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A külpolitika 
horizontja, hasonlóan a belpolitikáéhoz, nem-
hogy derülni, tisztázódni kezdene, de leg-
utóbb — ha csak elképzelhető — még za-
varosabbá vált. A zavar magva a törökök 
és görögök ujabb hajbakapásából pattant ki, 
melynek során a törökök a görögökön Szmirna 
táján hatalmas győzelmet arattak, ugy hogy 
a görög sereget valóságos pánik fogta  el. A 
törökök pedig már Drinápoly és Konstantiná-
poly visszafoglalására  készülnek. 

Kemal pasa diadalai az antant-hatalma-
kat is erélyes közbelépésre ösztönzik. Ujabb 
hirek szerint, az angolok, akiket érdekeik 
határozottan a görögök mellé állitanak, a 
franciáktól  e kérdésben is eltérő magatartást 
tanúsítanak, mig az olaszok — ngy látszik 
— ismét a békés kiegyenlítő szerepét fogják 
játszani. Másfelől  már Jugoszlávia mozgósí-
tásáról is érkeznek értesítések, s állítólag, a 
román kormány ia a görögök melletti szán-
dékairól tett volna nyilatkozatot. 

Bármint álljanak e hirek valódiság te-
kintetében, s bármily eseményeket hozzanak 
a közelebbi napok, az az egy bizonyos, hogy 
Enrópa teljes békéje még igen messze van, 
sőt népei a háború befejezése  óta aligha ál-
lottak egy uj felfordulás  örvényéhez annyira 
közel, mint éppen a jelen napjaiban. 

Iskolai év kezdetén. 
— Szabó András  igazgató beszéde a helybeli ref.  kollé-

gium megnyitó ünnepélyén. — 

Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség, 
Kedves Tanuló Ifjúság  1 

Isten kegyelméből ismét eljutottunk egy uj 
iskolai év ke2detéhez s mint rendesen, igy ezen 
életbevágó évforduló  alkalmával is magunkba 
szállva gondolkozunk azon, hogy vájjon milyen 
lesz az uj év, mit várhatunk tőle ; milyen célokat 
tüzhetfink  magunk elé, milyen erővel kell mun-
kálkodnunk annak érdekében és a többi — szó-
val, elmélkedésünk a kérdéseknek egész sokaságát 
tolja a tudatba s a feleleteket  csak várjuk — 
vagy magunk magunkkal fâlvş,  sejtetjük Elfogódás, 
félelem  és aggodalom tölti el egész valónkat s 
ezeknek nyonását az Istenben vetett bizalom, hit 
és reménység enyhiti csak. Ilyen állapotban van 
a lélek r e n d e B és az emberi életre kedvező kö-
rülmények között — de sokkal inkább, ha kivül 
eső, kényszerítő körülmények hatása alatt áll, me-
lyeken változtatni nem tud, mikor az előbbi kel-
lemetlen érzelmek jóval alább nyomják a mérle-
get s könnyen helyet adhatnak a kétségbeesésnek 
is. Mit tagadjuk — hiába is tagadnék, hogy a 
jelen alkalommal bizony az utóbbi állapotban va-
gyunk, noha még éppen a kétségbeesésig nem 
jutottunk el. 

Rajtunk kivül álló körülmények hatalma alatt 

állunk még mindig, amelyek enyhülés helyett foly-
vást erősödnek s minden képzeletet felülmúló  mó-
don categoricus  imperativusként  uralkodnak felet-
tünk annyira, hogy egyenesen az egyéniség eltip 
rásával fenyegetnek.  Az egyéni erők egy soha el 
nem képzelt hatalmi erő békóiba kerüllek s csak 
nem teljesen tehetetlenekké váltak. Az egyensúly 
megbomlott, az egyik erő fékevesztetten  tombol és 
őrült robajjal tör kitűzött és ki nem tűzött céljai 
felé,  mig a másik — noha amannak feltétele 
letörve és megalázva vergődik tehetetlenségének 
tudatában 8 legfennebb  kísérleteket tesz arra, 
hogy bilincseit széttörje 8 magasabbra szállhas-
son. De nemesak az egyéni, hanem a szociális 
erők is bébóba kerültek s az elébök tűzött célo-
kat — legalább a jelenben — nem képesek ugy 
szolgálni, amint kellene. Kinos vergődéssé válik 
ezért igen sokszor ezeknek is minden törekvése s 
a legnemesebb küzdelem nem egyszer a tehetet-
lenségben ér véget. Innen a sok határozatlanság 
és Ingadozás a cselekvésekben ős intézkedésekben, 
ami a felületesen  gondolkozók előtt még azon 
szociális tényezők tekintélyét íb meghomályositja, 
amelyek különben felelősségök  egész átérzése  mel-
lett a legnagyobb küzdelmet fejtik  ki a kivülök 
eső kényszererők  hatalmának leküzdésére, vagy 
tompítására — de törekvéeök érthetetlen módon 
kudarcot vall. 

E kényszererők  a sokat emlegetett „változott 
viszonyok"  következményei, melyek legtöbbször 
minden logikát nélkülöző ténykedésekben nyilvá-
nulnak meg. S nem különbek természetesen e 
(hatalmi) ténykedéseknek kikényszerítőit eredmé-
nyei is. Egy ilyen kikényszeritett eredmény az 
„egységesnek"  nevezett középiskolai tanterv is, 
mint jellegzetes  produktuma  a fennebb  érintett 
s egyensúlyt vesztett tényezőknek s eleven pél-
dája a vergődések ób ingadozások láncolatának. 

