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A politikai válságok 
folytonos  sorozatában az ember alig tudja 
figyelemmel  kisérni a kormányok állandó 
váltakozását. Csak nemrég kezdett a Take 
Jonescu-kormány, nj prefeetusok  kinevezésé-
re ! is berendezkedni — már megint uj kor-
mány van az országban: a Bratianu János 
kormánya. Bratianu njabb kormányra jutá-
sát — a korábbi kormányzata alatt szerzett 
tapasztalatok alapján — nincs oknnk túlsá-
gos örvendezéssel, sőt csak reményteljes vá-
rakozással is fogadnunk. 

Sőt éppen ellenkezőleg: a legkomolyabb 
politikai küzdelemre kell az összes romániai 
magyar kisebbségnek a közeli jövőben felké-
si Qlnie. Ez a tudat ösztönzi a magyarságot 
a most egyszerre egész erdélyszerte megin-
dult politikai megmozdulásokra. Belátások 
keletkeznek, hangok hallatszanak egyszerre 
mindenfelé,  hogy a magyarság a politika te-
rén nem maradhat továbbra is — saját ká-
rára — tétlenül. Nem nézheti el szótlanul» 
hogy főbenjáró  ügyeiben is elfogult,  vagy 
legalább is tájékozatlan tényezők, nála nél-
kül határozzanak. 

A. kormány javaslatára kiadott királyi 
áekrétnm a parlament feloszlatása  után, a 
választások idejét március hó első felére 
tűzte ki. A magyarság ezen a választáson 
általában részt kiván venni, s az ezt előké-
szítő pártalakulások is mindenfelé  megkez-
dődtek. Mint mult számunkban már közöl-
tük. e vármegye magyarsága is f.  bő Sl-én 
kedden d. e. 11 órakor, itt e városban, Ud-
varhelyvármegyei Magyar Nemzetipárt néven, 
pártalakitó gyűlést tart, melyen előter-
jesztik és megbeszélik az uj párt részletes 
programmját. Legyen ott tehát mindenki, 
szegény és gazdag egyaránt, hogy jöhessen 
létre a gyűlésen egy olyan, az egész ma-
gyarságot egyesítő programm, mely lehető-
leg mindenkit kielégítsen, minden rendű és 
rangú ember politikai kívánalmainak, néze-
teinek megfeleljen! 

A kormánytól pedig a választói név-
jegyzékek kiigazításának sürgős elrendelését 
várjuk és kérjük. A választásokig, ha ko-
molyan akarják, ez a munka végrehajtható. 
A kormánynak pedig kell ezt akarnia, mert 
a magyarság politikai állásfoglalásának  nél-
külözhetetlen és alapfeltétele  a névjegyzékek 
előzetes kiigazítása. 

A magyarság részvételét pedig Romá-
nia politikája tovább nem nélkülözheti, állam-
élete enélkül nem lehet teljes. —a—6. 

A luxusadó és az eladásokból 
származó bevételekre kivetett adó, mint sok más, 
szintén a hosszú háború szüleménye s amig a 
luxusadó demokratikus és szociális célt szolgál, 
idd'g az eh dákokból származó bevételek után 

kivetett teher elevenünkbe vág, nyomorúságos 
életünket nehezíti meg, még jobban megakadá-
lyozza, hrgy közszükségleti cikkeink rég vártol 
csóbbodáBa megtörténhessék. Ennek talán ellent-
mondhatttának azzal, hogy az egyszázalékos adó 
az árakat magasra nem emelheti. Azonban addig, 
mig a nyers anyagból előállított cikk a fogyasz-
tóhoz jut, néhányszor meg kell fizetni  azt a 
látszólag csekéljyadót, ami végeredménytb n az 
áru értékét jelentékenyen emeli. Van ennél az 
adótehernél aránytalanság is, mert mig egyes 
cikkek csak egyszer-kétszer adóztatnak meg, 
addig a földmiveí  jövedelmei, legtöbb esetben 
háromszoros adó alá esnek. Meg van adóztatva 
az egyenes adóknál, földbirtoka  után, a föld  ho-
zadéka után, s eladott terményei, állatai, más 
produktumai jövedelme után. Minden valószínű-
ség szerint, e kényszerhelyzet szülte adók csak 
rövid ideig állanak fenn,  mert ezek fenntartása  az 
államra, a szükséges igen nagy számú tisztviselők 
alkalmazása miatt, az egyesekre pedig a nagy meg-
terheltető» okából, hosszabb ideig szinte kivi-
hetetlen. 

A luxusadók alkalmazása meglehetős teher-
rel bujtja az adózót; azonban vigasztalhat az a 
tudat, hogy akinek luxusadót kell fzetnie,  an-
nak rendesen nim „fáj  a feje".  A luxusadó két-
féle,  15 és 10V<)«. 15% os adót vételeznek bo 
a következő javak eladási értéke után: a) 20 
lóerőn felüli,  személyszállításra használt auto 
mcbilok; b) bármely arany, platina és ezüst 
órák és ékszerek, drágakövekkel vagy anélkül, 
amikor külön adatnak el; c) bronztárgyak,bronz 
imitációk, fém  vagy porcellán dísztárgyak; d) 
régi érmik, antik-tárgyak vagy antik-gyűjtemé-
nyek ; e) arany, platina vagy ezüst evő- és házi 
eszközök ; f)  parfümök,  púderek, kenőcsök, koz-
metikai és toilette szerek (szappanok, fogpoíok 
és paszták kivételével); g) akármilyen 
selyemből készült tárgyak és divatcikkek ; li) li-
kőrök, pezsgők és pezsgős borok; i) valódi csip-
kék ; j) 3000 leu értéken felüli  szőnyegek. 

10°/o 0 8 a ( ) ó fog  bevételeztetni a következő 
javak eladási értéke után: a) akármilyen selyem-
mel bélelt, vagy selyemmel díszített divatcikkek 
után ; b) imitált csipkék, valamint azon garnitú-
rák és rojtok után, amelyek csak részben van-
nak selyemből készítve; c) 10000 leüt megha-
ladó szobai tutorgarniturák után; d) nem a mű-
vészek által eladott olaj- és aquarell-festméoyek 
és szobrok után; e) női kalaptollak után; f) 
3000 leu értéket meghaladó szőrmék után; g) 
bőröndök, utazó tárgyak, ridikülök, bőr- vagy 
selyemből készült kesztyűk és más luxus-tár-
gyak; b) fehérnemük  után, amikor egyes darab 
értéke a 300 leut meghaladja; i) női aljak, ha 
eladási értékük a 2500 lcut meghaladja; j) rész-
ben vagy egészben lakkból készült c pők, vagy 
bármely más cipók, ha értékük a 800 leut meg-
haladja; k) 20 lóerőn alóli személy használatra 
szánt automobilok, kccsik és tutomobil felszere-
lések után ; 1) fényképező  gépek és alkatrészei 

után, ha a vásárló nem hivatásos fényképész. 
10% os adót fizet  még a szállótulajdonos első 
osztályba sorozott szobái után, mig a másod 
osztályba sorozott szobák után 6, a harmadikba 
sorozottak után a . bruttó jövedelem 3"/g  a fizet-
tetik adóba. 

