1928 január 1-ével 
kezdődő hatálylyal a következő t>xá 
kat szüntette meg: a mezőgazdasági 
területek (szántó, rét, legelő, erdő stb.) 
után, gazdasági épületek, kutyák után. 
Nem Bzedhetők : kövezet, községi, hid-
vámok. Tilos a szesz, borfogyasztási, 
tűzoltói, közigazgatási, iskolaépitési, 
mezőgazd. kamarai pótadók kirovása. 
Nem szedhető községi illeték, magtisz 
titó gépek, állatok átírása, statisztikai 
munkálatok, legelőre kihajtott állatok 
után és tilos a lakosság közmunkára 
való kirendelése — kivéve a törvény-
ben megengedett eseteket. — 

Álarcos bál. Az önkéntes Tűz-
oltó Egylet által mult szonbaton ren-
dezett jelmezes és álarcos bál 'elég 
nagy közönséget hozott össze a Buka 
rest-szálló nagytermébe, hol a maszkák 
nagy tömege, változatosan szép jelme-
zekben szórakoztatta az egybegyűlt 
közönséget. Mintegy negyveu jelmez 
gyűlt egybe és nagyon ,nehéz helyzete 
volt a közönség köréből alakult zsü 
rinek, akkor, amikor a jelmez-verseny 
megkezdődet, hogy a hat értékes dij 
jal melyik jelmezt díjazza. A verseny 
eredménye különben a következő: a 
hölgyek közül első lett Miklós Juliska, 
második Kónya Erzsi, harmadik pedig 
Palkó Juci, mindhárman vonzó megje 
lenésükkel, izléBes jelmezükkel igazán 
kiérdemelték a zsűri döntését. Ezeket 
kivül volt még egy jó pár jelmez, amely 
a díjazásra feltétlenéi  igényt tarthatott 
volna, különösen a 22 és a 28 számú. 
Az előbbi feltűnő  ielenség volt, utóbbi 
pedig ötleteB. A jelmez csunyasági ver-
senyben, amelyben feifi  jelmezek vettek 
részt, első lett a 3 és 4 számú pár, 
akik üstöt foltozó  cigányokat ábrázol 
tak, második a Patt és Patacbonpár, 
a harmadik pedig egy charleston-táncost 
ábrázoló gigerli volt, aki egész este 
az egész egybegyűlt közönséget sokat 
nevettette groteszk figurájával.  A dija 
zásra még nagy esélyűk lett volna a 
6, 7, 9 és 32 számú jelmezeknek, akik 
székely legényt, házalót, indiai herce 
get ábrázoltak. Itt eml'tjük meg, hogy 
a 33 és 34 számú kövér párt ábrázoló 
jelmez szintén frappáns  hatású volt. A 
jelmez-verseny után sz egyesület igye 
kezett közönségét amerikai árverés 
alakjában, pczsgővei és malacnyere 
mennyel is ellátni. A tánc különben 
kivilágos virradtig a legjobb hangulat-
ban tartott, amit eokan Turi Salamon 
jól működő bandájának tulajdonitanak. 

A János vitéz előadását a Síé 
kely Dilegylet tegnap, pénteken este 
megint megismételte. Ezen, a most 
már harmadik előadáson is a termet 
zsúfolásig  megtöltő közönség vett részt, 
közte sokan a különböző intézetek, 
iBbolák ifjúságából.  A szereplők sikerült 
játékukkal ezúttal ÍB sok tapsot érde-
meltek ki. 

