
Pol i t ika i , közgazdaság i és társadalmi újság 
Előfizetési  á rak: 

Svre 60 Lel, félévre  25 Lel, negyedévre 13 Lel. 
; Egyes szám árá 1 Lei. 

Felelős szerkesztő: 

TOMPA  UASZUÓ 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossuth-utcza) 14. ;sz. 
Telefonszám:  34. 

Megjelenik minden vasárnap. -

KRÓNIKA. 

Megszoktuk már, hogy mostanában 
semmi közdolog fölött  érzett örömünk nem 
lehet sem alapos, sem hosszantartó. Igy jár-
tunk a Magyar Szövetség működésének meg-
indításán való örömünkkel is, s az e tapaszta-
latok miatti tartózkodás mérsékelte tollún-
kat, mikor a mult számunkban, röviden, a 
cenzura megszüntetéséről adtunk hirt.. 

Előérzetünk nem csalt meg. Hamarosan 
kiderült, hogy a cenzura megszüntetése csak 
látszólagos, mert a kormány az ehhez kap-
csolódó rendelkezését egy csomó szigorú fen-
tartással toldotta meg. Ezek szerint tilos a 
fennálló  rend, a hadsereg, a barátságos álla-
mok, s még sok egyéb ellen támadást intézni. 
Támadni, izgatni nem igen akar senki, azon-
ban e kikötések, íentartások olyanok, hogy 
számtalan lehetőséget, alkalmat adnak a 
félreértésnek  vagy rossz indulatnak bárki 
hasonló szándékokkal való megvádolására. 

Ezzel a kormány a sajtó nyakába az 
eddiginél is nagyobb bizonytalanság nyűgét, 
aggodalmát akasztotta. Ilyen körülmények 
közt mi sem kivánhatunk mást, mint már 
több sajtóorgánumunk: kérjük vissza inkább 
a cenzúrát! 
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A kisebbségek biztosított 
jogai. 

A középeurópai országokra kedvezőtlen ki-
menetelű vilégháboiu következtében Magyaror-
szág éB Ausztria testéből megnagyobbodott álla-
mokra egész sorozata nehezedett az uj felada-
toknak. Ezek a feladatok  kezdetben chaosz-
ezerü összevisszaságukban, nagyon döcögőssé tet-
ték az illetékes kormányok szekerét s bizonyta-
lanná a kormány-pálcát kezükben tartó állam-
férfiak  helyzetét. 

Jugoszláviában és Csehszlovákiában még 
ma is nagyon zakatol az államgépezet. Pénzügyi 
és más gazdasági ziláltságuk mellett a legna-
gyobb bajt okoz a fajok  harca. A fajok  harca, a 
fajilag  egyesített államokban ? Igen, például Jugo-
szláviában a szerbek az egyesítés után jöttek rá, 
hogy horvát fajtestvéreik  nem éppen fülig  sze-

relmesek beléjük, a bosnyákok máskép szeretnék 
a dolgot, a montenegróiak pedig eltorzult arccal 
tekintenek a szeretetteljes szerb ölelő karokra. 
Pont ehhez hasonló Csehszlovákia helyzet», ahol 
a németeken kivül a tótok s a ruthének sem 
tudják viszonozni a cseh szerelmi vallomásokat. 

Szóval, zilált a helyzet, amely nem is tisz 
tul meg egyhamar. Vájjon miért? Azért, mert a 
megnagyobbodott országok áilamférfiai  nem ké-
pesek megbirkózni a rájuk hárult feladatokkal. 

Románia, amely legjobban kitolta határait, 

sokkal szerencsésebb helyzetben van. Itt sem 
történt meg még a teljes faji  összeolvadás, da 
kisebb az ellentét, mint a más két utódállamban. 
A Magyarországtól ide szakadt magyarság sem 
zavar vizet. Bár fájdalmasan,  de nyugodtan türi 
nemzetközi szerződésekkel teremtett uj hely-
zetét. Teljes bizonytalanságban van azonbau a 
megyarság jövője felől.  Nincsenek kialakulva 
még politikai, kulturális és gazdasági viszonyai. 
A politikai életben nem vett részt, hanem vára-
kozó álláspontra helyezkedett. Ez helyes is volt, 
mert amig a kormányzat az uj helyzet folytán 
előállott zűrzavaros viszonyokból ki nem bonta-
kozott, aktív föllépésével  ugy sem juthatott volna 
eredményre jogai és igényei tekintetében. 

Elérkezett azonban már annak az ideje, 
hogy passzivitásából a cselekvés terére lépve, a 
békeszerződésbea, illetve a párisi egyezménybep, 
valamint a gyulafehérvári  határozatban részére, 
mint nemzeti kisebbség részére biztosított jogo-
kat magának biztosítsa. Ezért alakult volt a 
Magyar Szövetség, de annak működését betiltot-
ták. Megengedik-e ismét a működését és iáikor, 
nem tudható. Éppen azért más csapásra kell te-
relni a közérdeklődést s a működést. 

Uj politikai páríot feell  létesíteni, nézetem 
szerint „Magyar  Nemtetipárt"  címen, tisztán 
politikai feladatokkal.  Minden más későbbi do-
log lehet. 

Prcgrsmmját foglalja  legföljebb  három-
négy pontba. Ezek egyikét bépezza a nemzet-
közileg s a gyulafehérvári  határozatban biztosí-
tott jogok érvényesítésére való törekvés. Az uj 
választások alkalmával ezekkel vonuljon be a 
parlamentbe képviselői által s a két millió ma-
gyarság nevében s részére ott fejtsen  ki tevé-
kenységet. Meggyőződésem szerint, ennek lesz 
hatása és eredménye. Addig hasztalan minden 
társadalmi erőlködés. 

Hogy a magyar választó közönség jó előre 
megismerhesse, hogy mik a magyar nemzeti ki-
sebbség nemzetközileg biztosított jogai, közlöm 
itt az alábbiakban a szövetségbe lépett és tár-
sult risgyhatalmak és Románia között 1919 de-
cember 9 ikén Párisban kötött egyezményből a 
vonatkozó rendelkezéseket. 

Ezen egyezmény bevezetése a Romániában 
élő kisebbségek védelmét tartalmazza, ami kö-
vetkezőképp szól: „Románia saját jószántából 
kiváEja, hogy a szabadság és igazságosság biz-
tos garanciáit nyújtsa ugy a régi román király-
ság, mint a legutóbb átcsatolt területek összes 
lakóinak faji,  nyelvi v?gy felekezeti  különbség 
nélkül. 