Azonkívül vannak a luxuscikkek fogalma 
alá tartozó tárgyak, melyek után a tulajdonos 
meghatározott évi adót kötele3 fizatni.  Egy csövű 
fegyver  után az adó 10, kéfcaövü  után 20 leu, 
luxuafegyver  után 100 leu. Régi vagy gyűjtemé-
nyek részét képező, valamint katonai személyek, 
fegyver  viselésére kötelezett erdőőrök, csőszök 
az adó alul mentesek. Egyszerű motoroa kerékpár 
adója 200 leu, melléküléses motoros kerékpár adója 
400 leu, automobil évi adója 2000—12000 leu* 
Kik 36 lóerőn felüli  automobilokat valamely fog-
lalkozás céljából használnak, adóba a megálla-
pított összeg felét  fizetik.  «Akik személyes hasz-
nálatra tartják lovaikat, minden nyerges és kocsi-
ló évi adója 400 leu. Bárki, aki valamely fog-
lalkozás, kereskedelem vagy iparág gyakorlása 
céljából legfeljebb  két lovat használ, a fenti  adó-
nak felét  fizeti.  Fuvarozási jármüvekhez, szeke-
rekhez és bármely más szállításhoz vagy mun-
kához, valamint a földmives  szekeréhez használt 
lovak után adó nem jár. Mindazon magán egyé-
nek, kiknek személyes használatra szánt rugós 
kocsijuk van, mic dan kocsi után évi 600 leu adót 
fizetnek.  Fuvarozásra, földmivesek,  iparotok által 
a vidéken saját személyes használatra szánt ko-
csik után tdó nem jár. 

A vallomások beadási ideje minden évápril 
hónapja, a vallomások elmulasztása esetén a ki-
rovandó adó két, három, négyszeres összegben 
lesz megállapítva. 

Az eladásból származó bevételekre vonat-
kozó adót 1921 évi szeptember 1-től fizetni  kö-
teles minden személy, ki rendszeresen vagy ese-
tenként árukat ad el. Ez adó alól mentesítve 
vannak a kisgazdák, oly bevételeik után, ame-
lyeket piecokon és vásárokon az általuk beho-
zott kis mennyiségű élelmiszerek eladásából nyer-
nek. Állataik, avagy nagyobb mennyiségű termé-
nyeik eladásából nyert bevételeik után a földmi-
vesek is kötelesek az egyszázalékos adót fizetni, 
lajstrom vezetésére azonban a törvény értelmé-
ben nem kötelezhetők. A földmivesek  kötelesek 
földművelési,  avagy' állattenyésztési terményeik 
mennyiségét és nemét bejelenteni, kimutatva a 
saját használatra visszatartott és az eladásra 
szánt mennyiségeket. 

Ez az l°/o os adó az, melynek a mar ha-
járiatok átírása alkalmával való szedése a gaz-
dák közt bizonyos nyugtalanságot keltett. Az el-
járás mindenesetre szokatlan, mert ilyen besze-
dési módot a törvény nem ír elő. Azonban az 
adó mult évi szeptember 1-től jár s az adó be-
szedése rendeletileg van szabályozva. A beszedő 
a bevett összegről feltétlen  elismervényt köteles 
kiszolgáltatni, a fketököteles  ezen nyngtát saját 
érdekében őrizze meg, mert esetleg igazolásul is 
szolgálhat. 

A luxusadó kivetése az egyre terjedő fény-
űzésnek, feltűnni  vágyásnak emel gátat; takaré-
kosságra tanít s az egyszerűséget igyekszik meg-
kedveltetni. Egy hátránya mindenesetre van: a 
művészet vagy műipar vallja kárát, hogy pro-
duktumai terhes adóval sújtatnak; de nem ván-



derol étenként sok-sok míllié külföldre.  Az el-
adásból eredó bevételekre vonatkozó adó kérdé-
séhez már sok szó férhetne,  — a bevételek egy 
részének eltagadása, a törvény kijátszása as em-
bereket furfangosokká,  megbízhatatlanokká teszi, 
8 azon felül  is, bár at államnak tekintélyes be-
vétele van belőle, kezelése annyira nehézkes, s 
as általános forgalmat  annyira megbénító hatása 
tan, bogy államférfiunknak  kellő gondját kell 
képeznie ezen adónemnek teljes kiküszöbölése. 

V-d. 

XV. Benedek. I 

XV. Benedek a béke pápája rövid nyolc évi 
Cralkodás után neghalt. Gomolygó füstfelhők 
és szörnyű, ujjongva tomboló csatakiáltások kö-
zött foglalta  el a pápai trónt s legelső szava is, 
melyet az egész világon hallatott, a béke szép 
napjainak visszasirása volt. Akik látták akkor, 
ttidőn még egy éve sem volt, hogy a hármas 
tiara nyomta gondterheB fejét,  a hatvan év kö-
rüli pápát fürge,  eleven embernek mondották és 
a nyár kezdetén ugyanazoktól hallottuk, hogy a 
világháború véres ekéje a Szentatya arcára is 
barázdákat szántott s a büszkén magasba emel-
kedő fának  Budara megtörött. A Szentatya is 
megrokkant. Érthető. Békét akart teremteni és 
aem tudott. 

Mikor a bolognai bíborost 1914 szeptembe-
rében pápává választották, az emberek keveset 
törődhettek e nagy jelentőségű eseménnyel. Min-
den ország s minden ember nagyon el volt fog-
lalva önmagával. Most, sok nyomorúság közepette 
is a világ szeme Róma felé  fordul.  Mi fog  ott 
történni, hogy fog  az végbemenni? Szent Ma-
Jachiásnak tulajdonított jövendölések alapján már 
eokan tudják, hogy jön a fides  intrepida pá-
pája. A legyőzhetetlen hit jegyében éB zászlajá-
val XV. Benedek az elnéptelenedett, az elseké 
iyesedett vallást, X. Pius a lobogó tüzet, a nagy 
szeretetet, XIII. Leo az égi fényt,  a nagy böl-
csességet képviselte. 

