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A Magyar Szövetség 
vármegyei tagozatának választmánya szeptember 
29 ikén, csütörtökön délelőtt 11 órai kezdettel a 
Bukarest-szálloda színháztermében bö tárgysoro-
zattal és nagy érdeklődés mellett tartotta meg 
első ülését. 

Sz.  Szakáts  Péter nyug. kereskedelmi és 
Iparkamarai fótitkár,  választmányi e'nOk megnyitó 
beszédében az ülés megtartása érdekében tett 
intézkedéseit ismertette. A legfontosabb  mezei 
munkák idején az ülés összehívása nem látszott 
célszerűnek. Az augusztua második felére  terve-
zett ülés pedig a hatósági engedély késői megér-
kezése miatt nem volt korábban megtartható. 

Ismertette ezután a szövetség központjában 
történt fóbb  mozzanatokat, igy a juliui 6-ikán 
Kolozsváron tartott szervezkedő nagygyűlést, mely 
a szervezeti szabályokat és programmot is megál-
lapitotta. A programmot a lapok időnként és ré 
szénként bőven fejtegették.  A szervezeti szabály-
zatot a „Székely Közélet" teljes szövegében kö-
zölte. Az általános ügyrendet a központ intéző 
bizottsága szeptember 18 iki ülésében állapította 
meg. E szabályzat, illetve ügy rend a választmány 
irodájában megtekinthető. 

Beszédében ezután részletesen ismertette az 
itt élő magyarság javára a nemzetközi szerződé-
sekben biztosított és irásba foglalt  határozatokat. 

A szövetség politikai állásfoglalását  illető-
leg kijelenti, hogy a megalakulás valóban poli-
tikai célzattal történt; ennek dacára a politikai 
akció még nem indult meg azért, mert ennek 
a jelenlegi helyzetben még leglényegesebb alap-
feltételei  hiányoznak (gyülekezési, sajtó-szabadság 
és parlamenti aktivitás.) A politizáláshoz mind 
a három fókellékre  szükség van, hogy az elvek 
szabad hirdethelése mellett, a közélet, a parla-
ment fórumán  is a meggyőzés és siker reményé-
vel lehessen a nagy eszméket — békés uton — 
diadalra vinni. A politizálás ideje tehát majd 
akkor fog  eljönni, ha mindezek az alapfeltételek 
biztosítva lesznek s a szövetség szervezete az 
egész vonalon le a lfgkisebb  községig ki lesz 
épitvp, s a néppel való szabad érintkezést aka-
dályozni semmisem fogja. 

Fontos azonban és szükséges, hogy addig 
is minden  város és minden  község  ne csináljon 
külön  politikát  és a szövetség tagozatai  ne alakít-
sanak külön  pártokat.  Magyar,  székely,  csángó 
egy-vér, nyelvien, lilékben  egyaránt  magyar s 
mindnyájunk  előtt  csak egy szent cél lebeghet: 
egyesült  erővel,  békés  eszközökkel  diadalra  juttatni 
az itt élő  összes magyarság  érdekében  váló jogos 
kívánalmakat. 

Az általános tetszéssel fogadott  beszéd végén 
az elnök az ülést megnyitottnak nyilvánítván, a 
jegyzőkönyv vezetésére Tompa Lászlót, hitelesíté-
sére Sebesi János dr., Tamás Albert és Bartók 
István választmányi tagokat kérte fel.  A napi-
rend pótlásául javasolta, hogy az eredeti tervtől 
eltérően, a választmány 4 helyett 6 alelnököt, 2 
helyett 3 titk&rt válasszon, s alakítson egy 5 
tagból álló számvizsgáló bizottságot. Mindezt a 
választmány elfogadta. 