Továbbá az egyezmény 1. cikke szerint: 
„Románia kötelezi magát, hogy ezen rendelkezé-
sek alsptörvécyekül ismertetnek e), ugy hogy 
semminemű törvény, rendelet vagy hivatalos 
ténykedés ezekkel a rendelkezésekkel ellentmon-
dásba vagy ellentétbe nem kerül és hogy semmi-
féle  törvénynek, rendeletnek vagy hatósági tény-
kedésnek e rerdelkezések felett  nem lesz elsőbb-
sége." (Magyar Békeszerződés. 54. cikk.) 

Az elől emiitett egyezmény 2. cikke sze-
rint pedig: „Románia kötelezi magát, hogy R. 
összes lakosai részére születési, nemzetiségi, 
nyelvi, faji  vagy vallásbeli különbség nélkül, az 
élet és szabadság teljes és tökéletes védelmét 
biztosítja. 

R. összes lakosainak meg lesz a joga min-
dennemű hit, vallás vagy felekezet  tekintetében 
azoknak ugy nyilvánosén, mint magái»jellegüleg 
való szabad gyakorlására, amennyiben az a köz-
rendd' ^îdgy a jó erkölcsökkel nem összeférhe-
tetlen". (M. B. 55. cikk.) 

Ugyanazon egyezmény 8. cikke I—IV. be-
kezdései és a 9. cikkének intézkedése a követ-
kező: „Az összes román állampolgárok (ressor-
tissants, hatóság a!á tartozó) faji,  nyelvi vagy 
vallás különbség néikül egyenlőek a törvény 
előtt és ugyanazokat a polgári és politikai jogo-
kat élvezik. Vallási, hitbeli vagy felekezeti  kü-
lönbségek nem válhatnak hátrányára egyetlen 
román állampolgárnak (ressortissants) sem a pol-
gári és politikai jogok élvezetében, különösen a 
közszolgálatba, a hivatalokba és méltóságokba 
való jutás, vagy a különféle  foglalkozások  éa 
ipar gyakorlása tekintetében. 

Egyetlen román állampolgár (ressortissants) 
sem korlátozható valamely nyelv szabad haszná-
latában sem a magán vagy üzleti forgalomban, 
sem vallási téren, som a sajtó terén, sem bár-
milyen természetű közzététel terén, vagy nyilvá-
nos gyűléseken. Bárha a román kormány hivata-
los nyelvet fog  is megállapítani, nem román 
anyanyelvű román állampolgárok (ressortissants) 
alkalmas könnyítésekben fognak  részesülai nyel-
vüknek a bíróságok előtt szóban és írásban való 
használatát illetőleg. 

Azok a román állampolgárok (ressortissants), 
akik ethnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségek-
hez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a 
bánásmódot és ugyanazokat a biztosítékokat él-
vezik, mint a többi román állampolgárok. Neve-
zetesen joguk van saját költségükön jótékony-
sági, vallásos vagy szociális intézményeket, isko-
lákat és más nevelő intézeteket létesiteni, igaz-
gatni és azokra felügyelni,  azzal a joggal, hogy 
azokban saját nyelvüfeet  szabadon használják 8 
vallásukat szabadon gyakorolják". (M. B. 58. 
cikk.) 

Az egyezmény 10. cikke: „Ami a közokta-
tásügyet illeti, a román kormány azokban a vá-
rosokban és kerületekben, ahol nem román nyelvű 
román állampolgárok jelentékeny arányban lak-
rak, megfelelő  könnyítéseket fog  engedélyezni, 
hogy a népiskolákban ezeknek a román állampol-
gároknak (ressortissants) a gyermekei anyanyel-
vükön taníttassanak. Ez a rendelkezés nem aka-
dályozza a román kormányt abban, hogy a ro-
mán nyeiv oktatását az emiitett ibkolákban is 
kötelezővé legye. 

Azokban a városokban és kerületekben, 
ahol jelentékeny arányban élnek oly román ál-
lampolgárok (ressortissants), akik ethnikai, val-
lási vagy pyelvi kisebbséghez tartoznak, méltá-
nyos rész fog  biztosíttatni ezeknek a kisebbsé-
geknek amaz összegek szétosztásánál és felhasz-
nálásánál, amelyek nevelési, vallási vagy jóté-
konysági célokra közpénzből állami , községi-
vagy más költségvetésekben szerepelnek. (M. B. 
59. cikk.) 

A román egyezmény 11. cikkében speciális 
intézkedés foglaltatik,  mely szerint R. állami 
felügyelet  alatt — helyi (Iocalis) önkormányza-
tot (autonómiát) engedélyei az erdélyi székelyek 
és szászok részére felekezeti  és iskolai kérdése-
ket illetően. Szószerinti szövegben ez a követ-



kező: „România hozzájárul ahhoz, hogy a szé-
kely és szász községeknak Erdélyben helyi ön-
kormányzatot adjon a vallás és iskolai kérdé-
sekre vonatkozólag". 

A gyulafehérvári  határozatnak a romániai 
magyarságra vonatkozó pontjait a jövő számban 
fogom  ismertetni. Szükségesnek tartottam és tar-
tom ezeket azért, mert ezek ismerete nélkül 
hasztalan beszélünk és irunk ezekről, ha a kö-
zönség homályban van felőlük.  Sz Szakáta Péter. 

A földadó-kataszter 
az uj adótörvények életba léptetésével a be nem 
épitett földbirtok  adójának kivetésénél, mint a 
legbiztosabb és egyedüli helyes adat az igazságos 
megadóztatás szempontjából feltétlenül  figyelembe 
lett volna veendő. Az uj „egyenesadó"-tőrvény 
szerint, kataszteri személyzetre — teendő hiánya 
miatt — szükség nincs s az más munkakörben 
talál foglalkozást. 

Abból az alkalomból, hogy Erdélyre és Bá-
nátra nézve a nagy költséggel, gonddal és sok évi 
céltudatos munkálkodással megteremtett katasz-
teri munkálatok félretételét  elhatározták: Mántö 
Miklós kolozsvári központi kataszteri felügyelő 
„emlékirat"-tal fordult  a központi kormányzat-
hoz. Az emlékirat szerzője nálunk is ismert egyé-
niség, hisz évekkel ezelőtt az itteni pénzügyigaz-
gatóság kataszteri ügyosztályának volt vezetője. 

Az „Emlékirat" egy, a szakmáját teljesen 
értő, komolyan gondolkodó agy munkája. Ismer-
teti a kataszter keletkezését, snnak fejlődését, 
kimutatja, hogy annak fenntartása,  sőt a régi ki-
rályságban leendő bevezetése is nerazetg&zdászati, 
igazságszolgáltatási, statisztikai és harcászati szem-
pontból is megbecsülhetetlenül szükségeB. Össze-
hasonlítást tesz az 1885 évi XXII. magyar t.-c. 
rendelkezése alapján létrejött jövedelmi kataszter 
és az 1921 évi egyenesadó-törvények alapján 
megszületendő érték-kataszter közt s kimutatja, 
hogy mig a jövedelmi kataszter csakis a föld  ho-
zadékára vau tekintettel, addig az érték-kataszter 
az ingatlanok értékét állapítja meg. Az érték-ka-
taszternek a mai közlekedési és gazdasági eszkö-
zök, a termés gyorsabb és biztosabb értékesítődé-
nek figyelembe  vétele mellett több jogosultsága 
van, mint az érték-kataszternek s a kataszteri 
munká'atok által nem a föld  tiszta jövedelmét kell 
csupán kitudni, hanem annak valóságos értékét, 
ugy, amint az a helyi viszonyok összehatása alatt ön-
magától megállapittatott, illetőleg megállapítható. 