Mert azt tagadásba venni senkisem fogja, 
hogy e tanterv nem ilyen tényezőknek közremű-
ködése alatt jött volna létre. A mult iskolai évet, 
mint átmenetit, valahogy kihuztuk vele, de ugy 
látszik, az átmenet  még sok időt vesz igénybe. De 
minél tovább tart, valószínűleg annál jobb lesz — 
ámbár a hosszas átmenetnek  lehetnek éppen olyan 
rossz, mint jó következményei is. Mult évi meg-
nyitó beszédünkben általánosságban foglalkoztunk 
e tantervvel b rámutattunk azokra a hiányokra, 
melyeket a tapasztalat az év folyamán  igazolt. 
Da rámutattunk egyúttal arra is, hogy mit fog 
jelenteni az eddigi kulturális  kapcsolattál  való sza-
kitásunk a humánus irányzatnak feláldozásával  — 
s a tapasztalat ebben is kezd igazolni — noha 
hosszabb idő szükséges ennek belátására, mint 
más hiányoknak beigazolódására. E hiányokon, 
ha ugy tetszik, hibákon bizonyos mcdositáeokkal 
igyekeztek az arra illetékes hatóságok segíteni s 
igy a jövő iskolai évre e módosított tantervet ren-
delték el folytatólagosan  — szintén átmenetileg. 
Sajnos azonban, e módosítások inkább ötletsze-
rüek s a javitás mellett éppen annyit, talán töb-
bet rontanak az eredeti tanterven. Mert lényeges 
módosításnak alig lehet tekinteni azt, hogy egyes 
osztályokban egyes tárgyaknál az óraszám eggyel 
emelkedik, vagy csökken; mig az, hogy a gya-
korlati iránynak  hangoztatása dacára a leggya-
korlatibb tárgyat, a gyorsírást,  a kötelező tantár-
gyak sorából kivetették, nem mondható lényegte-
len módosításnak — de előnyösnek sem. 

Hogy a német nyelv — a nyugati kulturá-

lis közösségbe való kapcsolódásunknak, mondhatni: 
kizárólagos eszköze — a IV—VIII. oszt. ban 
összezsugorodott osztályonkiat heti 2—2 órára, 
előnyös módosításnak ez sem mondható. 

(Vége a jöv« számban.) 

Nagy tüzeset városunkban. 
— A Márk Testvérek Szlete leégett. — 

A legutóbbi számainkban a tűzről megjelent 
és megjelenő cikkeink a hót elején nálunk is szo-
morúan aktuálisakká váltak. 12-ibére, keddre 
virradó éjjel 2—3 óra között tűzjelző harang-
kongatás verte fel  nyugalmából a város lakossá-
gának éberebben alvó részét. Az utcákon futkosás, 
ijedt tudakozódás keletkezett. „Tűz van", „hol 
van a tűz", „a Márkék boltja ég" hallatszott 
mindenfelé.  Ekkor már az égboltozatra felvetődd 
félelmes  pirosság mutatta mindenkinek, hogy gyor-
san erősödő komoly tüz van, s az a piactér körül 
gyúlhatott'ki. A közelebb hatolok láthatták is a 
hatalmas lángnyelveket, melyek az űílet gyúlé-
kony anyagát rohamos gyorsasággal lobbantották 
fel.  A hamar megjelenő tűzoltóság, a tüz körűi 
gyűlt emberek közül néhánynak a segítségével az 
oltáshoz látott. 

A város sokBzor károsan érezhető vízhiánya 
azonban most is azonnal megmutatta hátrányát. 
A fecskendők  szivattyu-tartálysit kártyákkal, kor-
sókkal sz önkényt fáradozó  környékbelieknek, 
szolgálóknak előbb tele kellett hordaniuk; igazi 
oltáBhoz fogni  csak akkor lehetett. Egy-két sze-
kérrel, lóval elősiető lelkes polgár pedig, dicsére-
tes buzgósággal, a Küküllőről hordta hordóban a 
vizet. Ha közeli kutakból, vagy vízvezetékből 
lehetett volca vizet kapni, a tűznek sokkal hama-
rabb gát vethető, sok kár és aggodalom mege-
lőzhető lett voina. 

Igy a tüzoitás munkájának már főképpen 
arra kellett irányulnia, bogy a bolt tűzét (mely 
a Vargepatak mentén, oldalt levő raktárhelyiségek 
egyik szakaszából kitörve, az üzletet csakhamar 
mindenfelől  lángba borította) lehetőleg elszigetelje. 
A közvetlen körül levő sok faépület,  deszkakerítés 
miatt a helyzet aggaiztó is volt, kivált, mikor 
— szerencsére, nem hosszú időre — kis szél is 
kezdett kerekedni. A közeli üzletek és házak tu-
lajdonosai féltősebb  portékáikat már a közali 
terekre ki is hordogatták. 

Az oltásnál megjelent egy katonai csapat is, 
mely tisztjének vezetése alatt a munkából szintén 
derekasan kivette részét. A resdőrség pedig — 
Crăciun prefectus  utasításai szerint — a rend-
fentartás  és vsgyon-megóvás munkáját végezte. 
A tűzoltók közben — a vízhiány miatt mindegyre 
meg megakadva — dereka3 munkát végeztek, a 
beszakadó tetőzet, leomló tüzes gerendák áital 
sokszor életüket, épségüket is veszélyeztetve. Jó 
szolgálatot tett a Tassaly mészáros üzlete felőli 
magas tűzfal  is. mely a tüz arra felé  való tova-
törését fogta  fel.  Valóságos csuda azonban, hogy 
az égő épületben levő Fritz Károly-féle  üzlet, a 
Szabó Dénes méazárszékáuak üzlethelyisége nem 
pusztult el, ettől az erős tetőzet védte meg, mely 
fölöttük  nem égett át. 

Reggelre, a heti vásárra gyülekezők szeme 
elé már C3ak a romok halmazai, füstölgő  geren-
dák tárultak, a tüz meg volt fékezve.  A Márk 
Testvérek üzlete azonban, kevés megmentett holmi 
kivételével, martalékül esett. Életük szinte egész 
keresménye. Káruk — amennyire még hozzávető-
legesen megbecsülni lehetett — a 100.000 leüt 
meghaladja; az épület újjáépítése pedig tulajdo-
nosának Szabó Dénesnek több százezer leuba fog 
kerülni. Az éjszakai pusztulás számlájára irható 
a tűzoltói szerelvényekben esett mintegy 3000 
leunyi károsodás is, az egyik szivattyút ért rom-
lás és 18 tömlő kihasadása miatt. Munkájuk, ká-
ruk elles ében jogosan remélhetik, hogy a közön-
ség intézményük iránt ezentúl legalább nagyobb 



érdeklődést fog  tanu3itaai, s főképpen  több mű-
ködő taggal &11 soraikba. 

A Márk Testvérek megmaradt holmijainak 
kiárusithatása céljából a városi tanács — dicsé-
retes humánizmussal — a Városházának egy föld-
szinti Qres helyiségét engedte át díjtalanul. 

Ujabban történt megállapítás szerint, a tü-
zet a világítási vezetékből — rövidzárlat miatt 
— kicsapott szikra okozta. 