SebeBi János dr. jelentését a kolozsvári 
nagygyűlésről, valamint a szeptember 18-iki 

intéző bizottsági ülésről, melyeket a lapok is is-
mertettek, a választmány tudomásul vette. Helyes-
léssel vették tudomátul ezzel kapcsolatban Sz. 
Szakáts elnök ama bejelentését is, hogy a kolozs-
vári központba kiküldött választmányban a helyi 
tagozat mindenkori elnöke részére egy tagsági 
hely biztosítását kéri, minthogy annak idején 
caak feledékenységből  nem volt a kiküldöttek 
közé kandidálva, holott a választmányban az el-
nököt alapszabályszerűen is hely illeti meg. 

A választásokat megelőzően megemlékezett 
Pál István apátplébános érdemeiről, melyeket az 
egyházi és társadalmi élet terén kiváló munkás-
ságával, lelkes fajszeretetével  szerzett; az alakuló 
gyűlést is ritka tapintattal vezette; ezért java-
sba tiszteletbeli elnökké megválasztatását. E ja-
vaslat egyhangú, helyesléssel találkozván, az el-
nök Pál Istvánt uj tisztségében melegen üdvözölte. 
Pál István a megtiszteltetést hálásan köszönve, 
Ígérte, hogy a szövetség további működésében is 
tevékeny részt fog  venni. 

A választások során egyhangúlag alel-
nökké választották: Vajda Ferencz, Pál Ferencz 
espereseket, Gyárfás  Pál dr., Szabó Dénes föld-
birtokosokat, Mezei Ödön dr. orvost, Bartók Ist-
ván iparost. Titkárokká: Biró Sándort, Fazakas 
Gáspárt és Tompa Lászlót, pénztárossá: Varró 
Eleket, ellenőrré: Kovács' Lázárt; a számvizsgáló 
bizottság tagjaivá: Flórián Kristófot,  Banedek 
Gézát, Jodál Gábor drt, Valentsik Ecdrét és 
Gellérd Lajost. Az intéző bizottság tagjai lettek: 
Embery Árpád, Szabó \András, Rájk József,  Szabó 
Ödön, Tamás Albert, Bölöni Vilmos, Szabó György, 
D. Pál Lajos, Péter Géza, Ürmösi József,  Kiss 
Károly (Vargyas), Szentmártoni Kálmán, Gálfalvi 
Samu, Nagy Lajos (ref.  lelkész) Biró Sándor 
(Parajd), Pálffy  Jenő dr., B&kóczi Károlyné, Forró 
Gézáné, Szakáts Zoltánné, dr. Vass Lajosaé, Gyar-
mathy Istvánná, dr. Gombos Jánosné, Balog Róza, 
Zsigmond Józsefné,  Ürmösi Józsefné. 

Ezután hivatalos helyiségről való gondos-
kodással az elnökséget bizták meg. Az elnök 
szükségesnek látja egy hivatalos lapról való gon-
doskodást. E célból javasolja, hogy a „Székely 
Közélet"-tel inditsenak ez irányban tárgyalást. 
Frölich Ottó kivánatoscak látja, hogy a hivatalos 
lap a szövetség szellemében való erőteljes akti-
vitást folytasson,  s már ezért is arra kellene tö-
rekedni, hogy a lap hetenkint kétszer jelenhessék 
meg. Tompa László, mint a lap szerkesztője közli, 
hogy a lap kibővítése, illetve hetenkint kétBzeri 
megjelentetése már régebbi idő óta tervesve van, 
b azt eddig csak technikai okok akadályozták. 
Ha a lap a szövetség hivatalos lapja lesz, s a 
szövetség helyi tagozata intenzív akciót kezd, ez 
aktivitásnak, természetesen, a lap is kellő tol-
mácsolója lesz. A választmány utasítja az elnök-
séget, hogy a kiadó r. t.-gal folytasson  tárgyalást. 

A központ átiratával kapcsolatban, mely a 
járási és városi választmányok megalakítását sür-
geti, illetve a tagdijakról szó), elhatározták, hogy 
a választmányok sürgős megalakításával as elnök-
gégét megbízzák, s tagdijak helyett a költségeket 
adományokból igyekeznek fedezni.  A központ által 
kívánt 75% beszolgáltatása mindenesetre túlságos 
kívánalom. 