Városi közgyűlés volt f.  hó 
9 ikéu délután Tauias .Albert h. pol-
gármester elnöklete a att. Az elnöki 
megnyitó szavak, a jelenlevő Andreiaş 
piefectus  üdvözlése után — elsőnek a 
december végén megejtett városi pénz 
tárvizsgálat eredményéről tett az áll. 
választmány jelentést. A pénzkészlet 
mintegy 493 000 leu volt; az 1927. évi 
adóhátralék 272 892 leu. Ennek eür 
gős behajtására a végrehajtók Bzigoru 
utasítást kaptak. A vármegyei tanács 
által kiadott utasítások folytán,  az 
egyszer már felterjesztett  1927. évi 
költségvetés módosítási határozat ira 
taihoz csatolták a kívánt kimutatást 
az év vígéig valóban befolyt  többlet-
bevételekről. Kitűnt, hogy ezek összege 
127 234 leuval még több, mint ameny 
nyit az előbbi határozatban alapul 
vettek, illetve amennyinek felhasz 
nálásáról akkor határozták. A kaszár-
nyáért járó többéves bérhátralék ren-
dezésének ügyében, egy foelögymin. 
vezérfelügyeló  és a? állandó választm. 
között létrejött feltétel?»  pgyezség 
tanulmányozására, bizottságot küld^ir 
tek ki. Tagjai: Jodál Gábor dr., Gőcczy 
Gábor dr., Tőrök és Sípos főmérnökök, 
Nóvák Dávid A városi taxák kivetése 
elleni felebbezéseket  tárgyaló b zott-
ságba Varró, Csiky és Tompa tagokat, 
Hánn József  és Forró Géza póttagokat 
hü dötték ki. A ezombatfalvi  óvoda 
ügyében kiküldött bizottság javaslatára 
elhatározták, hogy a legalkalmasabb : 
Nagy Lajos féle  telket vásárlás utján 
igyekeznek pegszerezni, s fokozatosan 
arra építtetik fel  a szükséges helyisé-
geket. Elvben elhatározták egy köz-
fürdő  építtetését, ami azonban csak 
akkor lenne végrehajtható, ha a gazd. 
viezonyok javulásával rá pénzfedezet 
lesz. A Ganz céggel kötött szerződés 
1928. év végére való felmondását  a 
tanács tudomásul vette. A villamos-mü 
kibővítése. iieyében Jacobi segesvári, 
üzemvezető főmérnök  szakértői vélemé 
nyét — mely egy 260 lóerős uj motor 
megszerzésének szükségét fejti  ki ala 
posan — vissza-sdták, tanulmányozás 
es saját véleményével való kiegészítés 
céljából, az erre a célra kiküldött kü 
lön bizottságnak. Az 1925. és 1926. évi 
számadásokban sok olyan kiadási tételt 
talált az azokat feJülvizegáló  állandó 
váiasztmány, amelyek nincsenek kellő 
képpen okmányoJva. Javaslata folytán 
a tanács elhatározta, hogy ezekre vo-
natkozólag felvilágosítást  kér az akkori 
városvezetőségtói, illetve felszólítja 
éket a tételek okmányokkal való iga-
zolására. A városi taxák egyráBzét a 
minisztérium egy ismeretes rendeleté 
ben megszüntettetvén, s ezért a vonat 
kozó városi szabályrendelet is átdolgo-
zást igényelvén, erre a muDkára az 
állandó választmány mel'é kiküldőt-
ték: Szöllősi Ödön dr., Csiky A btrt, 
Szabó János tanácstagokat, akiknek 
hivatása az 1928. évi költségvetésnek 
mitdezek alapjan való ujabb áttanul-
mányozása és annak kiegyensulyo-
zásti 18* 

S. Nagy László Újévi Kró-
nikás Könyve. S. Nagy Liszio uj 
krónikás köoyve az első számot jóval 
felülmúló  érdekes és változatos tarta 
lommal jelent meg. Főbb cikkei a kö 
vetkezők: Kulturális és társadalmi 
egységet. Babits Mihály Halá fiai  cimü 
regényének kritikája. Az Erdélyi Lélek. 
Levél Kuncz Aladárhoz. Miért nem 
volt publikuma Erdélyben Erdős Rí 
nének ? Ko ozsvári szinpirtolók. Az 
Egyesült Közgazdasági kracbja. Kis 
novella síb. Az uj szám már kapható 
minden hírlapárusnál. Az ára 10 leu. 

Japán énekesnő Brassóban. 
Mint Biassóbdl értesülünk, ott először 
január 20 lkán egv hírneves j*pán éne-
kesnő — Hatsue Yuiea — fog  szere 
pelni. Ez a vaiódi Butte.'fly  (Pillangó 
kisasszony) nemcsak csudalaio? szép 
hanggal rendelkezik, hanem lenyűgöző 
kedvességü is. Euekelni fog,  német és 
olasz nyelven, az t-urópai dalköltészet 
legkiválóbb alkotásaiból és eibiivft  ő 
japán dalokat is. Zotgorakisérőjét, W. 
K. Meisznert, Berlinből hozza, hol utol-
jára aratott óriási sikert. Természetes, 
hogy egész Brassó lázasan érdeklődik 
a hangverseny iránt. 

A „Korunk" uj száma. A 
„Korunk" most megjelent januari szá 
mával a harmadik évfolyamába  lép Ez 
a kitűnően szerkesztett, taljeseu uj ti 
pusu revue, amilyen magyar nyelven 
még nem jelent meg, két év alatt 
nagy közönséget hódított meg magá-
nak. Frissesége és változatos, mindig 
európai nivóju tartalma a magyar szem-
lék között a legelső sorba helyezik 
az egész magyar nyelvterületen, A ja 
nuári számból kieme'jük: Reméoyi 
József:  Az amerikai négerkérdés, Ér 
sek Anna: A modern háztartás tech 
nikája, Ferrando : A ficika  határai, 
cikkeket, Marinetti, Karácsony Benő 
novelláit, Leouhard Fark Polgár c. re 
gényének további fejezeteit.  A külö 
nftnen  érdekes cikkeket hozó Kultur 
krónika rovatból: Walter Grop'us: Az 
uj házépítő technikáról, Egri Viktor: 
a háborús filmewről,  Gr.-> Lijos A N gy-
város szimfóniája  filmről,  Nemeth 
Antal: A mai orosz billetről irt érde-
kes közleményeit. További cikkek: 
Barnes dr. Anglia progresszív püsplke 
Djlamerika Eszakamerika ellen, a rák 
betegség, mint kulturszimptoma, a ne 
miség Öuiduma, A Szemle rovatban: 
Szentimrei Jenő a most elhunyt erdélyi 
iróról. Qipos Domokosról, Fenyő László: 
Komlós Ala4ar Az uj magyar líra c. 
könyvéről, Kemény Gábor: Szimonidész 
J^jos Világ vallásainak történtéről, 
Neufeld  Bela: Freud uj könyvéről, a 
vallás jÖ7Ójéről stb. Ezen'iivűl : Kultur-
krónika hírekben, rövid könyv 
szemle, iolyóíratszemie, rovatok. A 
„Korunk" havonta 80 oldalon jelenik 
meg, Előfizetési  ára félévre  460 leu, 
negyedé re 250 leu. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal (C.uj Str. 
Rjgală 47) 