Városunk iparosaihoz. 
Egyesek, tudom, kicsinylőleg bírálják el az 

alábbi sorok tartalmát; de azokkal most nem 
törödőm, mert amit itt közlök, semmiképp sem 
értéktelen, sőt megszivelésre érdemes dolog az 
iparosságra nézve. 

Amikor minden társadalmi osztály megmoz-
dul és saját sorsa könnyebbitésén fáradozik,  nekünk 
iparosoknak is szükség, hogy amennyiben lehet, 
segítsünk önmagunkon. Egyesek bizonyára azt 
kérdik : hogyan ? A mai korban csodákat, vagy 
pedig, hogy valami a semmiből elő teremjen, azt 
hiába várja akárki. Ehelyett s amig nem késő, 
egymást megértve, fogjunk  komoly munkához. 

És pedig neküűk ipirosoknak, ha azt akar-
juk, hogy iparunk fejlődjék  és a megélhetésünket 
biztosítsuk, akkor a tanonc üggyel komolyabban 
kell foglalkoznunk;  mert jegyazzük meg, hogy 
ipari életünknek a kiinduló pontja a tanoncidő. 
Nagyon szükséges tehát az iparos ifjak  legna-
gyobb részének az átalaku'ása, mert hanem, ak-
kor a társadalomban az őket megillető helyet 
nem foglalhatják  el. Én azonban hiszem, hogy ha 
erős elhatározással munkához fogunk,  akkor bi-
zonyára rövid idő alatt sikerülni fog  s*eredmény-
hez vezet. 

Csak, mint mindenhez, egy kevés anyagi 
áldozat szükséges; de azért, hogy áldozatról van 
szó, nem kell idegenkedni. Tehetségünk szarint, 
mindnyájan, a sokféle  felesleges  költekezések he-
lyett egy keveset juttassunk iparos tanonciskolái 
célra, hiszen ezáltal önmagunkon segitünk. Nem 
csalódom, ha kijelentem, hogy a tanonciskola 
igazgatósága, mist a múltban, ugy a jelenben is az 
ügy élére áll s oda fog  hatni, hogy az együttes 
munkánkat siker koronázza A begyülendő ado-
mányokból tüzzünk ki különböző versenydijakat, 
létesítsünk taaonc önképző kört, járassunk külön-
féle  szaklapokat és időnként rendeztessünk sza-
bad előadásokat, melyek által az értelmünk fej-
lődik. Sióval: egy a mai kornak megfalelő  müveit 
iparos nemzedéket neveljünk. Föl tehát a nemes 
muikára 1 Aki pártolj» a tanonciskolái ügyet, az 
önmagát pártolja. 

Csiki Gergely, iparos. 

A közigazgatási bizottság 
legutóbbi rendes havi ülésén — mely folyó  hó 
12-ikén volt meg — a prefectus  távollétében 
Szabó Gábor subprefectus-alispán  elnökölt. A 
Biró Dénes a főjegyző  által előadott alispáni 
jelentés szerint, a mult hó folyamán  a közigaz-
gatásban semmi különös mozzanat nem fordultelő. 

Németh Albert min. tanácsos, minthogy a 
mult havi ülésen nem volt jelen, a kir. pénzügy-
igazgatóság jelentését két hónapról terjesztette 
elő. E szerint, julius hóban egyenes adó címén 
369.682-14, fogyasztási  adóban 888.769 80, bélyeg 
és jogilleték fejében  231.294-59, állami egyedáru-
ságban 611.867 95 leu folyt  be az adóhivatalokba. 
Aug. hónapban pedig egyenes adóban 289.484-37, 
fogyasztási  adó fejében  1.294951-—, bélyeg és 
jogilletékben 178.333-90, állami egyedáruság cí-
mén pedig 362.762-25 leu. Egyéb, kisebb téte-
lekkel együtt, juliu3 havi összes bevételek összege 
2.476.113 98, az augusztus haviaké 2.326.284-45 
leu volt. 

Az árvaszéki elnök jelentésével kapcsolatban 
elhatározták, hogy az árvapénztári pénzek mi-
kénti továbbkezelése ügyében a kormányhoz fel-
terjesztést' intéznek. Eunek megszerkesztésével 

egy bizottságot bíztak meg, melynek tagjai: 
Molnár Samu árvaszéki elnök, Suciu János dr. 
t. főügyész  és Popa s. tanfelügyelő. 

A tanfelügyelőség  jelentése szerint, a kor-
mány a magyar-hidegkuti ref.  elemi iskola felál-
lítását jóváhagyólag tudomásul vette. Elrendelték, 
hogy a tankötelesek összeírása ezentúl nem szep-
temberben, hanem augusztus hónapban legyen. 
Csistofor  Jepuret széles hatáskörrel iskolafelü-
gyelővé nevezték ki. 

Comsa dr. főorvosi  jelentése szerint a mult 
hónapban a közegészségügy kedvező volt. Hang-
súlyozta, hogy a törvény szerint, a községek a 
körorvosi látogatások bejegyzése céljából naplót 
tartani, s járványos betegségek esetén az orvos-
nak fuvart  adni kötelesek. 

Sípos főmérnök  jelentette, hogy a közutak 
állapota általában kielégítő, bár sok helyea a 
nagy megterhelés (fa  és deszkaszállitások) miatt 
nagyon kikoptak; a fuvarosok  vigyázatlansága 
miatt a hidakon és korlátokon is sok rongálódás 
esett. A bikafalvi  robbantott vashid helyreállítása 
ügyében, 160.000 leu előirányzott összeggel, f. 
hó 18-ikán lesz Kolozsváron a tárgyalás. 

A főállatorvosi  jelentés szerint, az állat-
egészségügy kedvező, a kereskedelmi forgalom 
azonban pang, az árak ennek dacára elég szi-
lárdak. 

Popa s. tanfelügyelő  ebeken kivül több kü-
lön ügyet referált  el. Ezek során Baczó homo 
ródszentlászlói és Gyarmathy bencédi áll. tanítók 
e l l e n _ különböző, ismételten is előfordult  sza-
bálytalanságok Miatt — elhatározták a fegyelmi 
eljárás megindítását. Kifogás  tárgya volt, hogy 
némely helyen, a hol pedig két iskola is van, az 
iskolák részben túlzsúfoltak,  ugy hogy emiatt a 
törvéayeB egészségügyi és tanitási követelmények-
nek sem felelnek  meg, mig a másik iskola üres. 
A tanítókat figyelmeztetik,  hogy a megengedett 
férő-létszámnál  több gyermeket ilyen esetben 
nem szabad iskolájukba beírniuk. Intézkedtek 
még az iskolai adók behajtásáról is. 