álig hunyja le szemét a legfőbb  pap, már-
is megkezdődnek a kombinációk, hogy kiknek is 
lehetnek eshetőségeik erre a magasztos hivatásra, 
ki ii fog  a Vatikán foglya  lenni. Most Maffit, 
Ragonesit, Laurentit és La Fontainet emlegetik. 
Hogy mi alapja van ennek, kevésbé tudni, mikor 
ismeretes, bogy X. Pius egész váratlanul válasz-
tatott meg Rampollával szemben; vagy tudjuk 
azt is, hogy X. Pius alig pár hónappal halála 
előtt nevezte ki a volt XV. Benedeket bíborossá. 

_ Itt nehéz is kombinálni, ha tudjuk, hogy miként 
folyik  le egy pápaválasztás. 

Amint a pápa meghalt, a dékán-bibornok 
azonnal tudtára adja a világon élő bíborosoknak 
a hírt és meghívja Rómába a temetésre. Azután 
jelzi, hogy mikor és hol fogj&k  tartani a Kon-
klávét. (Most február  2 án és Rómában kezdő-
dik.) Rögtön megkezdődik a Konklávé rendbe-
szedése körülbelől 250 személyre. A pápa teme-
tése után összegyűlnek a Szent Péterről nevezett 
Bazilikában, hol, ha nincs akadályozva, a kár-
dinális dékán mond misét és beszédet tényke-
désük fontosságáról  s azután megkezdődik a 
Konklávéba való bevonulás. A bevonulást a fő-
ceremonárius vezeti a pápai kereszttel. A kereszt 
előtt megy a Konklávéhoz tartozó szolgálattevő 
személyzet. Minden bibornok vihet magával két 
embert, (két papot, egy papot vagy egy Orvost), 
esetleg, ha betegség miatt a bibornoki kollégium 
hozzájárul, még egy harmadikat is. Konklávéhoz 
tartozó személyek : a fősekrestyés  egy-két társá-
val, iŐGeremoniarius, legfönnebb  hat kisegítővel, 
a bíborosok testületének titkára, egy szerzetes 
gyóntató, két orvos, ápolók, továbbá a Konklávé 
őrei. A menet a Klonklávé kápolnájába tart, 
megteszik az előkészületet, fölolvasván  a szabá-
lyokat, leteszik az esküt, hogy semmiben sem 
fognak  eltérni a pápai előírásoktól és szavaza-
tuk leadásában véleményüket senkitől függővé 

nem teszik. (X. Pius eltörölte a vétó jogot, 
amellyel az 6 megválasztása alkalmával I. Fe-
renez József  élt Rampolla ellen, ki ellensége volt 
a hárma* szövetségnek. Tehát világiak többé 
bele nem szólhatnak, mert méltóságával játszik 
az a bíboros, aki tekintettel van valamely kí-
vánságra, szóval, Írásban, közvetve vagy közve-
tett uten kifejezett  óhajra. Elég ba esak elfo-
gadja is.) Akik a Konklávéba bemennek, mind 
esküt tesznek. Következik a szétosztódis, a Kon-
klávé bezárása, honnan azután kimenni, bemenni, 
valamit ki- vagy bevinni az őrök felülvizsgálása 
nélkül, exkomtnunikáció büntetés terhe alatt nem; 
szabad. A tulajdonképpeni választás másnap vess. 
kezdetét s harmadnapon, ahogy bementek, há-
romszoros jelre összegyűlnek mindnyájan a ká 
polcába 8 megjelennek a szavazó urnánál, ki ki 
szavazatát adja a következő esküforma  elmon-
dása után: „Esküszöm az Ur Krisztus előtt, ki 
engem meg fog  Ítélni, hogy arra adom szavaza-
tomat, kit Isten után legjobbnak itélendek". 
Amint valamelyik kardinális a legtöbb szavaza-
tot megkapta, a dékán megválasztottnak jelenti 
ki, nevet vesz föl  a kihirdetik a várakozó Róma 
városának. 

Róma várakozik, de sok millió ember kí-
váncsi arra, ki lesz a XV. Benedek utóda, kinek 
fején  hármas korona fog  csillogni s lelkében az 
apostolok szeretetének tüze lobban, hogy a tűz 
hatalmával s a korona fényével  a könnyek le-
törülésén fáradozzék.  f.  Boros Fortunát 

Munkások rokkantsegélyzö és 
nyugdijegylete. 

Felkértek as alábbi tájékoztatás közzé 
tételére. Mindenkit érdekel, mert bárki tagja 
lehet és jövő sorsát önmaga biztosíthatja. Ezt iga 
zolja a „Bánsági éa Erdélyi (ezelőtt Magyaror-
szági) Munkások Rokkantsegélyzö és Nyugdíj-
egyleté" -cek szervezete, mely lehetővé teszi, hogy 
öregebb napjaira mindenki önmagáról gondoskod-
hassék. Világos tájékozási nyújt erről a követ-
kező táblázat: 

Tagdij befizetés  Rokkantsegély kifiiz. 
Outály 1 hétro 10 évre 1 hó» 13 hóra 

L 1.— 520.— 40.— 520.— 
II. 1.50 7 8 0 . - 60.— 780.— 

III. 2.— 1040.— 80.— 1040.— 
IV. 3.— 1560.— 120.— 1560.— 
V. 5 . - 2600.— 200.— 2600 — 

VI. 8.— 4160.— 320.— 4 1 6 0 . -
Ebből látható, hogy bármelyik osztályba 

iratkozik is be a tag, 10 évi tagsága után 13 
hónapra már annjíi rokkant segélyt kap, mint a 
mennyit ö as egéaz tiz év alatt részletenként 
összesen befizetett  s ezt élete végéig élvezheti. 
De ez csak az első tíz év eredményét mutatja. 
Azonban ha valaki 40 évi tagság után részesül 
nyugdíjban, akkor havi segélyezése 100, 150, 200, 
100, 500, illetve 800 leura emelkedik a szerint, 
hogy melyik osztályba tartozik. Siessen tehát 
mindenki (férfi  és nő, tisztviselő, iparos, keres 
kedő, gazdálkodó, segéd és tanuló stb.) asonnal 
beiratkozni a legközelebbi fiókpénztárnál.  Odor-
heiu Secuesc (Székelyudvarhely) városban minden 
hó 1-8Ő vasárnapján d. u. 2—3 óráig a Deák-
téren levő Mária Valéria (uj városháza) épület-
ben van a befizetés,  amikor az uj tagok felvétele 
is történik. As első ilyen tagsági díj-befizetési 
nap 1922 február  5-én (vasárnap) lesz. Ezután 
minden hónapban választmányi ülést tartunk. Az 
egylet értékes, az alakulás idejétől összes mű-
ködését magában foglaló  jegyzőkönyve elveszett. 
Aki valamit tud erről, a másnik amugyis érték-
telen, de az egyletnek pótolhatatlan értéket 
képviselő jegyzőkönyvről, legyen szíves akár az 
elnökséghez, akár e lap szerkesztőségéhez azonnal 
beje'enteni. Az elnökség. 