Az Ellenőr, Tóth Sándor politi-
kai, társadalmi és közgazdasági lapja 
sz idén tizenötödik évfolyamába  lépett. 
A kitűnően szerkesztett lap miu4en 
száma érdekes olvasnivalót nyújt a 
közönségnek. Politikai cikkeit ismert 
publicisták, cikkeit, riportjait a legjobb 
újságírók írják. A 44 oldal terjedelem-
ben 2 hetenként megjelenő lapban van 
minden; tudósitá-ok az ország minden 
részéből, nyolc o'da! Színház és Tár-
saság, nyolc o'dal Közgazdasági É'et-
melléklet, melyben az ország közgaz-
dasági szenzációiról számol bi. Az 
Ellenőr-t mindenütt niegkapha'jahol 
lapot árusítanak. Ha egy levelezőlapít 
küld a kiadóhivatalba, (C uj—Ko'ozs 
vár, Str. Regina Maria 36) címére el-
küldenek egy mutatványszámot. 

x Egy négy középiskolát 
végzett tiuc tanuiouak felvesz  a D.a-
gomán pég. 

x Több nagy ablakráma, mely 
nek egyrésze üveges verandára is al-
kalmazható, használt, de jó állapotban 
eladó. Méretek : 73 x 167, 83'x 147, 
93X156, 93x83, 133XJ77, 156x177, 
60 5X167 (dupla). Megtekinthetők Str. 
Prinţul Nicolae (Árpád u) 11. sz. a. 

KÖZGAZDASAG. 
Tudomásomra jutott, hogy isme-

retlen egyén a juhmétely elleni szer, a 
Dystol darabját egyeseknek 30, sőt 40 
leuért is árusítja. Minthogy egy darab 
Dystol ára 15 leu, s minthogy a 30— 
40 leus ár áru uz>orát jelent, alulírott, 
mint a „Cainoin" müvek románi»i fő 
lerakatának megbízottja, kötelességé 
bek tartja ezen esetről a roaáaiai 
céget jogorvoslat cédából értesíteni. 
Eaert felkérem  azokat, kik a fennt 
jelzett áron vásároltak Dystolt, hogy 
a vásárlási helyet tudatni szivesked 
jenek. Varró Elek. 

Piaci árak. A buza: 130-135, 
rozs: 1U0 —110, árpa: , zab: 
50—55, tengeri: 82—85, burgonya: 
20— 24 leu vékánként. V—A. 

n aao. a Kouyvuyumca Hesiveu)tarsasag 
Odorheiu—Szftkp'ynih  arhety 

Eladó modern lakás, Str. M Viteazul 
(Király utca) 27 sz. Négy szoba< 
teli, nyári konyha, előszoba és 
pince; előrészén fenyves,  hátsó 

részén gyűnölcsös-kerttel. Értekezni 
lehet ugyanott a tulajdonossal. 

A n. é. közönsfg  szíves tudomá-
sára húzom, hogy a Könyvnyomda R.-t. 

könyvkötészetét 
bérba vettem és azt az udvarban 
(földszint  4. ajtó) saját magam fogom 
tovább vezetni. Elvállalok: egyszerű 
könyvkötészeti munkáktól a bőrköté-
sekig, aranyozások, dobozgyártás és a 
könyvkötőpzakmába vágó minden mun-
kát szolid árbm. 

Csányi Róbert könyvkötő. 

Prefectura  jud-ţului Odorhsiu. 
No. 28—1928 Ian. 9. 

Anunţ de licitaţie. 
Se aduce la cuuoş itţă publică, 

că ÎQ ziua de. 13 Februarie a. c. ora 
10 a. m. se va ţiqe la Prefectura  ju-
deţului Odorheiu licitaţie pubMcă pen-
tru furnizarea  tuturor imprimatelor şi 
rechizitelor de birou necesare prefeC 
turii pe anul 1928. 

L'citstiunea va avea loc PQnforoţ 
diepoziţiuniior art. 72—83 din legea 
contabilnăţii publice. 

Doritorii de a lua parte la aceasta 
licitaţie sunt rugaţi a-şi înainta ofer-
tele închise şi sigilate cel mai târziu 
pâo|ţ la ora 12 ÎQ ziua fixată  anexând 
la Oferta  recepisa de consemnarea a 
garanţiei de lö°/4 ia sună oferiiă. 
Consemnare sumei ce se va face  la 
Administraţia Financiară locală ia fa-
voarea Ctsei de depuneri şi consem-
naţiuni. La oferte  se vor anex* şi 
mostrele din articole ce se vor fuţ-
niza. Supraoferte  precum şi oferte 
întârziate nu se vor lua îa considerare. 