A jelenleg folyamatban  levő, illetve legtöbb 
helyen már befejezést  nyert becslések, melyek az 
újonnan kivetendő adók kivetésének alapjául fog-
nak szolgálni, sehol az érvényben levő katasztert, 
a község kataszteri osztályozását figyelembe  nam 
vették. Letarolt, sok helyen hóval borított mezők 
futólagos  megszemlélése alapján történt a megál-
lapítás, hogy ebben s ebben a községben van e 
első osztályú birtok, illetve mely osztályban mily 
összeget tesz ki művelési ágak szerint <i tiszta 
hozadék. Természetes, hogy ilyen becslés mellett 
igazságos és megnyugtató adókivetés el sem kép 
zelhető, mert ha meg is van állapítva községen-
ként és osztályonként a tiszta hozadék, még ak-
kor is hátra van az, hogy minden egyes parcella 
a megállapított 6 osztály valamelyikébe beillesz 
tessék. Mi részünkről másképp adókivetést, leg-
alább is az igazságot megközelítő adókivetést el-
képzelni sem tudunk. S most már, ha felvetődik 
az a kérdés, mibe került az államnak az eddigi 
becslési eljárás, minő időpocsékolásba és kiadásba 
kerül a sok-sok ezernyi felebbezés  elsőfokú  elbí-
rálása, minő költségekbe s időbe kerül a felebbe-
zés tárgyalására beidézett érdekelteknek a nem 
helyes alapon való becálési eljárás, önkéntelenül 
fölmerül  az a kérdés: nem lehetett volna ezt az 
egész eljárást a kapcsolt részeken egyszerűsíteni 
azzal, hogy a már meglevő kataszteri adatokat 
figyelembe  véve, ezen adatok felhasználása  mellett 
lett volna a be nem épitett földbirtokok  adója is 
kivetve, hiszen már az 1921 évi egyenesadó-tör-

vény &. fejezetének  d) pontja is kimondja: „azon 
vidékeken, amelyeken szervezett kataszter van, 
figyelembe  fognak  vétetni a kataszternek a ter-
jedelemre és osztályozásra vonatkozó adatai, ameny-
nyiben ezen munkálatok nyilván vannak tartva s 
a becslés ezek alapján fog  eszközöltetni a kiter-
jedésre vonatkozó más nyilatkozat nélkül". 

Amikor holt bizonyossággal tudva van az, 
hogy Erdélyben és Bánátban a nyilvántartás ál-
talánosságban pontosan van vezetve, igazán rej-
tély előttünk, hogy miért nem ezek az adatok vé 
tettek a becslésnél figyelembe. 

Ide vergál Mánts kataszteri főtisztviselő 
„emlékirata", a melyben a kormányt a katasz-
ternek az uj adókivetési munkálatoknál való fon-
tosságára figyelmezteti,  s kéri, hogy mint feltét-
len szükBéges hivatali szerv, a földadó  nyilván-
tartás megtartassék, sőt a regátban, a hol a 
földadó  kataszter és hitel-telekkönyvek még fel-
fektetve  nincsenek, mint más kulturállamban, 
rövidesen készíttessenek el. 

Az Emlékirat mindenesetre értékes munka, 
s ha az illetékes helyen figyelembe  vétetik, ha a 
be nem épitett területek adója a kataszteri ada-
tok figyelembevételével  fog  kiróvatni, csak meg-
nyugvást kelt föl  a lelkekben, s a felebbezésekkel 
felmerült  idő és pénzpocsékolásnak egyszer s 
mindenkorra vége lesz. V—6. 

Az ipartestület 
alakításához e lap január 7 iki számában Varró 
Elektől cikk jelent meg, melynek tartalmából kö-
vetkeztetve megállapítható, hogy az alakitást ter-
vezők részéről kéretett fel  erre. Mélyen tisztelt 
Varró ur, nem gondolja-e, ha tisztán csak ama 
gyarságot akarja a testület által faji  szempontból 
egy akolba terelni, azt nem fogadhatjuk  el annak 
érvéül, hogy az vezérelte cikke megírásában. Hisz 
egy ipartestület nem lehet f«ji  érdeket szolgáló 
intézmény. Azonban, mielőtt eljárásunk lényegét 
a cikkíró urnák előadnák, előre bocsátjuk, hogy 
ezt csak a közvélemény felvilágosítására  tesszük, 
hogy ennek alapján bírálhasson és ne gondolja 
azt, hogy a mi téves magyarázatunk után „dűltek 
be" (cikkíró saját kifejezése)  azok, kik a testü-
let alakítása ellen kibocsátott ivünket aláírták. 
Mi a nyilvánosság nélkül akartuk barátságos uton 
meggyőzni a szervező iparostársakat arról, hogy 
a tervbe vett testület főként  nem kis városra való, 
de sikertelenül, mert nagyobb réait azt hangoz-
tatták, hogy saját kezdeményezésükkel nem ke-
rülhetnek ellentétbe és az utóbbi időben már el-
leneégként kezeltek. Most már oda fejlődött  ttgyttnk, 
hogy azt a köz érdekében teljes nyíltsággal kell 
feltárnunk. 

Nézzük csak, hol érvényesülhet vala-
mennyire az ipartestület intézménye? Ott, hol a 
segédek 6záma legalább még egyszer meghaladja 
a munkaadók számát. Miért? Mert a szervezett 
munkásság bér- és jogharca esetén a munkaadók 
is szervezetten védekezhatnek. Di itt 350—400 
iparos alig 30—40 segédet foglalkoztat  a ezekből 
is 18 bent lenne a békéltető bizottságban, ezért 
ugyan nem érdemes olyan nagy költséggel (évi 
12,000-15,000 leu) testületet fenntartani.  És a 
segédek számához mérten az esetleges súrlódások 
kiegyenlítésére a most fennálló  iparhatóság sok-
kal megfelelőbb,  mert jogi tudásánál és bírói ta-
pasztalatánál fogva  teljes megnyugvásra itélkez-
hetik és mindennap rendelkezésre áll, mig a tes-
tület békéltető bizottsága egy héten legfeljebb  egy-
szer, ha össze ülne s igy ennek bevárásáig a 
munkaadó terhére sétálna a segéd. Az Ítélkezés 
pártatlansága szempontjából is helyesebb az ipar-
hatóság, lévén kis városunk iparossága rokoni és 
baráti viszonyban egymással. 