A helyi agrárreform-bizottság  folyó 
hó 26-ikán megalasult. Elnök lett: Negrutiu F. 
Emil h. polgármester, jegyző: Gbimbasan István 
v. főjegyző,  tagok a felekezetek  lelkészei, az elemi 
iskolák iga?gatói. Tagokká (az igényjogosultak 
képviseletére) megválasztották még Sándor Já-
nost. Ferencz Józsefet  és Katona Józsefet.  Az 
igényjogosultak összeirása f.  hó 30 án, hétfőn  d 
o. 9 órakor kezdődik a városházán, a hol az 
igényjogosultak katonai szolgálati bizonyítványa-
ikkal (rokkantsági igazolványaikkal) megjelenhet-
nek. Ez saját érdekükben azért is szükséges, 
mert a korábbi hasonló összeírások érvénytelenek. 

HÍREK. 
Juraár 98 

UJ prefectus.  As ujabb gyors kormány-
változás maga után vonta uj vármegyei prefectn-
sok kinevezését is. Vármegyénk prefeetusává  a 
kormány Neamtiu  Valért, Háromszékvármegye 
prefectusát  nevezte ki, aki a megszállást követő 
időkben még volt Udvarhelyvármegye prefectusa. 

A Magyar Szövetség ügyében Tane-
sescu belügyi államtitkárhoz megérkezett a kor-
mány leirata, amelyben értesiti a Szövetség vese-
tőségét, hogy a Magyar Szövetség működését 
engedélyezik abban az esetben, ha as alapszabá-
lyok 3 szakaszát a kormány által kívánt módon 
módosítási fogják.  A harmadik szakasz Románia 
magyarsága ethnikai teljességének a képviseletét 
igényli a Magyar Szövetség számára. A Magyar 
Szövetség alapszabályainak az elfogadása  iránt 
még a Take Jonescu kormány rendelkezett és a 
rendeletet Hortopán volt államtitkár jegyezte 
ellen. Valószinü, bogy a rendelet, habár a Take 
Jonescu kormány államtitkára irta alá, a liberá-
lis kormány utólagos beleegyezésével lett kiadva. 
A liberális kormány beleegyező nyilatkozata min-
den bizonnyal Ugrón István, a Magyar Szövetség 
alelnöke intervenciójának köszönhető, aki hosszabb 
tárgyalást folytatott  Bratianu jelenlegi kormány-
elnökkel, aki ez alkalommal a Magyar Szövetség 
működésének engedélyesésére vonatkozólag köte* 
lező ígéretet tett. A belügyminiszter rendelete 
kizárólag az alapszabályok harmadik pontját ki-
vánja módosítani, amely a Szövetség eálját hatá-
rozza meg. A rendelet indokolása szerint a kor-
mány figyelembe  vette a régi magyar törvényeket, 
amelyek szerint a kisebbségek nem biztosíthatnak 
olyan szabadságot maguknak; aminőt a M Sz. a 
magyarság részére e pontban biztosítani kívánt. 

Kinevezéi. A belügyi államtitkárság Péter 
Árpád vm. dijnokot január l-vel a XI. fisetési  osz-
tályba irodasegédtísztnek nevezte ki. 

Halálozás. Bápólti  Károly, nyugalmazott 
városi levéltárnok, f.  hó 27-ikén, Székelyudvarhe-
lyen, 75 éves korában, rövid szenvedés után el-
halt. Az elhunyt hosszú időn át működött, mint vá-
rosi tisztviselő, szorgalmával, csendes, szelíd mo-
dorával lisztviselőtársai és a közönség becsülését 
egyaránt kiérdemelve. Temetése 29 ikén, vasárnap, 
4. u. 3 órakor lesz. Igen nagyszámú, tekintélye» 
család gyászolja. 

Nagy  Mózes nyug. postaaltiszt f.  hó 24 ikéa 
55 éves korában hosszas szenvedés után elhányt. 
A munkás, derék ember temetése 36 ikán nagy 
részvét mellett folyt  le Székely udvarhelyen. 

A Jótékony Nőegylet f.  hó 21 ikén 
ujabb irodalmi estélyt rendezett, melynek a tár-
gya ezúttal Arany János költészete veit. A nagy 
költőnek életét, költészetét behatóan, nagy el-
mélyedéssel és széleskörű irodalmi tájékozottság-, 
gsl Biró Sándor ismertette. Ez ismertetés kere-
tében Arany János költeményeiből, dalaiból töb-
bet kiváló szavalóink, énekeseink mutattak bs, 
melyek az előadást méltóan egészítették ki. Nagy 
hatást keltéén szavalt dr. Révay Györgyné, Nagy 
Elemér, Z. Sebes József,  Szomesán Lászlé, Né-
meth Andor, Tamás Lenke, Vass Magda, Bene-
dek Boriska. Kitűnő veit a Székely Dalegylet 
énekszáma, hasonlóképpen Bodrogi Balázs éneke 
is. Mind a két számot nagy lelkesedéssel meg-
újrázták. Nagy hatású é3 megkapó volt a két 
pompás élőkép (Tetemrehívás, Tengerihántás), 
melyek választékos, finom  Ízlésre valló elrenda-
zése Spanyár Pál és Haáz Rezső rajztanárok ki-
váló érdeme. — Az estélyen felül  fizettek:  Dr. 
SZÖUŐBÍ ö. 100, dr. Borosnyay P. 50, dr. Bo-
rosnyay P. né 40, Zsigmondovics B. 50, Orbán 
E. 32, Pap Z. Endre 25, Rájk J. 20, Kassay X. 
19, Székely J. 14, Kovács I 12, dr. Imreh D. 
12, Polláfc  B 12, Becsek A. 12, Gottesmann 10, 
dr. Hinléder Á. 8, Szorger F. 8. Szentpétery Gy. 
6, Izsák F. 6, Finta G. 4, N. N. 2. Az egylet 
ugy az összes szereplőknek, mint a felőfizetők-
nek ezúton fejezi  ki hálás köszönetét. 

Spanyol j á rvány lépett fel  néhány hét-
tel ezelőtt Európaszerte. A járvány, szokásához 
képest, rohamos gyorsasággal terjedt, nemrég Ko-
lozsváron és más erdélyi városokban is fellépett, 
több intézetet be is kellett zárai. A betegség ál-
talában enyhébb lefolyású,  ugy hogy többen in-
kább csak a szelídebb alakú úfluenzának  tartják, 
bár igy is kellemetlen és nagyobb veszéllyel is 
járhat. Jó lesz tehát mindenkinek előre óvakodai, 
meghűléstől, betegekkel való érintkezéstől tartóz-
kodni, annál is inkább, mert mint halljuk, leg-
utóbb városunkban is léptek fel  olyanszerü meg-
betegedések, melyek egyes jtüaetei spanyol-nát-
hára vallanak. 