Concurenţii se avizează^ că rezul-
tatul licitaţ'uuii nu va § valabil depiţ 
după aprobarea aceluia do către de-
legaţiuoea permanentă judeţeană. 

Ori ca lămuriri mai detailate pre-
cum şi conspectul articolelor ce urme-
ază a se furniza  se poate primi de la 
serviciul fioanciar  al prefecturii  (ca-
mera No. 44) în orele de serviciu, 
p. Prefect : Şeful  serv. financiar : 

I z a b ó . T . Szöcs. 

îStintîacîpmtjSnSMBtffîîatîanSmt 
innr»MP»nnMntinMnnnMminfinrinriw 

K e v e s e t h a s z n á l t 

l e g ú j a b b t i p u s u 

„ T I T A N I " í r ó g é p 

— £ L A D é . S 
C i m : a k i a d ó b a n . 

jSngtîSînnBtraco 

ölcso áron 
öroKbecstt zcnctnuVeH 
a Könyvnyomda J.-T. üzletiben 
Kaphatón, Jfagy  Választ̂ ! 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 3333-1927. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îi baza deciziu n Nr. 6181 — 
1926 şi No. G. II. 6129-1927 a 
Judecă oriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului firma  Mmerva S. A. repr. 
prin advocatul Dr. Jod^I Gibor pentru 
îucasarea creatţ'i da 7992 Lii 50 bani 
şi BCCesorii sp fixaază  termen da lici-
taţie pe 27 lan 1928 orele 11 a. m. 
la faţa  locmui îa Odorheiu unde se 
vor vinde prin licitaţiuac publică jadi 
ciaiă imprimate p'ii'tu notari comu-
nali în valoare de 30000 Lai. Ia ca& 
de neveie şi í>ub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
7992 Lei 50 bani capital, dobânzile 
cu 12°/0 eocotiud din 25 Sept. 1926 
iar spesele pâoă acum stabilite de 
1487 Lei. 

întrucât mobilele cari .ajung la 
licitaţie ar fi  fost  ex"Cvate şi de alţii 
şi ecestia şi-ar fi  câştigat, dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
naiă şi îu favorul  acestora în Benzul 
art LX,: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 14 DJC. 1927. 
Dr. Szabó ş>fpor(ărei. 
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Alaptöke-felemelés az 
Agrár Takarékpénztárnál. 

Az Agrár Tikarékpéaztár Rész-
vénytársaság Mirosvasártie'vt. igazga 
tósága az 1927 evi március hó 19 én 
meg ártott rendes közgyűlés határozata 
alapiáa ezennel közhírré teszi, hogy: 

1. A társaság részvénytőkéje 12 
uillió leuról — 20 millió leura fel-
emeltetik. 

E célból kibocsájtatik 80.000 drb. 
egyenként 100 leu névértéilii és tel-
jesen btfi  eteudó részvény. 

2 A régi birtokosoknak az uj 
részvényekre az elAvételijog következő 
feltételek  mellett biztosíttatik: 

Három régi részvény után két uj 
részvény jár. 

Az intézet csak egész részvénye-
ket bociajt ki, az elővételi jog tehát 
egyes régi részvényekre nem gyako 
rolbató. 

3 Eíy uj részvény átvételi árfo 
lyama 125 leu, valamint ezen összeg-
nek 1928 januar 1 étől folyó  10 szá 
zalék Kamata E/.eo összegből részvé 
oyenként 100 leu a részvénytőke és 
20 leu a tartalékalap euieiés»re, to 
vhbba 5 leu a tőke eme éssel felme-
rülendő költség és illeiélt fedezetére 
forditta'  ik. 

4. A? elővételi jog — kü önbeni 
elvesztésének térbe alatt — fo'yó  évi 
január ho 15 étő' kezdve — január 
31-eig bezáró ag, hétközaapokou a ren-
des hivatalos orák alatt délelőtt 9—12 
óráig M trosvásárhelyt intézetünk fö 
péuztaráuál és fiokiutézeteink  pénztá 
ranál gyakoro ható. Ezen batáridő le-
teltével az előveteli jog megszüuik. 

5. Aki elővételi jogával élni kí-
ván, tartozik a régi részvényeket a 
szelvényiv nélkül, jegyzék kíséretében 
lebélyegzés végett a fent  megjelölt 
időben és helyen az intézet főp̂ nztá 
ránál benyújtani és egyidejűleg az ál 
tala átveendő ré»zvéoyek teljes vétel 
árát és anbak 1928 évi januar hó 1 töl 
járó 10 BzázaléK kamatát egyszerre 
befizetni.  — A bemutatandó régi rész-
vények azonnal lebélyegeztetnek és 

^ visszaadatnak s egyúttal kiszo'gáltatja 
az intézet az uj részvényekre vonat-
kozó ideiglebes elismervényt. 