„A tüz" 
cimü cikkemre „Egy tűzoltó"  a bikafalvi  második 
tüzeset alkalmából a mult számban válaszolt. Eb-
ben meg nem nevezve, d?s mindenki által felis-
merhetően, éppen az itt sajnálatosan felmerült 
tűzesettel kapcsolatosan meg is vádol. 

Erre egy pár észrevételt kell tennem. Ebben 
a válasznak  nevezett cikkben csupán annyi a vá-
lasz, hogy engem megklasszifikál,  írván rólam: 
„— mondhatni: elég szakszerűen  — tárgyalja  a 
tűzvész  elleni  védekezésiJó,  hogy még elég szak-
szerűen tudom tárgyalni, mert régen tettem tűz-
oltó  mászó- és  szivattyús  vizsgát  és régen volt, 
amikor 1876 bin a marosvásárhelyi  és a kolozs-
vári  országra szóló nagy tüzesetek alkalmával és 
sok más tűzesetnél, mint tűzoltó  parancsnok ve-
zettem a kolozsmonostori gazdasági tanintézet (ké-
BŐbb akadémia) hallgatóinak Önkéntes tűzoltó 
egyletét az oltásban. 

Most azonban más a fődolog,  az a megrovás, 
amelyben „Egy tűzoltó"  teljes tájékozatlansága 
folytán,  engem és főként  Zoltán  fiamat  részesítette, 
megnevezés nélkül, azt írván válasziratában: 
„A n így  közönség  részvétlenségét  legjobban  jellemzi 
a bikafalvi  tüz alkalmával  megtörtént  eset, midőn 
az egyik tekintélyes  bikafalvi  birtokos  a munkától 
kifáradt  és  melegtől  elernyedt  székelyudvarhelyi  tűz-
oltó  parancsnokságnak  Székélyudvarhelyre  leendő 
visszaszállítására  kért  szekeret  rendelkezésre  bo-
csátani  nem volt  hajlandó 

Ez tény és Zoltán  fiammal  vagyunk ebben 
kiszerkesztve. Oka a következő: A tüzeset nap-
ján délelőtt Székelyudvarhelyre igyekezvén, Felső-
boldogfalván  értesültem a bikafalvi  tüz kitörésé-
ről. Ott nyomban megfordultam  s a boldogfalvi 
községi tűzoltó szivattyút (fecskendőt)  kocsimhoz 
köttetve s annyi embert, amennyi fért  kocsimra 
felültetve,  sebes iramban a vész színhelyére szál-
lítottam s kocsimat ott tartottam, hogy szükség 

esetében szolgálatra álljon. Ugyanott a tüz miatt 
beteggé lett Lukács Albertnét kocsimra feltétet-
tem s a lakására szállíttattam. Ounan pedig, mert 
orvosi segítségre volt szüknége, fal  vitettem Szé-
kelyudvarhelyre, ahonnan fogatom  akkor tájban 
került vissza, amikor a székelyudvarhelyi tűzol-
tók haza akartak menni. 

Hogy a tüz miatt több, mint öt óra hosz-
szat befogva  szaladgált éhes-szomjas lovakat nem 
lehetett ujabb 12 kilóméteres útra küldeni, ezt 
mindenki beláthatja, tudva főképp  azt, hogy a 
községben még négy más gazdának van lófogata, 
amelyek a tűznél szolgálatot nem tettek, miért 
indokolt volt, hogy azok szállítsák haza az ud-
varhelyieket. 

Részünkről  ez az egyik részvétlenség. 
Továbbá két pár ökröt szekérláncokkal 

a tüz Bzinhelyére rendeljünk, ott a tűzből 
kiérő hosszan összetoldott láncok felcsatolásával 
kivontattuk a felrobbanás  veszélyében volt benjfia 
motort. Ennél a műveletnél segédkezett még 
Szélyes  János itteni birtokos fii  és egy pár ökre-
E« által nemcsak az értékes gép mentetett meg 
a tulajdonosának, hanem el lehetett C3épelni a 
községben megmaradt gabonát is, ami különben 
máig is asztagban volna. Eíeken kivül egy em-
berünk kézi eszközzel a tüzaél dolgozott s e&jr 
pár ökörrel vizet hordattunk. 

A mi fogatainkon  kivül csupán két fogat 
segített még a tűz oltásánál. Az egyik, amint 
emiitettem, a Szélyes  János ökrei, a másik a 
Tóth  Áron községi biró lófogata. 

Részünkről  ez a második  részvétlenség. 
A tüzeset után Zoltán  fiam,  hatósági en-

gedéllyel, a károsultak javára gyűjtést indított és 
a saját fogatunkkal,  a községi  pénztárnok  és 
Salássy  Dénes itteni birtokos részvétele mellett, 
napokon át járta és járatta a környékbeli közsé-
geket és eddig sikerült összegyűjteni mintegy 250 
véka gabonát. A gyűjtés még folyamatban  van. 

Részünkről  ez a harmadik  részvétlenség  a 
tűzesettel  kapcsolatosan. 

Mindezért köszönetet nem várunk sem az 
„Egy tűzoltó"  tó), sem mástól, mert a köz javára 
irányuló cselekedeteinket nem a hála. köszönet és 
elismerés reményében gyakoroljuk. Tesszük, mer.t 
természetünk. S ezekről ciak azért kellett itt 
megemlékeznem, mert nem engedhetem meg, hogy 
jó cselekedeteink mellett, érdemetlenül, kipellen-
gérezzenek. 

Mi  és Bikafalva  egész közönsége azonban a 
legnagyobb elismeréssel és hálával vagyunk mind 
aíon tűzoltó testületek és egyének iránt, amelyek 
ós akik a bikafalvi  veszedelmek alkalmával itjt 
önzetlenül segítettek. Sz. Szakáts Péter. 

* 

Azzal a megjegyzéssel közöljük, hogy a mult 
számunkbeli cikk kifogásolt  részében — már mert 
megnevezve sem volt — nem láthattunk Szakáts Pé-
ter ellen irányuló báctási szándékot; ugy véljük, a 
cikkíró igazi tendenciája nem is ez volt. Mindazon-
által örűiünk, hogy a múltkori cikk közlésével alkal-
mat adtunk a kérdés tisztázásához. A szerkesztő. 