Az elnök indítványára elhatározták, hogy a 
zászlóvivő sorozott ifjak  közül még fogságban 
levő 2 ifjú  kibocsátása érdekében a szövetség 

kegyelmi kérvényt szerkesztet. Úgyszintén — Lő-
rinezy István indítványára — kérni fogják  a re-
patriálni szándékozó, de vád alatt levő Bordás 
István volt állomásfőnök  ügyének lehető sürgős 
letárgyalását és annak lehetővé tételét, hogy 
Bordás repatriálhasson. Még elhatározta a választ-
mány, hogy ügyészt a tagozat részére nem 
választ, hanem a helyi ügyvédeket sorra kéri fel 
a szövetség ügyeinek ellátására. 

Elnök elismeréssel emlékezik meg arról a 
nagysikerű és kitűnő előadásról, melyet a föld-
reform  revíziója ügyében Gál Imre tartott a ma-
rosvásárhelyi nagy gazdagyülésen. Egyúttal mély 
sajnálattal veszi tudomásul Gál Imre repatriálási 
szándékát; szeretné őt ittmaradásra bírni, mert 
az ó kiváló szakértelmét, agilitását a gazdasági 
és társadalmi élet itt nélkülözni nem tudja, helyén 
pótolhatatlan. Gál Imre kijelentette, hogy bár mély 
fájdalommal  kellett Így határoznia, távozása vég-
képpen elhatározott dolog. Ezt saját és családja 
megélhetése, jövóje érdekében feltétlenül  meg kell 
tennie. Sz. Szakáts Péter elnök erre meghatottan 
mond bucsut Gál Imrének- és neki sikert, sze-
rencsét kiváu. 

Fröiich Ottó indítványára eztttáu elhatároz-
ták egy népiroda felállítását,  majd azt is, hogy 
kérik a kormánytól sz ipartestületek zászlóinak 
(melyeket a rendőrség, nem tudható, miiyen ren-
delkezés folytán  összeszedetett és saját őrizete 
alá vett) a visszaadását, ugy hogy a zászlók az 
egyletek szabad használata alatt maradjanak. 

Az ülés 2 óra felé  ért véget; utána egyszerű 
közsbéd volt. 

Gyakorlati pályák felé. 
V. 

A népjólét, állam- és nemzetnyugalom emi-
nens feltétele  a népfoglalkozások  arányos meg-
oszláaa, vagyis hogy minden munkabíró kéz kapja 
meg abban a gépezetben, amit közgazdaságnak 
nevezünk, a neki megfelelő  helyet. Az ujabb kor-
nak szociális mozgalmai ős lármái mind oda ve-
zetnek vissza, hogy nines arányos megoszlása az 
emberek fizikai  ténykadéseinek. Ianen állott elő 
és növekedett nagyra a nőkérdés is, mert sem az 
állam, sem a társadalom nsm igyekezett BOha ko-
molyan számot vetni a családi életben nem érvé-
nyesülhető nők elhelyezésével és reális foglalkoz-
tatásával. Nemcsak a statisztika, de maga a való 
élet is bizonyítja, hogy a nők száma mindenkor 
nagyobb volt, mint a férfiak  száma a mikor a la-
vina nőtt s leányaink jövője komoran foglalkoz-
tatta a szülők agyát — a század divatos politi-
kája megoldásul csak az emancipációi dobta fel-
színre, az egyenrangúságra való irányítással és 
politikai önállóságokkal. Igy keletkezett egy ha-
szontalan eszmeharc, mely a nők egyeteméből 
egyeseket a szónoki asztalhoz állított s lelki meg-
hasonlások közepette a női tábort a férfinemmel 
szembe helyezte. 