6. A kibocsátandó uj részvények 
a régiekkel egyformán  reszesednek az 
1928 iki üzletév eredményében. 

7. Ha a régi reszvényes a neki 
biztosított elővételi jogot a kikötött 
határidőig (1928 január 31) igénybe 
nem venné, ugy tekintetik, hogy azzal 
élni n*m kíván. 

Az ilykeppen megmaradó uj rész-
vényeket az igazgatóság szabad kézből 
(de a régi részvényeseknek bztositott 
árnál nem olcsóbban) eladhatja 

Az uj részvények a jogosítottak-
nak a szelvényivekkel együtt 1928 évi 
Bzeptember hó 15 étől kezdődóleg adat-
nak ki az igazolványok visszaadása 
ellenében. 

Trg Mureş—Marosvásárhely 1928 
január 10 én. 

AB Igazgatóság. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 2595-1927 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul porărel prin aceasta 

publică <ă îo baza d̂ ciziunii Nr. 
6545—1926 ş 2628—1926 şi Nr. G. 
IL 6099—1927 a Judecătoriei din O lor 
h«iu îu favorul  reclam&o'u'ui Dr. Váró 
Gjza pmtru icdestu'irea creanţei de 
4425 Lei şi »cc «e fii«a  ă termen de 
licitaţie pe 26 Ian.  1928 ora lâ  pm. 
)a f  ţi locu u. îi couuua Vâ ş g unde 
Be .vor viude prin liciuţmue publică 
judiciară lâ i. purcei, lemne de foc, 
obiecte d* economie şi cereale in va-
loare de 14000 Lei. Ia caz de nevoie 
şi Bub prtţm de estimare. 

Pretenziuoea care e de î jcassat face 
4425 Lei capital, do^âoz'le cu 12°/0 
socotind din 8 Oct. 1925 iar Bpesele 
pâuă acum Bthbil:te de 3830 Lei. 

întrucât mobilele cui ajung la 
licitaţie ar fi  fost  exjc»ate şt de alţ i 
şt acestestia şi ar fi  câş'igat dreptul 
de acoperire licitaţ o p ezen'ă fste  or 
donat a şi îa favorul  acestora îa sen 
zul LX 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 14 D<C. 1927 
Dr. Szabó şefportărel. 

Judecătoria rura'ă din Cristur 
secţia cf. 

Nrul 2964-1927 cf. 

Extract din publica iune de licitaţ ie 
In ĉ uza sistarea comuni'ăţii a 

Iui Rizi Francisc do®ici"at in B>do 
gaia contra miooru ui Hegedűs Ioan 
(i-epr. pi-in văd. lui Hegedűs Ioan i ă»c. 
Conta C ara) Judecătoria. A ordonat 
nctsţiunea in ce priveş'e imobilele 
si'uue îi comuua Bodogaia circum 
scripţia Judecătoriei ocolului Cristur, 
cupnuoe î cf.  a comunei B dogaia 
Nu cf 477 No. de ord. A + 1 Nr. 
topogr. 139 (c*se şi cu>-te) înscrie pa 
numele lor H gediis Ioan minor ş 
R ai Francisc în preţul de strigare 
5000 Lfli,  pentru sistarea conuauătâ 
de proprietate. 

L'Citfţ  une se va ţine in ziua de 
27 luna Februarie anul 1938 ora 
9 >a ea»a cojiu.aă a Comuuei Bodo-
gaia. 

Imobilul ce va fi  lic'tat nu pot 
fi  <ă'idut pe un prtţ mai mic de cât, 
două 'reimi din preţui de strigare 

C i cari doresc tă liciteze sunt 
dato'i >ă depoziteze la delegatul jude 
că ore«c 10°/o din preţil da strigare 
dr̂ pt garanţie. io numerar sau in 
efecte  de cauţ e socotite după cursul 
fix.t  in art. 42 legea LX. 1881, sau 
Să predea aceluiaşi delegat chitanţa 
consta â >d d punerea, judecă oreş e, 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

gazdaközönséget, hogy a nagy pénz-
hiányra való tekintettel ismételten meg-
kezdem az általam készített és elis-
merten legjobb minőségű lóserszámo-
kat, megfelelő  garancia mellett, részlet-
fizetésre  is árusUani. Tehát mielőtt a 
nagyérdemű gazdaközönség szükségletét 
beszerezné, tekintse meg raktáromat* 
hol mindenfajta  lószerszámot ugy ké-
szen, mint rendelésre kaphatók. 
Javításokat jutányosán és pontosan 
= = eszközlök. = = 

Tisz te l e t t e l ; 

Szóké I s t v á n 
Mijgyártó. 

Odorheiu, Strada Principe&a Elisabeta 
(Bethlen u'Ca) 49. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Odorheiu. 