SPORT. 
A Hargitának a Brasoviával való múltkori 

kedvezőtlen eredményű mérkőzése után, nagy 
érdeklődés előzte meg foot-ball-csapatunknak  a 
N. S. E. vei való 10-iki mérkőzését. Cmpatunk 
a Brasoviával erősei? megtartalékolva, már ked-
vezőtlen előzetes kilátásokkal ÍB állott ki; most 
azonban a hiányok ki lévén küszöbölve, egészen 
más volt az eredmény is. 

A Hargita fölényes  győzelme (5 : 1 arány-
ban, félidő  4 : 0) azonban még a csapat jó for-
májában bizakodókat is örvendetes meglepetés-
sel tölthette el, kivált, ha meggondoljuk, hogy 
ezúttal a kerület bajnokcsapatával, Erdély egyik 
legjobb csapatával mérkőzött meg. A mérkőzés 
lefolyása  minden tekintetben gyönyörködtető 
volt, mindkét csapat nivós. elsőrendű és fair-
játékot produkált. Csapatunkból különösen kivál-
tak Löbl kapus, ki többször bravúrosan védett, 
Egyed Feri. Solymossy András ( 2 - 2 goal rúgás-
sal), Papp Zakor, ki egy goalt rúgott, a 2 másik 
Solymossy, a kitűnő beck-pár: Binder és Weigel, 



de elismerést érdemlően játszo't a többi is mind. 
A mérkőzést Suciu biró igazságosan és körülte-
kintően vezette. 

A Hirgita, vasárnap, 17-ikén d. u. 4 éra-
kor az I. S. C »el mérkőzik. 

H Í R E IC* 
Szeptember 16 

Kinevezések a városi tanáosba. A kor-
mány Kőrtvélyfáy  József  eddigi városi II tanácsost 
I tanácsossá, Soó Domokos volt tanácsost II ta-
nácsossá nevezte ki. Kinevezését, illetve előlép-
tetését, mint nagygyakorlottságu, munkás tisztvi-
selő, mind a kettő megérdemelte. 

A koronázás megtartása kérdésében a 
liberális kormány és ellenzéke, különösen a Maniu 
vezetése alatti nemzeti párt között éles ellentét 
fejlődött  ki, mely naprói-napra fokozódik.  A kor-
mány a koronázást október közepén okvetlenül 
meg akarná tartatni, az ellenzék pedig minden 
eszközzel a koronázás elhalasztásának kierősza-
kolására és a kormány megbuktatására törekszik. 
A legközelebbi napok talán feleletet  hoznak arra 
a kérdésre is, melyik álláspontja győzedelmeskedik ? 

Halálozás. Bakó Károlyné Tankó  Vero-
nika 41 éves korában, f.  hó 16-ikán, Szentegy-
bázasfaluban  hosszas szenvedés utáa elhalt. A de-
rék, jó nőt, férjén  és 6 gyermekén kivül, számos 
rokon gyászolja. 

Az utolsó órában a kormány a viszo 
nyokhoz mérten rosszul javadalmazott tisztviselők 
fizetésének  rendezésére végre Ígéretet tett. Igy 
az eddigi elbánás miatt már végsőkig elkeseredett 
közalkalmazottak sztrájkja, remélhetőleg, elmarad. 

Adomány a városi szegényeknek. 
Andreas György 1000 leu adományt bocsátott a 
városi tasács rendelkezésére, amelynek ellenében 
a tanács disznóhúst és kukoricalisztet fog  a vá-
rnai szegények kőszt kiosztani. A kiosztás holnap, 
vasárnap lesz 

Filharmőnikus társaságunk a 3 hó 
napi szünidő után í. h6 14 én választmányi gyű-
lést tartott az uj idény munkap ôgrammjánák meg-
beszélése végett. A gyűlést Voseka  dr. einök nyi-
totta meg, kérve a tagok buzgó közreműködését, 
hogy a komoly művészi zeue müvelése, és a ze-
nei élet fejlesztése  az ui idénybeo míg fobozot 
tabb mértékben történhessék, mint a múltban. 
Filó  dr. titkár a szovátai én korondi hangverse-
nyekről, valamint a társaság több belfeő  ügyéről 
számolt b*. Felteer  dr. karmester előterjesitésére 
a választmány elhatározta, hogy kz alapszabály-
szerű őöüi nagy hangversenyét november hó má-
sod k felében  "fogja  megtartari, g hogy ez újra 
szervezett zenekar már e héten megkezdi a 
;próbákat. Örömmel regisztráljuk a fi'harmónHusa-
iuk komoly muokajáuak megkezdéséről szóló eme 
birt, s reméljük, hogy a filharmonikus  hangverse-
nyek az idéu is nívósak lesznek s meg fognak 
felelni  a társaság jó hírnevének. 

Hadi rokkantak, Özvegyek, árvák (kik-
nek atyjuk a háborúban elesett), ha nyugdíja-
zási ügyük elintézve még nincs, azonnal kötele-
sek jelentkezni az illetékes községi elöljáróság-
nál, vagy a hadkiegészítő ker. parancsnokságnál 
{cim: cercul da recrutare), hogy nyugdijukhoz 
hozzá juthassanak. Kérvényükhöz személyazonos-
ságukat igazoló bizonyítvány, s a katosai okmá-
nyok mellékelendők. Az elöljáróságok viszont kö-
telesek őket kellőképpen útbaigazítani, s okmá-
nyaikat illetékes helyükre azonnal továbbítani. 

Meghivó. Van szerencsénk a T. tag ura-
kat f.  évi okt. 1 én d. e. 10 órakor a helyi Ipa-
roskör Árpád-u. IS. sz a. helyiségében tartandó 
kereskedőtársulati r. közgyűlésre meghívni. Tárgy-
sorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. A mult r. köz-
gyűlés jegyzőkönyvének falolvasása  és hitelesítése. 
3. Választmányi jelentés az elmúlt évről 4 Pénz-
tárnok jelentése a társulat vagyoni állapotáról, 
ezzel kapcsolatban a pénztárnok és választmány 
felmentése.  5 A jövő évi költségvetés megállapí-
tása. 6. Az alapszabályok 71. § a értelmében a 
választmányi tagok 1I3 ának kisorsolása és uj ta-
gok választása. 7. Luday Károly elhalálozása és 

Siegmund József  pénztárnok lemondása folytán 
megürült számvizsgálói, illetve pénztárnoki tiszt-
ségeknek választás utján való betöltése. 8. Indít-
ványok, amelyek legalább 8 nappal a közgyűlés 
előtt, a választmányhoz beadattak az alapszabá 
lyok 18. § a értelmében, valamint a választmány 
határozatai ellen beadott netáni oly felebbezések 
tárgyalása, amelyek a közgyűlés előtt legalább 8 
nappal a társulati elnökhöz benyujtattak az alapsz. 
18. § nak f)  pontja értelmében. 9. Elnöki bezáró. 
Odorneiu—Szókelyudvarhely, 1922. szept. 15. Ifj. 
Forró  Géea,  elnök. Dr. Seentkovics  János,  titkár. 