Mi okozta, hogy ellenpárt alakult ? A mult 
télen aláirtunk egy alakuló közgyűlést egybehívó, 
de nem egy kész alakulatot kimondó ivet, alá-
irtuk, hisz örvendtünk, hogy kezdünk a termé-
szetes fejlődés  felé  tartani s valahára fegyelme-
zett iparosok is lehetünk. És vártuk a közgyű-

lés napját, mely hivatva lesz a tervbe vett tes-
tület elérhető előnyeit és részletes kötelezettsé-
geit ismertetni. Ezek után merült volna fel  az a 
kérdés is, hogy akarja-e a város iparossága a 
testület felállítását  vagy nem. Ezek helyett mi 
történt ? Falragaszon hirdették az alakuló és alap-
szabály-elfogadó  közgyűlés megtartását, melynek 
tárgysorozatáról a beavatottakon kivül a nagy 
többségnek fogalma  tem volt s igy nem is ké-
szülhetett, hogy a tárgyhoz érdemlegesen hozzá 
tudjon Bzólni. Da a tervező iparosok reá készül-
tek az esetleges ellenvélemény elnyomására, mert 
10 perc időt engedtek a hozzászólásra, melynek 
alapján az első ellenvéleménytől beszéde kezdetén 
megvonták a szót s az egész gyüléa nagyobb részt 
nem oda illetékes elemek vitatkozásával folyt  le 
s igy a tervezők akarata sikerült, mert az alap-
szabály elfogadtatott,  ha elfogadottnak  lehet mi-
nősíteni egy olyan határozatot, mely nem ille-
tékes egyének részvételével és rábeszélésével 
jött létre. 

Ha közérdek az, hogy bizonyos testület 
létre jöjjön, akkor az is közérdek, hogy azt egj 
nagy csoport, mely szintén bekényszerithető a 
testületbe, nem látja célszerűnek akár annak iránya, 
akár az iparosságra háramló fizetség  miatt. Te-
hát közel 200 iparos nevében kérjük, hogy az 
arra illetékesek hívjanak tisztán a képesítéshez 
kötött iparosokból nagygyűlést, melyen részlete-
sen ismertessék meg az alakítandó testület köte-
lezettségeit és esetleges előnyeit, mely után tit-
kos szavazás döntsön a testület sorsa felett,  mert 
főként  a törvénynek nem lehet célja, hogy egy 
nagyon is bizonytalan kényBzertársulásba engedje 
tömörülni városunk iparosságát. Varró Elek urat, 
ki már beavatkozásával véteti a tisztán iparoso-
kat érdeklő szabad vélemény megnyilvánulása el-
len és a testület megalakításán fáradozó  iparos 
társainkat felhívjuk,  ha az eddig működésben 
levő ipartestületek eredménytelen munkájáról meg 
akarnak győződni, nyissák fel  a jogi lexikon IV. 
kötet 374. lapját, melyen szó szerint a követke-
zők vannak írva: „Az iparosok azért idegenked-
nek az ipartestületek alakításától, mert az álta-
lános ipartestület mai szervezetében nem képes 
tagjai közös anyagi érdekeit előmozdítani, birha 
ez volna az ipartestület elsőrendű feladata,  de ed-
dig semmi eredményt felmutatni  nem tudott." 

Remélem, ezt sem Varró Elek ur, sem pe-
dig az alakulást akaró iparostársaink megcáfolni 
nem tudják. S igy ajánljuk, mondjanak le az ipar-
testület erőszakos keresatftl  viteléről, ne pazarol-
juk erőnket oknélküli torzsalkodásra, hisz meglett, 
tapasztalt iparosok vannak az alakulás ellen so-
rainkban, akiket félrevezetéssel  nem lehetett volna 
aláírásra kapni, nyajtsunk békejobbot és ami el-
érhető ipari cél van, mindent keresztül vihetünk 
már az ipartársulatok kebalében is, azon jelszó-
val, hogy Bzeresd felebarátodat,  mint önmagadat. 

Azok az iparostársak pedig, kik ugy tudják, 
hogy félre  lettek vezetve és annak a hatása alatt 
irták alá az ipartestület megalakítását ellenző 
ivünket, nevüket törültethetik annál az egyénnél, 
kinél aláírták. Azokat pedig, kik ivünket meg-
győződésbői irták alá és azokat, kikhez nem vol-
tunk ivünkkel, de szintén ellenzői az alakulásnak, 
tisztelettel kérjük az egybehívandó iparosgyfilé-
sen megjelenni el ne mulasszák, mert a következ-
ményekért magukat tehetik felelőssé. 

Többen az Ipartestület ellenzői közSI. 
* 

Nem vagyunk pártolói semmiféle  gondolat 
agyonütésének. Sőt az a nézetünk, hogy minden 
szabadon nyilvánított vélemény — ha egyébként 
az a korrektség és ízlés határai közt marad — 
kiindulása lehet sok hasznos megvitatásnak és 
ebből eredő okos cselekedetnek. Esért közöltük 
fenti  nyilatkozatot íb, melyhez azonban a követ-
kező megjegyzéseket fűzzük. 

Mi az ipartestület megalakulását — ha az 
kellő megértés és egyetértés alapján történhet-
nék — hasznosnak és kívánatosnak véljük, ugy 
amint azt az eszme felvetésének  kezdetéi ma-
gunk is, később, alapos és logikus cikkeikben, 
Nagy János és Varró E'ek kifejtették.  A mostani 



időkben minden olyan tömörülést, mely az erők 
egységesebb és fokozottabb  kifejtésére  ad lehető-
séget, általában indokoltnak látunk. Olyan ér-
vekkel helyteleníteni a testület megalakulását, 
hogy az iparosság itt egymással többnyire ro-
koni vagy baráti viszonyban áll, egyáltalában 
nem vall az ellenérvek túlságos nagy bőségére, sem 
alaposságára. Hát máshol nem ugyanez-s a hely-
zet ? Mondjuk, például: a közeli Székelykeresz-
turon, hol az ipartestület már évek éta meg-
elégedésre működik, s amint halljuk, éppen a 
mult hetekben vásárolt telket 50 000 leuért egy 
iparos-otthon felállítására.  Végül most bonjo-
lodni annak a megvitatásába, hogy annak ide-
jén a testület megalakításának tervéről a meg-
jelentek többségének nem volt fogalma,  s az 
alakulás kimoadása nem volt szabályszerű, leg-
alább is olyan idejét multa és meddő dolog, 
mint amily furcsa  a szólás és önrendelkezés sza-
badsága mellett kardoskodó cikkben azt állítani 
egy komoly és érvekkel támogatott másik cikk 
szerzőjéről, hogy az vétett a szabad vélemény-
nyilvánítás ellen. A saerkesetö. 