No. 3341-1927 

Publicaţiune de licitatie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îu baza dectziuai Nr. 3116 
şi 5268-1926 şi Nr. G. II 304-1927 
a Jud că'oriei d<n Odorĥ u îa favo 
rui reclamantului Banca Undă pentru 
industrie şi ipoteca repr. prin advo 

prealabilă a garanţiei şi fă  semneze 
cond ţtunile d» licitaţie (art. 147, 150, 
170 legea LX 1881, art 21 legea 
XLI 1908). 

D că nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de c t cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
— fixate  conform  procemu ui preţuiui 
da strigare — la aceiaşi parte pro-
centuală a p-fţuui  ce a oferit, (art. 
25 XLI 1908.) 

Cristur, la 16 Nov. 1927. 
Judecător: Dr. Demeter mp. 

Pen'ru conformitate: indescifrabil. 

Eladó 
a város szélén levő 2 gzobás, kony-
üíás, pincés lakás, gazdasági épület-
tel, gyümölcsös kerttel és közvetlen 
mellette 7 hold szántó és kaszálóval 
Ugyanott 20 szekér príma minőségű 
széna is eladó. — Felvilágosítást a 
„HANGYAu-szövetkezetben (régi ref. 

kollégiumépület) adnak. 

f f  forgalmú  helyen Zetelaţin 
JQ W VtgyesKertsKtdtotl be-
4 = rendezeft  ház eladd, esetleg 
Kiadó. - Felvilágosítást a Kiadó-

hivatal ad. 

catul Dr. Jodál G*bor pentru îndes 
tulirea de 20000 Lei şi accesorii se 
fixează termen de licitaţie pe 28 Ian 
1928 orele  15 p. m. Ia faţa  locului îs 
Odorheiu unde se vor viode prin lici-
taţi une publică judiciară fâo,  cai, car, 
şi hamuri în valoare de 14400 Lei. In 
caz de nevoie şi sub preţul de esti 
mare. 

' Pretenziunea care e de încassat face 
20000 Lei capital dobâozile cu 12'/a 
Bocotind din 10 Iulie 1927 iar spesele 
pâuă acum stabilite de 2500 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li 
citaţie ar fi  fost  ex<»cvate şi de alţii 
şi aceştia şt ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 14 Dec. 1927.  
l>r. Szabó ş fportărel 

Zongorát bérbe keresek. 
CI iu a k iadóhivata lban. 

Judecă'oria ocolu'ui Cristur secţia cf. 
Nrul 2895-1927 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 

In cererea de executare făcu  ă ds 
urmăritorul Achim Alexandru contra 
urmşrit T̂ má-t Miria. Judecătoria. A 
ordonat Iicittţunea ex cuţionale, dia 
nou, in biza supraofereţi  îa ce pri-
vfş  e imobilele si'Uite îa comuna cir-
cumscripţia Judecă oriei oco ului Cris-
tur. cuprinse îu cf.  a comunei Bez dul 
Nou N'Ut protocolului cf 71, A f 1 
ord. pe porţiunea ei Tamás Miria da 
top. 209, 210 (1/2 p<r>e) 3521 L-) 
prrţ de strigare A j 2 ord. pe por-
ţ unea ei Tamái M vria de top No. 
424 (1/2 parte) 550 Lsi preţ de stri-
gare, A f 3 ord. p* po'ţ unea ei Ta-
nús Mária de top. No. 2227 (1/2 partei 
360 Lei preţ de strigare, A f 5 ord. 
pe poiţU 'aa ei Tamas Miria de top. 
3843, 3685 (1/2 parte) 148 Lei preţ 
de strigare A f 6 ord. da porţ unea 
ei T*mas Miria de top. No. 3755 (1/2 
p»rte) 8050 Lei preţ da strigare, A + 7 
ord. pe porţ unei» ei Tamás Miria da 
top. No. 3902, 3903 (1/2 parte) 53 
Lai preţ de strigare peatru incassarea 
creanţa de 14250 Lei cap şi acc. 

Licitatiunea se va ţ o* in ziua 
de 15 luna Martie anul 1928. 

Imobilele c* vor fi  licitate uu fi  vân-
dute pe un prtţ mai mic decât jumă-
tate două treimi din preţul de strigare 
şi mai mu ţi imobilele ce vor fi  lici-
tate nu pot fi  â̂adute pe ua prrţ mai 
mic decât jumătate din preţul de stri-
gare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
datori tă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10% dm prtţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar sau îa efecte 
de cauţ e socotite după cursul fixat 
art. § 42 legea LX 1881 sau tă pre-
dea aceluiaşi delegat cHitanţi consta-
tând depunerea, jufecătorrşce  preala-
bilă a garanţiei şi tă semneze coodi-
ţuaile de licitaţie (§ 147. 150. 170 
legea LX 1881, § 21 legea LX 1908). 

D*că nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care oferi:  pentru imobil ua preţ 
mai urcat de cât cel de strigate eata 
dator tă întregească imediat garanţia 
— fixa  ă conform  procentu ui preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit (§ 25 XL 
1908,). 

D.tă Cristur, la 10 Nov. 1927. 
Dr. Demeter ,mp. judecător. 