Vak, aki nem látja, hogy á női kérdés vég-
zetes utakon jár. Valamint minden férfiból  nem 
lehet pápa, püspök, ügyvéd, doktor, patikus, biró 
és irnok, mert a qualitások nem egyformák  — 
épp ugy nem érvényesülhetnek a nfö  sem oly irá-
nyokban, hol már tömegesen loholnak a kenyér 



felé.  Sajnos, hogy leánygyermekeink jövőjét min-
den szülő & tisztviselői pályákon látja biztosított-
nak • akarva nem akarva, ide tereli őket, akár 
van tehetsége, akár nincs. Ott tartunk a leány-
gyermekek nevelésével, ahol a fiiik  nevelésével 
voltunk az 1870-ea években. Az áramlat a férfi-
nem részére katasztrófáiig  volt, • épp ugy, sőt 
hatványozottabban az lesz a leányok sorsa is. A 
magyar leányok jövője a nevelés jeleni irányza-
tának fenntartásával  egyenesen végzetes lévén — 
erőteljesen kiált minden magyar szttlö felé  a sors 
azava: a leányokat is a gyakorlati pályák felé. 

Pár vonásban már rámutattam egy gyakor-
lati pályára szón alkaloflrtól,  hegy a helybeli 
kath. zárdának üdvÖ3 6B mindenkitől megfonto-
landó kezdeményezése értésemre jutott — ezeket 
kiegéBzitem még néhány gyakorlati szempontra 
•aló rámatatással. Ezek a rámutatások az ipari 
pályák körébe esnek. 

Tanult leánygyermekeinkből többen keres-
hetik fel  az aranymiveaséget és órás ipart, hol 
a jó szem, könnyű kéz, rsjzoló készség éi művészi 
izlés érvényesül. Ugyancsak az ilyen készségű 
leánygyermekek részére biztos megélhetést nyújt 
a fényképészet,  festészet,  szobrászat, melyek kö-
rében csak a könyvillusztrációval már többen 
keresnek ma is tisztes kenyeret. Megfelelő  elő-
tanulmányok elvégzése után a fogtechnikust, 
gyógyszerészi pálya, gyorsirászat, majolika-festés 
ad megélhetési alkalmakat, mig a nőiszabó, cuk-
rász, diszitó iparos, nőikalapkészitő, művirág-
gyártó, könyvkötő, fémvéső,  mézeskalácsos, szita-
kötő foglalkozás,  cipészet, gépiris Btb. stb. mind 
olyan megélhetést nyújtó foglalkozások,  hol a 
családfenntartó  képességig fokozhatják  keresmé-
nyüket a nők és fizikai  erejüket sem haladja tul 
a kenyérkereset munkája. E pályákra az elemi 
iskolának elvégzése után mesterek kiképzésével 
lehet elég könnyedén eljutni 

Mondanunk is fölösleges,  hogy eszmefuttatá-
sunk célzata nem az, hogy a jó házias és család 
fenntartásra  képesítő nevelést eldobjuk s helyette 
a könyörtelen élet száraz dogmáit tömjük a le-
ánygyermekek fejébe.  Sót ez legyen az alap, amire 
építenünk kell, mert hiszen az ipari • más 
pályákra tóduló leányok nagy százalékából egyszer 
anya lesz — és minő áldás egy családra, mikor az 
édes anya nemcsak a gyakorlati élet tudáBát, ha 
nem az anyaiasságot is magával viszi s ezt is, 
azt is érvényesíteni tudja gyermekeiért és nem-
zetéért. 

Változzunk át gondolkozásmóduakban. Az 
idők beteltek. —1.—e. 

•en cselekedett, amikor vasárnapra e mély ha 
tásu darabot tűzte ki előadásra. Hétfőn  Lili ope 
rette kerül szinre, a régi, értékes operettek egyik 
legbájosabbika. Kedden A gytrmektragédia,  dráma 
fog  a szenzáció erejével hatni. í r re az előadásra 
felhívjuk  a n. é. közönség figyelmét,  mert e dráma 
ugy irodalmi értékénél, mint érd.kes tartalmánál 
fogva,  a legmelegebb szinházi sikernek Ígérkezik. 
Előjegyzéseket ez előadisra elfogad  a szinházi 
pénztár. 