HÍREK. 
Január 13. 

A polgármesteri hivatal átadása. 
Szakáts Zoltán polgármester lemondása folytán 
a vármegye uj prefectusa  a polgármesteri teen-
dők végzésével — utólagos belügyminiszteri jóvá-
hagyás reményében — ideiglenesen Negrutin F. 
Emil városi I. tanácsost bízta meg. Intézkedé-
sére f.  hó 11-ikén, szerdán délelőtt 10 órakor az 
alispánt helyettesítő Biró Dénes vármegyei fő-

jegyző a városházán megjelenve, a hivatal for-
mális átvételét-átadását foganatosította.  A távozó 
polgármester, ki felmentését  már meg is kapta, 
ugyanakkor búcsúzott el a városi tisztviselői kar-
tól, melynek szeretetét és köszönetét Negrutiü 
polgármester-helyettes tolmácsolta. A Szakáts 
Zoltán lemondásával kapcsolatban elterjedt hírek-
kel ezeetben, örömmel közölhetjük, hogy a volt 
polgármester továbbra is állandóan városunkban 
marad. 

Halálosáé. Kiss  Dani, nyug. államvasuti 
-főfelügyelő  58 éves korában, Budapesten hosszas 
szenvedés után december hó 18 ikán elhunyt. A 
kiváló főtisztviselő  ide való származású és igy e 
városban sokan ismerték. Halálhírére sokan for-
dultak őszinte részvétükkel itt lakó öreg és öz-
vegy édes anyja felé,  ki benne egyetlen gyerme-

két , támogatóját veszítette el. 
Lukács  Károly 62 éves korában, f.  hó 10 

ikén, Székelyudvarhelyen elhalt. A derék iparos-
bolgárt nagyszámú rokonság gyászolja. 

A közigazgatási bizottság január havi 
rendeB ülése, melynek megtartása í. hó 10 ikén 
lett volna esedékes, a kormány és az ezzel kap 

"csolatos prefectus-változás  miatt, ez alkalommal 
megtartható nem volt, illetve elmaradt. A legkö-
zelebbi ülés, előreláthatólag, február  hó 10 ikén 
lesz, mikor a két ülésre való anyagot a bizott-
ság együttesen fogja  letárgyalni. 

Az 1900-ik évben született besorozott 
ifjaknak,  február  1-én be keli vonulniok s e hó 
15-ig át kell venniök behívójukat a rendőrségen. 
Ezen rendelet kiterjed az 1898—99 ben született 

;ifjakra  is, akik idáig fel  voltak mentve. 
Az Isten fizesse  m e g ! Tamás Ltjos 

nyug. megyebiró ur 300 leüt adományozott szük-
ségben szenvedő intézetünknek. Az ilyen jó szív-
vel befektetett  tőkének drága kamatját fogja 
egykor az Ur bőkezűen visszafizetni.  Ugy le-
gyen i Zárdafőnöknő. 

Az Arany János irodalmi estély, ame 
lyet január 22-re tervezett a rendezőség, a szín-
házterem elfoglaltsága  miatt január 21 én (szom-
baton) lesz, este 8 órától. Az estély műsora. 
3fyitány:  cigányzenekar. Arany költészetét ismer-
teti: Biró Sándor tanár. A felolvasás  keretében 
előadják : 1. Epilógus : Tamás Lenke. 2. Toldi ból 
részlet: Németh A, 3. Tetemre hívás élőképpel, 
szavalja : Z. Sebes József.  4. Arany-népdalok. Énekli 
a Székely Dalegylet vegyeskara. 5. Toldi szerel-
méből részlet: * ^ *. 6 Leteszem a lantot. Vass 

-Magda. 7. Fiamnak. R^vay Györgyné. 8. Arany-

dalok. Éaekli Bodrogi Balázs cigánykisérettel. 9. 
Pázmány lovag. Szavalja: Nagy Elemér. 10. 
Tengeri hántás. Élőképpel, elraoadja : Szomesán 
László. Az élőképeket Spanyár Pál és Haáz Rezső 
tanárok rendezik. Tekintettel arra, hogy az egész 
jövedelem a munkaképtelen szegények segélyezé-
sére fordittatik  és a gazdag programmra, a be-
lépti díj 8, diák-jegy 2 leu lesz. A közönség 
szíves figyelmét  ismételten felhívjuk  az estélyre. 

Megint megjelenik a Székely Szó. 
Csak a mult szamunkban emlékeztünk meg a 
lelkes és derék Sziui Lajos szerkesztésében, 
Gyergyőszentmiklóson megjelent „Székely Szó" 
megszűnéséről. A szünetelés rövid ideig tartott, 
mert, amint most örömmel értesülünk, a lap leg-
közelebb egy ujoanan létrejött részvénytársaság 
kiadásában ismét meg fog  jelenni. Az uj rész-
vénytársaságot az a meggyőződés vezeti, hogy 
Gyergyószenímiklós és vidéke nem nélkülözhet 
egy a közérdekért tisztességes eszközökkel har-
coló sajtóorgánumot. A „Székely Szó" ezután is 
múltjához hü szellemben fog  megjelenni és psdig 
hetenkint kétszer, hétfőn  és szombaton. A lap 
felelős  szerkesztője, T. Iaaets Béla, a kiváló szé-
kely iró lesz s tárgyalásokat folytatnak  Szini 
Lajossal a lap főszerkesztőjéül  leendő megnye-
rése céljából. 

Az adókivetést megelőző becslési mun-
kálatokat Székelyudvarhely városra nézve f.  hó 
25-ig meghosszabbították. A pénzügyigazgatóság-
nak mai számunkban közzétett hivatalos hirdet-
ménye éppen erre vonatkozik. Még régebben ka-
pott értesülésünk szerint, az adózók által adandó 
vallomáai ivek beadásának idejét általánosság-
ban is meghosszabbították f.  hó 20 ig. Idegen 
államokban lakók részére a határidő febr.  15 ike. 

E g y h á z i e s t é l y . A református  egyház Ifjúsági 
Egyesülete által 1923 január 15 ikén, vasárnap délután 5 
órakor, a kollégium imatermében rendezendő egyházi es-
tély műsora a kővetkező: 1, Közének: Tebenned biztunk, 
XC. Ziolt. 1. vers. 2. Örökélet. Szabolcska M. költemé-
nye. Szavalja : Kovács Ferzsi. S. Zongoraszóló. Előadja ; 
Hargita Beatrix. 4 Felolvasás. Tartja: Gönczi Lajos fő-
goudnok. 5 A bűnbánó, „Rinaldó" dalműből énekli: Nagy 
Irma, zongorán kiséri: Gensthaler Hilda. 6. A koldus. 
Ábrányi Emil költeménye. Szavalja: Mester József.  7. 
Zárszó. 8. Közének: Erős várunk. 47. Uj ének. — Be-
lépti dij nincs, önkéntes adományokat, a fűtés  és világítás 
költségeire, köszénettel fogadnak.  Bemenet az uj kollé-
giumból. Az ettély rendezői: Imreh Nellike, Ferenczi 
Bíske, Csép Gergely, Jeszenszky Árpád. 