Pentru conformitate: 
Arus expeditor. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 2732—1927 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că tn baza deciziunii Nr. 
562—1926 şi No. G. II. 220-1927 
a judecătoriei din Odorheiu fa  favorul 
reclamantului Szebeny Antal repr. prin 
advocatul Dr. Jodál Gábor pentru în-
destulirea creanţei de 10336*50 Lei şi 
accesorii se fixnază  termen de licitaţie 
pe 28 Ian. 1928 ora 16 la faţa  locu-
lui în Olorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară doua 
maşini de cusut îi valoa-e de 20000 
Lei. Ia caz de nevoie şt sub preţul de 
estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
10336 Lai capital, dobâozile cu 12•/, 
socotind din 3 Ian. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 2711 Lei. 

Intrucâ'. mobilele cari ajuag la 
licitaţie ar fi  fo<t  exacvate şi de aţii 
şi aceştia şi ar fi  câş .igat dreptul do 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nai ă şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Oiorheiu, la 14 Dec. 1927. 
Bâlăaeaou portărel. 

Amatőrfényképezők! 
Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgé-
pekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak. 

Szélküldés egész Románia területén. 

POLITZER fotcáruház,  Careii-Mari. 
Alapít tatot t 1896 évben. 

A kamatláb leszállítása 
: következtében 

olcsó kölcsönöket 
folyósít az 

Egyesült 
Ipar- és Jelzálogbank 
székelyudvarhelyi fiókintézete. 
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M t f c i t í c  Vevőim Kínyeimíre, egyHori jó hirtt€VttcH orVcndö szabóságomat u ibH.czdet tcu i . .Kantáromon...»cy.ö...K*tu«Ó ,̂.«*® 
Q U l > U l > « b«"i" s"" KÜVf  5 i*d í""" szbV c t c Î mbö i""" p ö n t ó'sati V i ci iţi Ismer ci cs'étt K ̂ sz í V«Ü'"' f  írfir'üü  áK a . . . . „Ha bá t ö Ka I í s mindé n « s/za K-
mába Vágó mttnKálatoKaf'KaHtáronlS 

ág y - és a sz ta i t c r i t ó'ij el7 is Stött ártiií át japHát"'iíslyaÍS íel nem soríiiaió (iiiijeHet. 

Kid\\m feitfiní oicjítt! LÖBL Strada Prineipesa Elixaheta 18. 
(volt Bethleii-ulca.) 

n n n ^ n n n n i 

Eladó 
egy valódi három pedálos rövid 
STINGL-ZONGORA. Felvilágosítást 

a kiadóhivatal ad. 
Judecătoria ocoluilui Cristur aeiţia cf. 
No. 2387—1927 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 

Io cerere de executare făca'ă  de 
urmăritorei Elizaveta Bajooczki contra 
urmăritului Josif  F. Koncz. Judecă'o-
ria. A ordonat licitaţiunea fxecuţiouela 
îa ce privtşle imobilele situate îa co-
muna CălimăneşM circumscripţia Jude 
cătoriei ocolului Cristur cuprinse îa 
cf.  a comunei Călimămşti Nrul proto-
colului cf. 96 de ordine A f 1 pa por-
ţiunea lui Ioeif  F. Koncz de topogr 
No. 173/2 (1/2 parte) 15 Lei prtţ de 
slrignre A f 2 ord. pe porţ unea lui 
Iosif  F. Koncz de topogr Nr. 1079 
(1/2 parte) 350 Lei prtţ de strigare 
pentru îocassarea creanţei de 500 Lei 
capital şi accesorii. 

Licittţ'uuea se va ţin? îa ziua de 
7 luna Martie anul 1928 ora 10 
la casa comunală a Comuuei Căliiră 
ncş'i. 

Imobilele ce vor fi  licitată nu pot 
fi  vândute pe un preţ mai mic decât 
jumătate şi două-4reimi din preţul de 
strigare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
dateri Fă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10u/t din preţul de strigare 
drept garanţ'e, îa numerar sau în 
efecte  de cauţte socotite după cursul 
fixat  îo § 42 legea LX. 1881. sau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
statând depunerea, juderă'oreşte, prea-
labilă a garanţiei şi semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX. 1881; § 21 legea XL. 1908). 

Pac& nimeni nu oferă  mai mult 
cel care & oferit  pentru imobil nu preţ 
mai tircâ decât cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
fixa  conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit (§ 25 XLI 1908). 

Da'ă în Cristur la 13 Oct. 1927. 
Dr. Demeter mp. judecător. 

Pentru conformitate: 
Arus expeditor. 

Corpul Portăreilor Tribuaalului 
Odorheiu. 

Nr. 3302—1927. port. 

Publicaţiune de lcitaţe. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îu baza deciziunii Nr. 
1417 şi Nr. G. II. 4458-1927 a jude-
cătoriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantului văd. lui Nagy György repr. 
prin advocat Dr. Finkér Béla pentru 
incaBBarea creanţei de 41500 Lei şi 
acceserii Be fixează  termen de licitaţie 
pe 18 Ian.  1928 orele  16 p. m. la fata 
locului în Beclean unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară cai, 
car, fân,  vaca în valoare de 41000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
41500 Lei capital, dobânzile cu —'/o 
socotind din — iar speBele până acum 
Btabilite de 3400 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în Benzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 8 Dec. 1927. 
Dr. 8zabó şefportărel. 