Csiszár Lajos szomorú sorsra jutott csa-
ládjának egy ismeretlenül maradni akaró ember-
barát 20 leüt adományozott. Rendeltetési helyére 
juttattuk. 

Az agrár reform  ügyében tárgyaló 
másodfokú  bizottság, mely eddig a vármegye-
ház első emeletén a 37. szobában működött, 
október  hó 1-töl  a törvényszék épületének emele-
tén (a Tomassovich-file  épületrészben) fog  mű-
ködni. 

Értesités. Az odorheiu i iparos és keres-
kedőtanonciskola igazgatósága értesiti a tanonc-
tartó mestereket, hogy a közoktatásügyi minisz-
térium cluji (kolozsvári) államtitkárságának ren-
delete értelmében a folyó  1922/23 tanévtől kezdve 
minden tanonc után 50 leu beiratási és tandíj 
fizetendő,  mely összeg egészében a tanoncoknak 
tankönyvekkel én írószerekkel és az iskolának 
taneszközökkel való ellátására fordítandó.  Ezen 
díj fizetése  alól csak a hadiárva tanoncok men-
teinek f-1  a? iskola bizottság által.— külön ké-
relemre. Más tanoncok után fizetendő  dij elenge-
dése csak akkor kérhető, ha a tanoiictartó mes-
ternek sem ingó, som ingatlan vagyonú nincs és 
rendkívüli nehéz viszonyok között él, melyek 
folytán  a tandíj megfizetésére  egyáltalán nem 
képes. Ez esetben a beadandó kéréshez szegény-
ségi bizouyitvány csatolandó. Ab igaigatóság. 

Tanitók gyűlése. Az udvarhely megyei és 
nagyküküllőmegyei áll. tanítók Segesváron  e hó 
10. és 11-én, a miniszter rendeletére, hivatalos 
értekezletet tartottak, a népoktatás reformja  tárgy-
körébe eső dolgok megvitatása és a készülő tör 
vényjavaslathoz előterjesztés tétele végett. A két 
vármegyéből, mintegy 300 tanitó jött össze és az 
együttes ülés megnyitása után, melyen Bedeleán 
segesvári tanfelügyelő  elnökölt, a határozati ja-
vaslatokat szakosztályok vitatták meg. Az előké-
szített anyagot 11-én reggel Nistor  Joachim ud-
varhelyi tanfelügyelő  elnöklete alatt teljes ülésen 
kezdték tárgyalni. Sok kérdésben hosszas és be-
ható vita keletkezett. Legfontosabb  határozati 
pontok: 1. Az óvoda  4 évfolyamra  emeltessék 
3—6 éves kong, ugy, hogy az első két évben az 
óvoda látogatása nem kötelező, a két utolsó év-
ben minden ezen korú gyermekre nézve kötelező. 
Az óvónőképzés 8 évfolyamra  emeltessék fel.  2. A 
mindennapi népiskolai oktatás a 7. éves korban 
kezdődjék és két tagozatra osztva 7 évig tartson, 
a 3 utolsó évből álló tagozat az életre készítsen 
elő, figyelembe  véve az egyes helységek megélhe 
tési viszonyait. E gazdasági célzatú isko'ai típus 
szervezése esetén a mostani ismétlőiskola meg-
szűnnék. 3. A tanítóképzés 4 elemi osztály vég-
zése után 8 évfolyamra  javasoltatott 8 hogy a falusi 
vagy városi tanitó egyféle  képesítést és egyenlő 
fizetést  nyerjen. 4. A tanügyi ellenőrzés egy vár-
megyei és a szükség szerint, több vármegyei se 
gédtanfelügyelő  által eszközöltessék. A vármegyei 
tanfelügyelő  jelenlegi hatásköre bővíttessék ki a 
kinevezett tanitók fizetésének  és az iskolák do-
logi szükségleteinek utalványozási jogával ; a ke-
rületi tanfelügyelőség  eszméje elejtetett. 5. A fe-
gyelmi ügyekben a mostani fegyelmi  szabályzat 
Jegyen az alap, tanítók és tanfelügyelőkből  álló 
fegyelmi  tanács beállításával. 6. Még a fontosabb 
tanügyi irodalmi munkák nyertek ismertetést, 
amelyeknek végeztével estefelé  a gyűlés véget ért. 

x Erdélyi öntudat címen irt vezető cikket a 
„Pásztortűz ' legfrissebb  szamába Albrecht Ferencz. Gyallay 
Domokos és Nikodémusz Károly művészi veretű novellákat, 
Berdi Mária, Tompa László, Reményit Sándor és Bisztray 
Gyula verseket, Walter Gyula pedig cikket ad. A Rovat 
közlemények sorában Bakócsi Károly, Maksay Albert, Tö-
visi Géza, Illés J Jenő és mások érdekes és változatos köz-
leményei ' találhatók. Külön szenzációja eunek a számnak 
Tóth István két művészi kliséje, amelyek Patőfi  JánosVité-
zések illusztrálására készültek Egyes szám ára 4 leu. Szer-
kesztőség, Cluj, Str. Regina Mária 35. Kérjen mutatvány-
számot I 

x Dr. Vánky Kálmán fogorvos  és dr. 
Vánky Kálmánné gyermek-orvos szakorvosi ren-
deléseiket újból megkezdették. 