A szombatfalvi  gazdakör f.  hó 6-án 
tartotta meg óvi közgyűlését, a tagok élénk ér-
deklődése mellett. Gellérd Lajos elnök beszámolt 
a gazdakör mult évi ténykedésével s jelentéséből 
kitűnt, hogy a gazdakör legnagyobb gondja egy 
„Népház" tető alá juttathatása. A fiatalabb  gaz-
dák a nagygyűlés alkalmával felajánlották,  hogy 
ez alap javára gyakori színielőadást, avagy mu-
latságot rendeznek, mely ajánlkozást a kör öröm-
mel fogadta.  E szép cél érdekében kívánatos lenne, 
hogy a kör minél több uj taggal is szaporodjék. 

A Polgári Önképzőkör f.  hó 10 ikén, 
hosszabb szünetelés után ismét megtartott, ren-
des keddi fillérestélyén  szép számú közöség gyűlt 
össze, mely jól mulatott és a szereplőknek hálá3 
volt a nyújtott szórakoztatásért. Az estély leg-
terjedelmesebb száma Embery Árpád tanár szabad 
előadása volt. Hol komoly, hol derűs formában 
csevegett a háború utáni általános helyzetről, a 
kereső és biztos existeuciák megfogyatkozásáról 
és a mai férjhezmenendő  lányok emiatti szomorú 
sorsáról. Meghatott és megszivelni való szavakat 
mondott a repatriálni akarók jövőjének kilátásta-
lanságáról, s e miatt mindenkit a lehetőség sze-
rinti ittmaradásra biztatott. Az előadást a közön-
ség tetszéssel hallgatta. Sikert aratott a cigány-
zenekar megelőző nyitánya, majd Leiber Jucika 
és Csendőr Jenő csinos táocduettje. Co3tea József 
szépen hegedült, Szabó Judith igen hatásosan sza-
valt. Kedves és kellemes volt Gensthaler Hilda 
éneke, s derültséget keltett Lootz Irénke és Pé-
ter József  dialógja. A következő, 17-iki fillérestély 
műsora a következő: 1. Nyitány 2. Felolvas: 
Sárosy Károly. 3. Szaval: Vajda Margit. 4. Éae-
kel: Rijk Sándor. 5. Pali bácsi bftgőzik.  6 Éae-
kel: Tomcsa Klementin. 7. Dániel ne bőgj. Elő-
adják: Nagy Bartuska és Pásztor Ferencz. Ren-
dezők : Gensthaler Hilda, Iíassay Iia, ifj.  Kassay 
József.  Páholyjegy előre váltható a Könyvnyomdi 
r t-nál; ára 30 leu. 

„Harangszó" címmel Székelykereszturon 
a mult hónapban ref.  egyházi folyóirat  indult meg, 
mely a téli hónapokban (decembar, január, feb-
ruár éa márciusban) havonta kétszer jelenik meg. 
A kezünkbe került számból kivehetőleg, a lap 
komoly irányban és nívósán van szerkesztve s e 
tekintetben a jövőre is garaneiát nyújt a főszer-
kesztő Csia Kálmán, s a felelős  szerkesztő Nagy 

Lajos egyénisége é* hivatottsága. Egyes szám 
ára 1 leu 50 ban. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
a székelykereszturi lelkészi hivatalban van. 

Garázdálkodnak a farkasok.  A mult 
hét végén nagy erővel fellépett  hideg idő az el-
szaporodott éhes firkasokat  több helyen a falukba 
is bekergette. Igy 9 ikére, hétfőre  virradó éjjel 
Rugontalván, közvetlenül a falu  mellett garázdál-
kodtak, az ott levő jubnyájra törtek rá s többet 
összetéptek. Az egyre szaporodó díi vadakra tekin-
tettel, jó volna, ha végre minél több megbízható 
vadászembernek adnának fegyvertartási  engedélyt 
s egyúttal több hivatalos hajtóvadászatot is ren-
deznének. 

x A N a p k e l e t január 15-iki száma szokatlanul ér-
dekes tartalommal jelent meg. Anatole France titkára Ké-
meri Sándor érdekes közleményt irt a N>bel d'jas regény* 
iró olaszországi tartózkodásáról. O.-ídos Ede magyar aktu-
á!itá&ok kapcsán mutat rá a visszajáró történelem tanulsá-
gaira Kemény Gábor szenzációs tanulmányt irt Rousseau 
szerelmeiről. Weisz Sándor a zsidókérdés aktuálitásait fej-
tegeti, Négy város képzőművészeti kiállításának kritikai 
méltatására is kiterjeszkedik a ,,Napkelet1' és számos más 
időszerű témára, melyek kűlönöaképen foglalkoztatják  a 
közvéleményt. Novellával Nyirő József,  Sip03 Domokos, 
Molter Károly és még többen szerepelnek. Számos vers, 
figyelőrovat  teszi a számot nívóssá. 

A Vármegyei Gazdasági Egyesület 
f.  hó 21-ikén, szombaton, d. e. 10 órakor az Ud-
varhelymegyei Takarékpénztár helyiségében vá-
lasztmányi ülést tart, melyre a választmány tag-
jai meghivatnak. Tárgyak : A eristuri bikadijazás 
és vásárra vonatkozó előkészületek. Az alapsza-
bályok módosítására vonatkozó indítvány. A ta-
vaszi közgyűlés idejének és tárgysorozatának a 
megállapítása. Folyó ügyek. Ae elnökség. 

Egyház i adókivetés. A református  egy-
ház kebii tanácsa az 1922. évi egyházi adót 
január 15 iki, vasárnapi üléséban állapítja meg. 
A kivetési lista 15 napon át a lelkészi hivatal-
ban tekinthető meg, s felebbezésnek  is ezen idő 
alatt van helye. Jóllehst a kivetés az előző évi 
alapon fog  megtörténni és emelés nem lesz, az 
adózó közönségnek mégis érdekében áll, hogy adő-
ját megtekintse, mert a felebbezési  határidőn tul, 
jogorvoslatnak nincs helye. A leikései  hivatal. 