Február 5-én (vaaárnap) les? a főgim-
iţâzium tánccal egybekötött műsoros estélye az rn-
tfeet  tornacsarnokában éa földszinti  helyiségeiben. 
A* estély iránt, melynek váhoiatos műsorát fal-
rtgaţzeţk hirdetik, minden WÉM» éi^k ^rd^ió-

-áls nyilvánul. 
Koszommegváltás. Bado Gyula keres-

kedő tisztelői és barátai 500 leut adtak össze, 
mely összegből 250 leuţ a rom. kţtb. főgimná 
ziumnak, 250 leut pedig a ref.  kollégiumnak adott 
á l Bartók István, a Polgári önképző Egylet eK 
«ike koszorú megváltás cimén. A szép tett, mely 
követéire méltó, önmagát dicséri, 

A vagyon-, jövedelem- és hadinye-
reségadóra vonatkozó 1920—1921 évi kiveté-
seket % kir. pénzügyigazgatóaág, behajtás céljá-
ból, a városi adóhivatalhoz már átfcüldötte.  A vá-
rosi adózóknak adóikat tebát ezután is a városi 
8 nem pedig a körzeti adópénztárnál kell be-
fizetniük. 

Román nyelvi tanfolyám.  Az állami al-
kalmazottak részére az állami polgári leányisko-
lában, a tavalyihoz hasonlóan, egy bárom hóna-
fos  tanfolyam  nyiük meg fefcruir  hó 1 én. A tan-
folyam  költségeinek felét  as állam fedezi,  falét 
pedig a résztvevők. A tanfolyamon  résztvenoi ea&n-
dékezó közalkalmazottak hivatalonként vagy egyen-
ként ia jelentkezhetnek az áll- polgári i»kola 
igazgatójánál 

Egyházi estély. A református  Ifjúsági 
Egyesület f.  hó 99-én, vasárnap, d. u. 5 órakor 
tartja, a tél folyamán,  harmadik egyházi estély ét, 
a következő műsorral: 1. Közének : Menyben lakó 
én Ittenem- 2. Szaval: Csendőr Jené. 3 Énekel: 

- Jakabos Irénke, zongorán kiséri: Biró Márthuska. 
4. Felolvasás, tartja: Bölöni Vilmos, unitárius 
lelkész. 6. Eiekel: Kerestély Gyula, zongorán ki-
séri: Kovács Icóka. 6 Szaval: Kovács Perzsi. 7. 
Zárszó. 8. Közének: Erős várunk.... Belépti dij 
Sincs, önkéntes adományokat, a fűtés  és világítás 
költségeire, köszönettel fogadnak.  Az estély a ref. 
IpllOgium imatermében fog  megtartatni. Bejárat 
áe uj épületen át. Rendezők: Kassal Ilona, Szabó 
Ifargit,  Felméri Endre, Kelemen Károly. 

Á borja- és márfeahu»  árát a váréul ta-
nács Ideiglenesen 6 Ionban maximálta, amíg a 
próba vágások eredményeiből állandóbb jpllegü 
Arat fixirozni  lehet. 

Athléta-btl. A „Keresztúri Athletikai Club" 
Szék oly kereszturon f.  évi február  hó 18 án az 
Unitárius főgimnázium  tornacsarnokában felszere-
lési alapja javára egy nagyszabású tornabált ren-
dez, melynek műsor pontjai kizárólag tornamu-
látványokból (szabadgyakorlat, korlát, nyújtó, gyü-
rflhinta,  viváa, birkózás stb.) fognak  állani. Te 
fcintettel  arra, hogy ilyen műsoros estély még 
oxidéig Székelykereszturon nem rendeztetett s ez 
alkalommal a rendező egyesület a nagyközönség 
«lőtt tanújelét kivánja adni, hogy nemcsak a nép 
rflzerű  foot-ball  kultiválásával foglalkozik,  hanem 
;«z athletika minden ágában foglalkoztatja  a tag-
jait. az egylet láza8 szorgalommal készül mü-
aorát sikeressé tenni. 4 közönség érdeklődése pe-
dig már előre megfelel  *z egylet vezetősége fára 
dozáaain&k, ugy hogy az erkölcsi, mint az anyagi 
Siker biztosítottnak tekinthető. Az estély zártkörű 
lesz. A meghívókat a rendezőség a napokban 
ifpgja  kibocsátani. 

Az Unitárius Egyház Rövid Törté-
raete, melyet Urmösi József  irt a amelynek első 
kiadása esakhamar elfogyott,  lapunk nyomdájá-

nak ízléses kiállításában, második kiadásban is 
megjelent. A méltán népszerűvé vált, élénk tollal 

juegirt, kis mü ára 6 leu. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és 

Iparkamara ellen ujabban több elégedetlen szót 
hallattak kereskedőink és iparosaink, kifogásolva, 
hogy a kamara éppen ezekben a nehéz időkben 
nem teljesíti kellőképpen azt a fontos  feladatát, 
jnely a kereskedelem éa ipar irányításából, érde-
keinek helyes támogatásából állana. Legutóbb a 
Brassói Lipok közölt „egy kereskedő" aláírással 
azígoru kritikát a kamara működésének lanyha-
ságáról és egyéb hibáiról. A cikk kifogásolja,  hogy 
a kamara évek óta gyűlést nem tart, a körébe 
tartozó kereskedők és iparosok tudomást sem kap-
hatnak létezéséről, a vezetőség a ráháruló felada-
toknak nem felel  meg, az ügyeket tetszése sze-
rint intézi, illetve nem intézi. A cikk végül fel-
szólítja az elnökséget, hogy a konzekvenciákat 
vonja le, a kereskedők és iparosok pedig ne en-
gedjék tovább az ügyet elaludni. A közlemény 
tartalma érdekesen egyezik a helybeli kereskedö-

társujatnak egy, a, napokban «, kanjarahyo? inté-
' zetf.,  felterjesztésével,  melyben az eddigi passzivi-
tás megszüntetését Î éri és kifogásolja,  hogy a 
kamara éppen a mostani vjrtfágos  időben (súlyos 
zaklatások, büntetések, adókirévások idején) az 

; érdekköré be tartozó, kereskedőket, iparosokat semmi 
irányításban, védelemben nem részesíti. A faltér-

: jesztés eredményét, mi ia érdeklődéssel várjuk. 
Hálás köszönet. a református  elemi is-

kola részére a következő adományok folytşk  be: 
Komán testvérek egy szekér felvágott  tü?ifa,  Ud-
varhelymegyei Takarékpénztár 200, lşn, Fülei Işţ-
ván 50 leu. Fogadják a nemes azivü adakozók az 
iskolaszéknek és a kicsicyeknek is hálás köszö-
netét a kegyes adományokért, mert ea által lehe-
tővé tették, hogy meleg szobában tanulhassanak. 
Vajda  Ferenc, iskolaszéki elnök. 