Convocare. Meghivó. 
Societatea Anonimă Cassa de Păstrare Economică 

din Zetea cu onoare Vă invită la 
A Zetelaki Gazdasági Takarék-Betéti Részvénytár-

saság 1928 évi jan. ho 23-án d u. 4 órakor, saját helyiségében 

adunarea generală ordinară rendes közgyűlést 
ce o va ţinea la 23 Ianuarie 1928 d. m. 4 ora în localul 
propriu conform  paragraf. 8 şi 10 din statutele institutului. 

tart, melyre a t. részvényesek az alapszabályok 8 és 10 
§-ai értelmében meghivatnak. 

Program i 
1. Raportul direcţiunei şi comiietului de supraveg-

here pe anul 1927. 
2. înaintarea raţiunei finale,  distribuirea profitului  net 

şi desărcinarea direcţiunei şi a comitetului de supraveghere. 
3. Alegerea direcţiunei. 
4. Propuneri. 
Zetea, la 2 Ianuarie 1928. 

Direcţiunea. 
Aktiv—Vagyon Contul de Bilanţ 

Tárgysoroza t i 

1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági  jelentés az 
1927 évről. 

2. A zárszámadás megvizsgálása, nyeremény fel-
osztása és a felmentvény  megadása. 

3. Az igazgatóság megválasztása. 
4. Indítványok. 
Zetelaka, 1928 január 2. 

Az igazgatóság. 
Mérleg-számla. Pasiv-Teher 

Cassa — Pénztár . . . . 
Disponibil la Bănci — Bankoknál ren-
delkezésre áll» tőkék 

Efecte  în Portofoliu — Tárcaváltók . 
Obligaţie — Kötvény 

122 
105 
115 
99 

102 

111759 

26900 
1675270 
120000 

58 

1933929 58 

Capital — Alaptőke . . . . 
Fond de rezerve — Tartalék-alap 
Rezervă pentru creanţe dubioase — Ké-

tes követelések tartaléka 
Depuneri spre fructificare — Takarék-
betétek 

Dividende neridicate — Fel nem vett 
osztalékok . 

Dobănzi tranzitoare — Átmeneti ka-
matok 

Beneficiu  net. — Tiszta nyeremény . 

100 
112 

119 

128 

(10.113 

120.12C 
111 

150000 
88818 

54992 

1373023 
8672 

160863 
97560 

1933929 

75 

Contul de profit  şi pierdere Nyereség és veszteség-számla. 

Dobânzi — Kamatok . 
Inpozite — Adók 
Cheltueli generale — Költségek , 
Salarii — Fizetések 
Beneficiu — Nyereség 

121 
125 
<07 
116 
69 

124 
127 

151900 
64912 

42800 
34100 
97560 

391274 87 

Kamatok 114 391274 

391274 

87 

87 

Márton Lajos s. k., 
igt. könyvelő. 

Szálló Imre s. k., Szabó Gábor s. k., 

Juga András s. k„ 

Zetea—Zetelaka, 1927 december 31. 
Páll Albert s. k„ 

igazgató. 

Consiliul de administraţie: — Igazgatóság. 
Nagy Ferenc s. k., Máthé Sándor s. k., Szabó Lajos s. k., 
Sebestyén Áron s. k., Törők Ignác s. k. 

Comitetul de cenzori: — Feíügyelőbizottság. 
Homolay József  s. k., Sánduly Márton s. k., Ifj.  Rösler Károly s. k., Szabó Endre s. k. 

Szabó Dénes s. k„ 
igt. pénztáros. 

Sándor József  s. k. 

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség szíves tudomására adni, 
hogy 

Bal. Regele Ferdinánd 
(Kossuth-u.) 25 sz. alatt 

vas Qz letet 
nyitottam. 

A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását  kéri 

Tibád. 
Tisztelettel van szerencsém a n. 

érdemű közönség becses tudomására 
hozni, hogy 
lakatos-, puskám iives-, varrógép-, 
grammofon-, kerékpár- és cséplő-

gép-javitó műhelyemet 
a Báthori-u. 24 sz. a. megnyitottam. 

Becses pártfogásukat  ezúttal is 
kérem. 

Ifi.  Nagy István. 

Eladó cséplő garnitura, ^ K i t ü n ő z o n g o r a 
részletfizetésre  Is, jótállás \ f  , 
= mellett. = (nemet gyártmány) 

Garabás János azonnal eladó. 
Bútor raktáros Odorheiu Bul. Regele e ] a p kiadójában. 

Ferdinánd 27. ^ • ^ • • H ^ ^ M a M H i ^ H B H 

Ne vegyen bútort, 
mielőtt 

Székely János 
kisz ebédlőit, hálószo* 
báit, szalonasztalkáit és 
székeit meg nem nézte. 

Friss tea-vaj Hirsch Ignácnál. 