Gagyhy Lajos ur Etéden az újév al-
kalmából a „Székely Közélet" mult számábin 
közölt elismeréseért és maleg hangú üdvözlésé-
ért fogadja  leghálásabb köszönetemet s kérem, 
hogy szíveskedjék ezt s viszont b. u. é. kiváaa-
tomat tolmácsolni a vezetése alatt sikeresen mű-
ködő nagyérdemű gazdakörnek is. Etédnek a 
gazdakörben tömörült értelmes gazdaközönsége 
vezető derék elnökének köszönheti, hogy a hala-
dott kor színvonalára emelkedett s kivívta ezzel 
magának a közelismerést. További sikereket kí-
vánunk. Ernyedetlen közös munkával jutunk 
szent célunkhoz közelebb. Meleg üdvözlettel 8». 
Ssakáts  Péter. 

Méhészeti Közlöny- Székely Méhész. 
Az erdélyrészi méhészegyesület igazgató-választ-
mánya a mult hónapban ugy határozott, hogy — 
tekintettel a magas nyomdai költségekre — az 
előbb Gál Imre, majd dálnoki Paál Lajos szer-
kesztésében megjelent hivatalos lapját, a Méhé-
szeti Közlönyt, mint önálló lspot tovább nem je-
lenteti meg, azt C3upán mint az Erdélyi Gazda 
mellékletét (havi 2 oldal terjedelemben) fogja  ki-
adni. D. Paál Lajos szerkesztő e megkeresés kö-
vetkeztében, lapját, mely a Méhész-egylettel való 
együttműködés előtt is már Székely Méhész cí-
men megjelent, ez utóbbi cimen ezentúl is, havi 
16 oldal terjedelemben fogja  megjelentetni. A lap 
előfizetési  ára egész évre 40, félévre  20 leu. 
Szerkesztőjének hivatottsága, szakértelme, lelkes 
muukatársi gárdája, melyben Kádár Elemér mel-
lett Gál Imre is tovább is ott szerepel, indokolttá 
teszi azt a bizalmuakat, hogy a lap a székely 
méhészet ügyeinek, érdekeinek ezután is érdemes 
szószólója, istápolója lesz. 

Fest, tisztit s SCHMITZ 
Qdorheiu-Székelyudvarhely. 
1922. január l én uj előfizetést  nyit a Szinl i&z 

é s TArsasAg, Erdély egyetlen nagy, képes színházi és 
művészeti lapja, mely a társaságok életével is foglalkozik. 
40 oldalon jelenik meg minden vasárnap a Színház és Tár-
saság, 25 30 eredeti fényképpil  és rajzzal. Megjelenése ese-
ményt jelent a hölgyek számára is, mart külön kozmetikai 
rovata, melyet kiváló nő és férfikozmetikusok  irnak, a szeb-
bik nem tanácsadójául szolgál. Aki január 1 tő! legalább 
'/a évre előfizet,  megkapja a Szinház és Társaság ez évi, 
valamint a muítéri óriási terjedelembsn megjelent gyönyörű 
karácsonyi albumát Siessen előfizetni  a kiadóhivatalban 
Cluj-Kolozsvár Str. Juliu Maoiu 6. Előfizetési  dijak V« évre 
35, V^évre 70, egészévre 140 leu. Ugyancsak uj előfizetést  nyit 
a fenti  összegek mellett, januártl én az ugyanabban a kiadás-
ban megjelenő Tükör is, mely minden pénteken jelenik meg-
szezációs tartalommal; minden számiban20—25 érdekes ri-
portot közöl, melyek mindenike a lap nevéhez méltón tük-
rön vissza a társad ilmi élet ferdeségeit,  de élénken foglal-
kozik az ország politikai életével is Minden nagyobb vá-
rosban tudósítója van ennek a kitűnőan szerkesztett s nagy 
népszerűségnek örvendő riportlapnak. 



Versenytárgyalási hirdetmény. A hely-
beli államépitészeti hivatal a kolozsvári közokta-
tásügyi államtitkárság, 32495-1921. sz. intézke 
iése folytán  a felsóbo'dogfalvi  állami iskola 
épületének javítására versenytárgyalást hirdet, 
mely f.  évi február  4 ikén 10 óraKor a hivatal 
helyiségében fog  megtartatni. Áz ajánlati összeg 
5®/o 8 pénzben vagy óvsdékképes értékpapírban 
leteendő. Uróajánlatok figyelemben  nem részesül 
nek. Részletesebb feltételek  az államépitészeti 
hivatalnál megtudhatók. 

Megfagyott  nő. A mult hét vége felé 
egyszerre rentuúvüli hideg köszöntett ránk, min-
denfelé  nagy havazásokkai. A hasonló kíméletlen 
idő, rendes szokása szerint, megköveteli a maga 
1-2 áldozatát is. F. hó 6-ifeán  a csendőrség járó 
őrei a kisbaconi határban egy megfbgyott  fiatalabb 
nő ruháját találták meg. Jelentést tettek, mire 
az oklándi körorvos a hivatalos hullaszemiét 
megtartotta. A szemle alkalmával megállapították, 
hogy a szerencsétlen cö Rab Rozália nagybaconi 
lakos, kin erőszakos bűncselekményiek semmi jele 
sem volt, pusztán a nagy hidegnek esett áldo-
zatául. 

WYHWV.'.KKKÜSÜIHiíífíí! 'tnrtu Í.W.V íiHiiiiiiíifi''*1111111** 

KÖZGAZDASAG. 
Némelyik gazdakörnél előfordult,  hogy a 

Barázdát avagy a Székely Közéletet visszakül-
döttek azzal a megjegyzéssel, hogy nincs szük-
Bég rá. 

„A betű ól" tartja a közmondás, de csak 
akkor öl, ha féremungát,  istentelen tanokat hir-
dető olvasmányokat olvasunk. Említett lapok gaz-
dasági éa társadalmi témákat tárgyalnak — ezek 
olvasása szükséges és hasznos, miért a Földmives 
Szövetség ez utón is figyelmezteti  a gazdaköröket, 
hogy a hol az anyagi viszonyok megengedik, a 
Barázdát, a Magyar Népet és Székely Közéletet 
rendeljék meg. 

Felhívjuk mindazon gazdaköröket, melyek-
nél még eladás céljából naptárak vannak, hogy 
azok árait, illetve a megmaradt példányokat a 
központi irodába szolgáltassák be, s ott a hol 
még szükség van naptárra a mennyiséget tudassák. 
Nagyobb számú példány megrendelése esetén most 
már az ezután küldendő naptárokra árkedvez-
ményt nyujthatnnk. 

A mult keddi piacon buza = 50—58, tö-
rökbuza = 44—46, zab = 20—24, árpa = 38, 
burgonya = 10—12 leu áron kelt el vékánként. 

Budapesti kereskedők a mult napokban jobb 
minőségű ökrök élősúlyának kilogramját 7—7 50 
leuért vásárolták. Mindazok, kik a budapesti 
Mauthner cégtől gazdasági, vetemény, avagy vi-
rágmagvakat szándékoznak rendelni, rendelésüket 
a Földmives Szövetség utján megtehetik. V. 