Ab Oltáregylet f.  hé 26-iki estélyén Rés 
János tanár tartott szellemes és sok megfigyelés-
ről tanúskodó előadást. A mai társédalmi és csa-
ládi élet ziláltságának főokait  kutatva, sok meg-
szívelni valót mondott. Szerinte, a baj féoka,  hogy 
egyik nembeli mai fiatalság  sem készül komolyan 
és teljes hivatásérzéssel a családi életre. Mihelytt 
ez az állapot megszűnik, a társadalom élete is 
jobban megközelíti a boldogság fogalmát.  Szome-
sán László a tőle megszokott elmélyedéssel éa elő-
adói készséggel szavak. Nagy sikere volt az itt, 
tud unkkai, először szereplő Halmágyi Samuné 
énekszámának, melyet kellemes csengésű hangján, 
finoman  adott elő; a közönség ráadást is kívánt. 
Hatásosak voltak a természetrajzi és csillagászati 
tárgyú vetített képek, melyeket Tamás Albert igaz 
gató tanulságos és érdekes magyarázatokkal ki-
sért. Szabó Ilus nagy technikai készséggel egy 
Liszt rapszódiát játszott zongorán. Igea ügyesen 
énekelt — Filó Ferenc dr. vezetése alatt — az 
ifjúsági  énekkar és kellemes hatású vşlţ az ifjú-
sági zenekar játéka ia. 

A Jégpálya 
évekig roit csukva, 
b lám, hogy újra megnyitott, 
Bent ş bógint mennyi sok 
Jóiamerős futja. 
Szivem hősink búi tin — 
8 mégii: — ej-haj, laboda — 
Lábam ide, nem oda,. . 
Járj csak magad utján f 
Mert annak, ki jégre pegy, 
Ha okos, ka kába: 
EUuusfeat  a liba. 
S kl eleiuiiott; végezett. 
Tébbet nm  a régi — 
Mind a földet  néii! Fareaádi 

Kolozsváron láttamoztathatók a ma-
gyar útlevelek. A bukaresti m. kir. követség 
kolozsvári útlevél kirendeltsége január hó 23-án 
kezdette meg teljes hivatalos működését. Ügyköre: 
útlevél ügyek (kiállítás, meghosszabbítás és lţtta-
mozás); az opció gyakorlására vonatkozó és re-
patriálási ügyek. Hivatalos helyiség egyelőre a 
Központi Szállodában Kolozsvár, Főtér. A felek 
fogadása:  d. e. 9-től d. u. l-ig és d. u. 3—5-ig, 
hétköznap. 

Az adókivetésre szolgáló vallomási ivek 
beadásának idejét az uj kormány ismét — ezúttal 
meg nem határozott időre — meghosszabbította. 

A közigazgatási tisztviselők anyagi 
helyzetük javítása érdekében Kolozsváron f.  hó 
31-én kongresszust rendeznek, melyen a városi 
tanács részérói Negrutiu polgármester-helyettes 
fog  megjelenni. 

Talált tárgyak a rendőrségen. Egy 
női azőrme gallér (boa), kávébarna, fekete  betét-
tel, továbbá egy fehér  báránybőr leányka boa. 
Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik. 
Ugyanott van felfogva  egy talált kendermagos 
kakas is, 

Megszűnt a Vasárnapi Újság, a ma 
gyar családoknak ez a régi kedves és egykor 
nagyon népszerű képes hetilapja. A lapot 1854 
március 5-ikén Pákh Albert szerkesztő, Jókai Mór 
és Gyulai Pál segítségével indította meg s az elég 
rövid idő alatt nem remélt nagy elterjedtségre 
tett szert. Munkatársai a legkiválóbb magyar irók 
voltak s a jóizlés határain belül mindig haladni 
tudott a legújabb korszellemmel, hnaábjain a leg 
modernebb tehetségek írásai is megjelentek. A 
legutóbbi válságos idők, az olvasóközönség meg 
fogyatkozása  miatt a lap is válságba került s ki 
adója nem szándékozván rá többet áldozni, meg-
jelenését megszüntette. Utolsó szerkesztője Hoitsy 
Pál volt. 

olto egyesület tánccal egybekötött, nagyazf-
bá*u, jeimezes estély rendezését vette tervbe. Az 
estély ţ. évi február  hó 28 4% a Bukaroat-azátíé 
színháztermében lenne megtartandó. Az egyesület 
parancsnoksága és a rendezőség az estély erkölcs 
sikere érdekében a szükségeltető lépésekot már Uţ 
megtette.' Gondoskodás történt jelmezek beszer-
zésiéről is, melyek mérsékelt dij. ellenében lesznek 
a résztvevők rendelkezésére bocsátva! Az estéli 
iránt nagy érdeklődés mutatkozik, mert jelmezei 
estély SzékelyudLvarhelyen már évek óta nem voÚ. 

Románig pénzügyi gazdasági életé-, 
nek egyik hatalmas tényezője: a Marmarosch éş 
Blank pénzintézet, értesülésünk szerint, városunk-
ban Sók-intézetet létesít. A fiókintézet  a Bulevár-
dul Regek Ferdinánd (Kosiuth-utca) 20. az. alatt 
nyşr elhelyezést. 4z intézet részére szolgáló he-
lyiségek a íakásbizöttság által már ki is vannak 
utalva a igy a fiókiutézec  működése mielőbbi meg-
kezdésének mi sem állja útját. Á Consumból me-
rített értesülés szerint, z pénzintézet műit évi 
december 31-j&i mérlegében 4145 millió, péuzíár-. 
készletet mutatott ki, amely mindenesetre élénk 
bizonyítéka a bank pénzügyi erejének. A pénzin-
tézet Bzékelyadvarhelyi fiókjának  jogtanácsosa: 
Borosnyay Pál dr. székelyudVarheiyi ügyvéd. 

Fest, tisztit s SCHMITZ 
O d o r h e i u - S z é k e l y u d w a r h e l y . 