Életunt fiatal  leány. R Rózsika, 17 
éves fiatal  leány. 11-én hétföu  reggel, kakaóban 
szublimát-oldatot ivott. A kórházba szállították, 
hol gyomormosást; végeztek. Állapota, értesülésünk 
idején, válságoB volt, bár életben maradását lehe-
tett remélni. Tettét, állítólag, azért követte el, 
mert érzelmei miatt, nevelőanyja és nénje özv. 
K. L.-né szülésznő őt korholt*. A szublimátot is 
nénje nyitva hagyott táskájából vette ki. A szü-
lésznő ellen az eljárást gondatlanság miatt meg-
indították-
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KÖZGAZDASÁG. 
A sokáig nélkülözött eső most már gyak-

rabban esik a földre,  s igy remény van arra, hogy 
az ősziek vetése megkezdődhetik, s ez igy is van 
jól: korai vetésnek nincsen párja. A gyakori sze-
les időjárás, a megmaradt I<f>vés  gyümölcsöt is 
leverte a fákról;  a hátralevő u apró, foltos,  férges. 

A keresztúri őszi vásár ujabb csalódásBsal 
járt, az árak tartottak voltak ugyan, de talán 
éppen ez okból vásár alig köttetett, első minő-
ségű hizott ökrökben volt némi kereslet, 24—26, 
kivételesen 28—30 ezer leuban keltek el páron-
ként. Simon János bogárfalvi  lakosnál 2 drb egy 
és fél  éves mangalica tenyészkan eladó. 

Felkéretnek, kik műtrágyát akarnak ren-
delni, hogy mm.-ként 194 leüt a titkárhoz (Orbán-
Balázs-u. 31.) azonnal fizessenek  be. 

A mult keddi piacon csekély felhozatal  mel-
lett : buza 60—70, rozs 52—54. zab 26—28, 
törökbuza 61—62, burgonya 16—18 leuban kelt 
el vékánként. V-é. 

A Banca Marmoroscb, Blank & Cs. R.-T. 
marosvásárhelyi Fiókintézete városunkban kiren-
deltséget állított fel.  A kirendeltség üzlethelyiség» 
a Bulevardul R jgele Ferdinánd (v. Kossuth Lijos-
utca) 20. sz. alatt van elhelyezve. F. hé 10-én 
Ádám Lajos és Popescu Baltra bankigazgatók 
Marosvásárhelyről Székelyudvarhelyre érkeztek, 
megszemlélve a bank helyiségeit és belső beren-
dezését, a kirendeltség vezetőivel tárgyalásokat 
folytattak  és egyszersmind megállapították azokat 
az irányelveket, melyek szerint a kirendeltség 
működni hivatva lesz. Ezek szerint tehát a Banca 
Marmorosch és Blank R T. székelyudvarhelyi 
kirendeltsége működését hivatalosan f.  hó 11-én 
kezdette meg. 

A kirendeltség a bank és pénzváltói űzi etek 
minden elképzelhető . nemével foglalkozik:  Ntw-
Yorkban fennálló  fiókintézete  utján abban az elő-
nyös helyzetben van, hogy Amerikában élő honfi-
társaink pénzügyleteiket a legelőnyösebben é.s 
legközvetlenebbül bony olíthatják le és egyszersmind 
mód kínálkozik arra is, hogy az itthon élő hoz-
zátartozók az itteni kirendeltség utján keressék 
fel  ügyes bajos dolgaikban Amerikában tartóz-
kodó rokonaikat. 

A bank itteni kirendeltsége a Cooperativă val 
kötött szerződéses megáll»podása folytán  nagyobb 
szabású gabona importot létesített, melylyel nagy 
mérvben elősegíti, hogy Udvarhelyvármegye ga,bo-
naezükséglete fedeztessék  és ezáltal a piaci árak 
is önmaguktól megfelelően  mérsékeltessenek. 

Itt e helyen említjük meg, hogy a Banca 
Marmorosch és Blank R.-T. 1921 évi mérlege 
azeriut 125.000 000 leu alaptőkével 150.000 000 
leu tartalékalappal rendelkezik, az évi betétállo-
mány 1.223 904.379 leüt, mig váltó forgalma 
622.459 093 leüt tett ki. 

Érdeklődéssel figyeljük  az intézet most meg-
kezdett itteni működését. S minthogy a Bmca 
Marmorosch és Blank Románia pénzügyi éí köz-
gazdasági életének egyiif  legjelentősebb tényezője, 
remélhetjük, hogy e működés a vármegye közgaz-
dasági és hitelviszonyaira is jelentős és jótékony 
hatást fog  gyakorolni. (—.) 

A szerkesztő ttzenete. 
Nemcsak anyákra, hanem apákra is volna szüksé-

günk. A helyesen megirt, érdekes cikket megkaptuk, kö-
szönjük. Közlését azonban, a nany anyagtorlódás és tér-
hiány miatt — még több máe beérkezett, közleménnyel 
együtt — sajnálatunkra, a jövő számra kellett halasztanunk. 

tcjtjotínyosatban Vásárolhat jtirscli fydolf  iWatiizldíben, 
hol a legnagyobb választék van posztókban, ruhaszövetekben, barchetokban, vásznak- és paplanokban. 



minőségű kül- és belföldi  nöi és férfiruhaszövetek 
divatos noi kabátokra, férfi'raqEán, 

feiSÍtOg télikabát és SlfSnyökre  nagy választékban kaphatók LÖBL R- üzletében. 
Kitűnő tiszta gyapjú öltönyre való szövetek összes hozzávalóval együtt 900 leutól kaphatók! 

Legolcsóbb és legjobb 
Nyílttéri 

E rovat közleményeiért a szerkesztő nem villái felelősséget. 
Jakab János eristuri lakos biró úrral szemben elkö-

vetett becsületsértéseimért tisztelettel bocsánatot kérek. 
Bzékelykeresztur, 1922 szaptember 6 

Kováts Endre. 
Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvnrhelj) 

IIskolai füzetek! 
g jutányos áron kaphatók | 
5 a KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG fc 
5 papir- és irószerkereskedésében. | 
%MMBiamaa  BBSiSKmMaasgmi/asiKasrj//  WA 

Dela primpretorul plasei Praid. 
Szám: 1079—1922. 

Pályázati hirdritníny. 
Odorheiuvármegye praidi járásban áthelye-

zés folytán  megüresedett corundi segédjegyzői 
állásra nyilvános pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, akik ezan állást el-
nyerni óhajtják, hogy képesítési okmány és eset-
leg szolgálati bizonyítvánnyal szabályszerűen fel-
szerelt pályázati kérésüket Odorheiuvármegye 
prefectjéhez  címezve, hivatalomnál a folyó  évi 
szeptember h ó 2 5 - é n d. e. 12 óráig nyujt-
eák be. A határidő leteltével beadott pályázati 
kéréseket nem fogadom  el. A hirdetményben jel-
zett állást prefect  ur kinevezés utján fogja  betöl-
teni. 