Kiadó: a Könyvnyomda R. t. Odorheiu (Székelyudvarhely) 

G. 2236-1921. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. LX. 

t .c. 102. §a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a cristuri kir. járásbíróságnak 1679/2—1921. 
az. végzése következtében dr. Elekes Domokos 
cristuri ügyvéd által képviselt Boros Mihály vég-
rehajtató javára 5000 leu s jár. erejéig az 1921 
évi november hó 25 én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 2700 leura becsült 
következő ingóságok, u. m.: szarvasmarhák, ser-
tések, széna, szalma és szemes törökbuza nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a crisíuri kir. ibiróságnak 
1921. évi G. 2236. szümu végzése folytán  5000 
leu tőkekövetelés, ennek 1921. évi május hó 
15. napjától járó 5°/0-os kamatai és eddig összesen 
774 leu 30 baniban bíróilag megállapított költsé-
gek erejéig adós házánál Magyaraodr&sfalva  község-
ben leendő megtartására 1922. évi jannftr  h ó 
27 . napjának d. u. 2 órája határidőül kitti-
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingósá-
gok az 1881: t.-c. LX. 107. és 108. § ai értelmé-
ben készpénzbeni fizetés  mellett a legtöbbet 
Ígérőnek szükség esetén becs áron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881: LX. 
t.-c. 120. § a értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Grietur, la 4. Jannarie anul 1922. 
L ő r i n c y , bírói kiküldött. 

Szentegyházasfalnban, azAjVász János telivel 
átellenben feKVcí Üfff btltclc([ fliíí. 

trleHezhetni gr. Jodál Gábor ügyvédnél. 
Administraţia fiaacciară  Odorheiu. 

No. 14,825-921. 

Publicaţie. 
Administraţia fioacciaiă  Odorheiu, educe la 

cunoştinţa generală, ca luctările comisiunei da 
evaluare din omşul Odorheiu au fost  prelungite 
pâră la 25. Jacuarie c. 

Odorheiu, la 11. Januarie 1922. 
Tfémetb  rdministrator financiar. 

Valddi kis-
üssön főzött szilvapálinka 

kapható a szombatfalvi  vashid mellett, Str 
Prinţul Mircea (Petőfi-u.)  3». sz. alatt 
L K B O Y l T § G É Z A 
vegyeskereskedésében olcsó 
gyári raktári áron, úgyszintén a legjobb 
Szöllősi-féle  finomított  szesz, tea-
rum, fenyővíz,  finom  likőrök  és 
gyümölcs-pálinkák,  **'*  Cognac. 
A vevőközönség szíves pártfogását  kéri 
H i e T o o T r i t s C - é z a . 

G y ó g y f ü r d ő t 
FERNENGEL gyógysósftirdöje 
ezentúl  jól befűlve,  további  intézkedésig,  hetenkint 
péntek, szombat, vasárnap és hétfőn 

egész  nap  nyitva  van. 

Tyúkszem vágás- pedikűr! 
Minden  pénteken  egész  nap  és  szombaton  délelőtt, 
Hagenauer József,  ki  több  nagyvárosi  fürdőben 
mint  lyukszemvágó  és  mult  évben  a  szovátai  fürdőben 
volt  alkalmazva  a  t.  közönségnek  rendelkezésére  áll. 

A  nagyérdemű  közönség  szives  pártfogását  kéri 

«•„mim: Fernengel Gyula. 

Eladó csépiögarnitura. 
Egy 8 HP.  Benz gyártmányú  benzinmotor és Um-
ralh-gyártmányú,  (ogasrendszerü,  720  mm. dob-
seélességü cséplőgép.  Érteltezni  lehet:  Str.  Horia 

(Komis  ti)  25.  szám alatt. 

K) műhely! 
Ha ölesén és jól akar dolgoztatni, úgy 

keresse fel 

BALÁ§I ÉKKŐ 
kárpitos-műhelyét 
Bulev. Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 
iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiin 45. szám alatt.:: iiiiiiiiiiiiiiiiimii 

Elvállalok angol l>5r-, szalongarnítu-
rákat, ebédlő, heverő kis díványokat, 
matracokat, függönyözést,  lakásberen-
dezést, rolettázást, csomagolást, pap-
lankészitést stb. minták és rajz szerint. 

Ui wahcly?| t(j műhely! 

Szabó Károlyi 
ödorhei-5z$K«lyudVarhely piaţa J 

ösMJÖ • 
szám aiaiti borpincében :: :: ! 

IffiMítt  ! 

Kísz  hálószoba fs Konyhabútorod 
állandóan Kaphatói;: BlföGJOTT GYUCJl mű-
asztalosnál Str. Vasile Alexandri (Tibád-u. 7 sz. 

Özv. Jeszenszky Jánosné 
• Székely Gazdák Szövetkezete fiók 

Utóda 
mezőgazdasági gép, ter-
mény, borkereskedése ajánl 

Szecskavágókat, tengeri 
morzsolót, szóró rostát, 

Bor, mm $s liqnenr-KutönlegessígeKet. 

Ki a beköszöntött újévet állan-
dóan jó kedvben akarja eltöl-
teni, italszükségletét okvetlenül a 

Lapka Henrik mintaszerűen berendezett rak-
tárától vásárolja, a hol a kö-
vetkező italok állandóan a 
legolcsóbb gyári árban sze-

rezhetők be: 
Francia módszer szerint gyártott 

Valódi Andrínyi pezsgő 
Valódi üáciirm'ás 

Valódi $des mnst 
Valódi KüHiilló'menti £eányKa bor 
Valódi PKiHíó'menti Rizling bor 
Valódi ppió'menti flsztali bor 
Eredeti angol Jamaica tea-rum 

eredeti * * * Cognac 
jó hirneVQ brassói CcU-KU 

Crém-Bikörök: 
Amádé Áméré 

Marascino di Zara 
Barack 
Narancs 

Meggyszesz 
Vanillia 

Gyomorrendezö 
Császárkörte 

Köményes 
Kedvezményes ár. 

Tisztelettel: 

L a p k a H e n r i k 
bor, szesz, édesített italok nagyraktára 

Str. R. Elisaveta (Bethlen-u.)< 

Benediktiner 
Altvater 

Cointreau 
Cacao 

Curacao 
Chocoládé tojáseróm 

Kávé 
Griotte 

Chartreuse 
ViszonteladóKnaK 

Barcsay Károly 
női- és férfidivat  üzletébe 

megerKezeu S é g u szövő k a p o t t 
és cérna fonál.  — Nagyban is árusítom. 

gff  glr^ tfjg  A fi*.  Á n Bul. Reg. Ferdinánd 
S l i O O (Kossuth-u.) 109/a. 
szám alatti ház és beltelek eladó. — Cim meg-

tudható a kiadóhivatalban. 