Ismeretlen merénylő. Kovács Sámuel, 
vadházasságban élő, 33 éves korond-pálpataki la-
kost mult évi december hó végén, Tódor Móxes 
korondi lakos korcsmájából kijövet az udvaron este 
9 óra tájban, egy eddig még ismeretlen tettea, 
késsel, balfelöl,  mellen szúrta. Kovácsot sulyoa sé-
rülésével pár U9P múlva kórházba kellett szállí-
tani. Most érkezett feljelentés  folytán  az ttgyési-
ség » RX9.B9Q?ást megindította. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az Udvarhely megyei Földmives Szövetség 

vezetősége a marosvásárhelyi mintájára tervbe 
vette, hogy a szövetség tagjai rezére egyes ke-
reskedőknél és iparosoknál bevásárlások alkal-
mával bizonyos árengedményt eszközöl ţi . Szé-
kelyudvarhelyen már megegyezés jött létre több 
kereskedővel éa iparossál, kik a szövetség tag-
jainak a részére 3—15 százalékos árkedvez-
ményt nyújtanak. Székelykereszturon éa mű-
helyeken most folynak  a tárgyalásoki A gazdák-
nak saját érdekükben áll a szövetségi igazolvány 
megszerzése, — amelyet ugy kaphatnak meg, ha 
1921 és 1922 évi tagsági dijaikkal hátrálékbatt 
nincsenek, — mert már egyszeri vásárlás alkal-
mával tagsági dijukat két- vagy többszörösen is 
visszakapják. Gyapott fonal  már most kaphatója 
jelzett áron. Ennek kedvezményes áron való vé-
tele szintén igazolvány felmutatása  mellett esz-
közölhető. Valódi Portland cement (tordai gyár-
ból) zsákvételnél mmázsánként 140 leu árbau, r, 
szövetség utján beszerezhető, nagyobb tételben is. 
A diciőszentmártoni nitrogén műtrágya-gyár Szé-
kelyudvarhelyen lerakatot létesít. 

Naptárak elszámolása sürgősen eszközlendő. 
Melyik község gazdaköre rendez gazdaestét? -
Tavaszi oltványok beszerzése céljából kötelező 
jelentkezést már elfogad  a vezetőség. Az oltvá-
nyok ára Székely udvarhelyen — esetleg nagyobb 
rendelések eaetén, — Székelykereszturon, Paraj-
d.OU avagy Ágostonfalván  12—13 leu drbonként. 

Tőrökbuza tömegesebb beszerezhetése iránt 
intézkedés tétetett, siker esetén a gazdakörök 
azonnal értesíttetni fognak. 

Sok gazdakörnél nagy ellanyhulás észlel-
hető ; hagyjunk föl  már egyszer hagyományos 
rossz szokásunkkal — a kezdjünk komolyan gon-
polkozni, s célirányos munkát teljesíteni. 

Az állatvásároknál bizonyos áremelkedés 
észlelhető. 

A mult keddi piacon buzs = 54—58, tö-
rökbuza — 46-47, rozs 45—46, árpa = 37— 
39, zab = 24—25 leu árban kelt el vékánként. 

Egy teljesen jó karban levő törökbuzakns 
eladó; érdeklődők forduljanak  a szövetség iro-
dájához. Egy dollár ára 130 leU. V—. 

A gazdakörök állandóan panaszkodnak, 
hogy lapunkat nem kapják rendesen. Annak oka 
rendesen abban van, hogy a lapot hol egyik, hol 
másik gazdaköri tag veszi el a kézbesítőtől. Kér-
jük a t. gazdaköri elnök urakat, bogy a lapot 
vagy ők vegyék át, vagy pedig annak átvételére 
hatalmazzanak fel  egy gazdaköri tagot, aki állan-
dóan átveszi és kezeli a lapot. 



Nézze meg! LÖBL R. divatüzletében 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 25. sz. alatt 

Jutányosán kaphatók: 
gyönyörű színekben 

kötött teveszőr női 
kabátok, sapkák és 

sálak, csodaszép 
nyakkendők. -

Reichenbergi kiállí-
táson vásárolt angol 

és cseh női és férfi 
szövetek, flires  sep-

siszentgyörgyi 

gyártmftnyok,u.  m.: 
156 cm. széles tiszta 

len-lepedő, vááznalr, 
szőttesek, ágy- és 

asztalnemüel 
törülközők, tartós 

függönyök,  ágyteriiők 
bútorszövetek, stb. 

Feltűnő olcsón szövet-, szőttes- és kartonmaradékok. 

A szerkesztő üzenete. 
— r Helytt. ötletes írásodat örömmel fogadtak,  a 

jőtő számban jön Anyaghalmozódás miatt, aijnos, most 
•nem tudtuk beszorítani Várjuk a folytatást  is. 

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

J M j l l t t é r . 
£ rovat közleményeiért a szerkeszt3 nem váltai felelősséget. 

A Székely Közélet 1922 január 22 én meg-
jelent S2ámáb£n a „Nyilttér" rovatban cégem-
mel összefüggésben  Garabás János ur hirdetést 
tett közzé, melyre vonatkozólag a t agy érdemű 
közönség becses tudomására bözom, hogy Gara-
bás Jétsos nr cégemnél nem mint üzlettárs, ha-
sem 1922 január 1 ig mint üzletvezető mükö; 
dött, ezen idő óta cégemtől egyáltalán semmi-
nemű megbízása niccs. Tisztelettel 

Balázz Károly utóda 
özv. Balázs Eárolyné. 

Az odorhe;! törvényszék. 
& 1572—1921. Hirdetmény. 

Az odorheii törvényszék közhírré teszi, hogy 
Lizár Károly bétái lakos részéről az 1911. I. 
t.-c. 748. v § a alapján előterjesztett kérelem 
folytán  az uzsoki szorosnál az 1914 évi december 
havában ellenséges golyótól találva állítólag el-
halt, Lázár Károly volt bétái lakos elhalálozása 
tényének megállapítása iránt az eljárást a mai 
aapon megindította éa az állítólag elhalt részére 
ügygondnokul dr. Borosnyay P£l ügyvéd, odor-
heii lakost rendelte ki. 

Felhívja a törvényszék Lázár Károlyt és 
mindazokat, akiknek az ö életbenlétéről tudomá-
suk van, hogy a bircaágot vagy az ügygondnokot 
Lázár Károly éietbenlétéről értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat, ame-
lyekből az ő életbenléte megáll <piillítfó,  mert 
különben a biróság a jelen hirdetménynek a 
„Gazeta Oficiala"  ban történt harmadszori be-
iktatását követő naptól számítóit 3 hó letelte 
után, a nevezett elhalálozásának tényét, a bizo-
nyítás eredményéhez képest megfogja  állapítani. 

Odorheiu, 1921. évi december 8 án. 
D. Th. Q h e o r g k i u , a., k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül: B n r g h a r d t , s. hív. tisztv 

0% 

jtsJ J L Str. Horia (Kornis-
C l d v l O iiaZa u ) 7. szám alatti 
ház, részben azonnal beköltözhető lakással — 
és egy használt irógép — eladó. D r . J a k a b 

ZoltAn Odorhei—Székelyndvárhely 

Eladó kőház. 
A Str. Prinţul Mircea (Petőfl-n.)  31 szám alatt 
2 lakrészből és 2 üzlethelyiségből álló, jó kar-
ban levő kőház eladó. Egyik lakás éa egyik 

üzlethelyiség azonnal átvehető. 
(régi njjágpapir) 
uaay tételben, eset-
leg KilonMnt is, 

olcsön eladd Cobl K-sll . JffaKnlatnra 
Eladd ház. 