A segédjegyzői állás javadalmazása a Gazeta 
Oficiala  1921 évi 5. számában a Belügymiuiszte 
rium államtitkársága által kibocsátott körrende-
letben van megállapítva. 

A jegytőséghez csak Corund nagyközség 
tartozik. * 

Praid, 1922 julius 17 
Bartha, primpretor. 

Eladó házak. 
Str. Mihaiu Viteazul (Királv-u.) 14. szám alatti 
(Antal-féle),  — Str. Princ. Elisaveta (Bethlen-n.) 
43. szám alatti (Kovács József  féle),  — Strada 
Princ. Maria (Szentimre-u.) 13. sz ». (Illyés-féle) 
házas beltelkftk  eladók, — Értekezhetni: 

dr. Jodál Gábor ügyvéd irodájában. 
Sima köpenyek készítését 400, 

Kosztümök készítését 500 
leutól kezdve vállalja; 

iURIHIANNnői szabó 
O d o r l i c i u - S / é k e l j n d v a r h e l j . 

Német nyelvű magánórák. 
Csoportonként kezdők, haladók és gyakorlók szá-
mára. Csekély tiszteletdíj. Kezdete október l-én. 
Jelentkezéseket elfogad:  Adriányi Géza ev. 
lelkész Str. Reg. Elisaveta (Báthori-u.) 4. szám. 
No. 769-1922. 

Publicatfime. 
Tribunalul Odorheiu aduce la canostinta 

generala, ca Joan Mihály ca loctiitorul notarului 
public regese din Odorheiu Dr. Bela Göllner de-
legat prin (mandatul baroului notarilor publici 
din Târgul-Muras a reluat activitatea sa oficioasa 
in ziua de 5 August 1922. 

Odorheiu, la 31 Âuguat 1922. 
Dr . Szabó, mp. jude de trib. 

Pentru conformitate:  Rado, caccelist. 

e i u J L I I < » l A n a mindenféle  angol és CEwSKlaiQlTl franciaágy  felnőtt, 
mint gyermekruha és kabát készítését pontos és 
jutányos áron. A közönség szives pártfogását  kéri: 

E O Ó Z A D O L F 
Plata Regina Maria (Batthyány-tér) Koncz-udvar. 

; 

Öszi és téli kabátokat házi 
szőtt posztót, fonalat  minden' 
szinben művésziesen 

fest és 
tisztit 

5chmitz 
Str. Ştefan  cel Mare (Malom-u.) 21. 

Gyüjtödék: 
Barcsay és Esztegár 

divatüzlet, Piaţa Reg. Maria (Bat-
thyány-tér), 

Tamás Gáspár férfiszabó 
Str. Principesa Ileana (Eötvös-u.) 5. 
Képviseletek minden nagyobb község-

ben kerestetnek. 

BANCA MARMOROSCH, BLANK & S. A. 
TARGU-MURESI FIÓKJÁNAK ODORHEIU I KIRENDELTSÉGE 

ODORHEIU-SZÉKELYUDVARHELY, BULEVARDUL REGELE FERDINÁND 20. 
Alaptőke és tartalékalap lel 305S .000 .000 ,— Betétek lel 3 , 5 0 0 . 0 0 0 0 0 0 , -
I - = • TELEFONSZÁM II. 1 = = 1 

Vállalatok részére óvadékot nyújt. Betéteket matl&b mellett elfogad 
és azokat bármikor fe lmondás  né l -
kü l visszafizeti. 

Átutalásokat  den piacára testvér-
Intézetei és közvetlen összeköttetései utján 
legelőnyösebben és leggyorsabban eszközöl. 

Kölcsönöket îíefeif̂ á86^ 

AmnMibní testvérlntézete (New York, 
ameriKÜI Broadway Street 33) va-
lamint bármely amerikai bank által átutalt 
összegeket és kibocsátott csekkeket leg-
gyorsabban kifizet. 
p i u A \ \ n \ és lebonyolít minden a bank-
LlVdlIdl szakmahoz tartozó ügyletet, 
valamint kereskedelmi ügyletek flnanci-

rozását. 

Van szerencsém a t helybeli és vidéki hölgyközönség tudomásara hozni, hogy 

TÉLI KALAP-MOD ELLJ El M 
megérkeztek. Felhívom figyelmüket  arra, hogy mun-
kaerőmet Budapestről , Kassay Fer ike divat-
termének első klapkészitőjével szaporítottam, ki a 
legkényesebb ízlést is kielégítően dolgozik. Állandóan 
raktáron tartok: mindennemű kalapkellékeket, úgy-
szintén filz-,  velour- és bársonykalapok átalakítását 
elvállalom. — Fehér kalapokat legszebben tisztítunk. 
— Strucc- és kocsagtoll tisztítása és átalakítása. — 

Harisnya,  hímzés,  szalag,  hímző-,  kötő-,  horgolópamut,  kézimunka-kellékek.  Hím-
zések elkészítése  a legszebben,  olcsó árban. Kristálytiszta  kézimunka  elönyomda. 
Lámpaernyő  és virág  készítés.  — A t. hölgy  közönség  szíves  pártfogását  kérve, 

tisztelettel: B I H D E B I S T V Á N Ü T Ő D I . 

Alkalmi vétel 
Jutányos áron eladó: 
I darab tanácskozó asztal, zöld 
posztóval bovonva, I méter 

széles, 3 méter hosszú. 

4 darab üzleti vagy irodai 
villanylámpa 260 cm. hosszú, 
100 cm. széles, 2 karral, 

csigánjáró. 

J drb diszes ebédlő lámpa. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Asztalos-, lakatos- és kofícssztrszátnok, 
épület- és butervasalások érkeztek Remscheidból- Zománcozott edények 
és mindenféle  konyhafelszerelési  cikkek nagy választékban kaphatók. 

Sziws Mrül(, antilop-, lacK-, zscVrí-, box-b5rSK, l" Crapoa-tatpaK 
és minden e szakmába tartozó kellékek a legjutányosabb napi árban. 

Vadászati cikkek! Melegítő- és fózőkálybák! 
|A vidéki kereskedők legolcsóbb bevásárlási forrása! 

F B I T g E Â B O L Y , vas- ém  bórkereskedé. 
A tűzvész miatt kiürített kereskedésemet kedden, f.  hó 19-én, újból megnyitom. 