Modern 3 szobás uj 
kőház, téli,nyári kony-
hával, üvegfalas  ve-

randával és minden mellékhelyiséggel ellátva, 
veteményes kerttel — eladó Str. Vasilie Ale-
xandri (Tibád A.-u) 5. — Ügynökök kizárva. 

Egy 5 - 6 HP. 
motorhoz való 

Cint: a kiadóhivatalban. szltfíjíz-geturátor el-
adó 

67-1922. 
Hirdetmény. 

Közhírré teszem, hogy Comanesti— Hongod 
keményfalva  község korlátlan kiméiési joggal 
biró korcsma helyisége hárem egymásután követ 
kező évre, vagyis az 1922 évi május hó 1-én 
kezdődő éa az 1925 évi április hó 30 án viendő 
időtartamra, az 1922 évi februáp  hó 8-án 
d. 6 10 órakor a községházánál tartandó nyílt 
árverésen haszonbérbe fog  adatni 

Kikiáltási ár 2000 leu. Bánatpénz 10°/0.^ 
Árverési feltételek  az abáefalvi  körjegyző 

nél megtekinthetők. 
Abásfalva  1922 január 10. 

Kádár Gyula, körjegyző. 

Alólirottak bérbevettUlr a 

Székely Juhturógyár és Hizlalda 
Részv.-Társ. Székelyudvarhely 

ipártelepét és azt a részvénytársaság címén saját 
frl.lőiségünk  mellett fogjak  tovább vezetni. 

sajtot 
bármily mennyiségben KÉSZPÉNZFIZETÉS 
mellett, piaci áron» * régi helyén: a Strada 
Ştefan cel Marén (Malom-utcában) levő 
gyártelepünkön. . 

I Rátz Vilmos, ' 
Ifi. Szakáts Zoltán. 

A cristuri kir. járásbíróság, mint télekk. hatóság, 
1922—1021. szám. / 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Bokor Károly és neje Gyarmathy Anna bet-

falvi  lakosok végrehajtatóknak Ráduly Sácdorné 
sz. Benkő Borbála betfalvi  lakos végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 317 
Lei 50 bani hátrálékos perköltség és járulékai 
behajtása vég6tt a eristúri kir. járásbíróság tefrü-
letén levő. Betfalva  községben fekvő,  s a betfalvi 
290. sz. tjkvben. A 1, 1 soréz. 266/1, hrsz. alatt 
foglalt  ingatlanból Benkő Borbála férj.  Ráduly 
Sándorné illetőségére" (3/4 rész) 300 lel. a bet 
falvi  213. BZ. tjkvben A 1—1 aorsz. 1050 hrsz. 
alatt foglalt  ingatlanból Benkő Borbála férj.  Rá 
duly Sándorné illetőségére ('/{ rész) 450 lei 
kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1922 évi ápri l ia 28 . napján 
d. e. 9 órakor Betfalva  község házáBál fogják 
megtartani. Az árverés alá kerülő icgatlan juta 
lékok a kikiáltási ár felénél  alacaonyabb áron 
nem adhatók el. 

Az árvtrelni szándékozók kötelesek bánat-
pénzül a kikiáltási ár 10°/<> át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár-
folyammal  számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letétig 
elismervényt a kiküldöttnek áMlfni  és az árve^ 
réei feltételeket  aláirni (1881: LX W<&447., 
150., 170. ; 1908: XL. t.-c. 21. §)." 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem akart, köteles nyomban a kikiáltási ár szá-
zaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 
(1908 : XLI. 25. §). 

Cristur, 1921 december 1. 

Pentru autoritate. 
Xagy , cancelisti. 

* r 

K e l e m e n , m. p. iude. 

Gyógyfürdői 
tBI 

FERNENGEL gyógysósfürdöje 
ezentúl  Jól befűtve,  tovább/intézkedésig,  hetenkint 
péntek, szombat, vaíárnap és hétfőn 

egész nap nyitva  van. 

Tyukszemvágás-  pedikűr I 
Minden  pinteken  egész  nap  és  szombaton  délelőtt, 
Hagenauefr Jöfcsef,  ki  több  nágyvárosi  fürdőben 
mint  tyukszemvágó  és  mult  évben  a  szovátai  fürdőben 
volt  alkalmazva,  a  t.  közönségnek  rendelkezésére  áll. 

A  nagyérdemű  közönség  szives  pártfogását  kéri 

Fernengel Gyula. 
tisztelettel: 

XorszaţalKoti njifós ai ípitXezfc ter€n 

a Vizáttotlan czmctií-cseríp. 
Gyártja: Pr. KtnUder J . ÁHos betonáru-telepe 

SzíKelybettítenfatVán. 

Ha jó, tartós férfi-ruhát  akar csináltatni, 
ugy tekintse meg a iegesvári Zimmermann-

Testrérek posztógyáros lerakatát 

B a r c l a y K á r o l y 

M női- és jféríí  divat üzletében, 
hol mindeji'Jatfvet  a gyári árban kapható. 

aajáhayaH  *** a ft«Íobb  r ó S i rai* 
ö ^ T R B í e i l nSségü szövff-gjapott  és 

v 'lczéina-fonál,  jutányos árakban 

T e m e t k e z é s i intézetemben 
érez, tölgy- és fenyőfa-koporsók  Hagy vá-
lasztékban. Halott szállításokat, temetéseket 
helyben és vidéken elismert jután)os és 

szolid árakon estközlök. 

Valódi kls-
üstön főzött szilvapálinka 

kapható a szombatfal  vl vashíd mellett, Str. 
Prinţul Mircea (Petőfi-u.)  38. sz. alatt 
L E B O Y 1 T 8 G É Z A 

i veKje»kereskedísíl»eii olcsó 
\ gyári raktári áron, úgyszintén a legjobb 
<• Szöllősi-féle  finomított  etess, tea-

rum, fenyővíz,  finom  likőrök  és 
gyümölcs-pálinkák,  »*• Cognac. 
ValödibnsVíti  Kísér sziWapátinKa 

VA vevőközönség ezives pártfogását  kéri 
X j e b o ^ i t s G r é s s a -

Szabó Károly 
Odorhel-Sẑ HelyudVarbely piaţa 

szám aiaiti borpincében :: :: 

Kitfin 5 c r délyi fajboroK 
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