HÍREK. 

Szinház. 

Az utóbbi szinházi hét változatos műsorral, 
színészeink lankadatlan igyekezetével folyt  le. A 
mult Bzombaton az összes számottevő tagok fel-
léptével változatos és mulatságos Cibaré-est volt; 
vasárnap Géczy hatásos népszínműve, a Régi sze-
rető, hétfőn  a Kaméliás hölgy, kedden a Svihá-
kok cimü operett kerültek szinre, élénk előadás 
ban. Szerdán, Csók Vilma jutalomjátéka, a Casa 
nova előadása alkalmával zsúfolt  ház volt, mely 
a művésznőt — aki öltözékeivel, szép énekével 
most is nagy hatást keltett — ajándékokkal, 
tetszésnyilvánításokkal halmozta el. Csütörtökön 
az izgalmas Szerelem vására cimü színmüvet is-
mételték meg. Az ezüstsirály operette-ujdonság 
pénteki előadásán a rendes személyzet jó együt-
teséből is kiváltak: Benes Tusi, Csók Vilma, Ma 
rosi Géza, Szécsy, Gaál, Fehér és Légrády. Tán-
caikat, éneküket sokszor kellett megismételniük. 
A díszletek szépek, stílusosak voltak. Szombaton 
este a kitűnő Marosi jutalomjátékául Trilbyt adják. 

A szinházi i roda közlései. Vasárnap, 
f.  hó 2-án, Egy katona  története  c. szinmü kerül 
előadásra. E szinmü a legkedveltebb darabok 
egyike, melyre a szinházaknál valóságos zárán 
doklások szoktak indulni. Az igazgatóság helye-
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Házasság . Tamás  Tivadar sóbányahiva-
talnok és Zsigmond Mária szeptember 24 én Pa-
rajdon házasságot kötöttek. 

TJrbán  Andor főbányatanácsos  és Klör 
Margit f.  hó 2-án; 

Bác$ Károly mészáros és Gittel  Emma f. 
hó 4 én tartják esküvőjüket Parajdon. 

Barabás Lőrincz Székelyudvarhely, szept em-
ber hó 25-én feleségül  vette Borbély  Amáliát 
Nagygalambfalván. 

H i n t a hogy Ősszel a fákról  leszakadnak 
a falevelek,  eltávoznak a fecskék,  szakadnak el 
szivünk közeiétől, mennek el tőlünk még most is 
jó ismerőseink. Hiába a marasztás, hiába minden, 
ugy látBzik, ez még sokszor megismétlődik. A mult 
hét szombatján Horváth  Károly dr. volt közjegyző 
családja repatriált. Horváth Károlyban e. város 
társadalma a kifogástalanul  uri, nagy kulturáju 
ember mintaképét veszítette el. Felesége, méltó 
társa, a város társadalmi közjótékonysági moz-
galmainak egyik vezető női alakja volt, kl bájos 
egyszerűséggel, csendes finomsággal  rangkülönbség 
nélkül mindenkihez jó tudott lenni. Most szerdán 
Rájk Gyula, az Udvarhelyvármegyei Takarék-
pénztár egykori derék tisztviselője távozott el. 
Neki figyelemre  méltó irói tehetsége van, lapunk 
szerkesztésében is Bokszor veit segítő társunk. 
Hisszük, hogy érvényesülését odakünn megtalálja. 
Közelebbről, a mint halljuk, még a már künt 
levő Révffy  Zoltán, "volt itteni kir. ügyész csa 
ládja készül repatriálni, s több felsőbb  tanulmá-
nyokat folytatni  készülő ifju.  A távozottakat és 
távozókat sok jókívánságunk, szerető megemléke-
zésünk kiséri... 

Halá lozás . Szabó Károly  Endre  27 éves 
jogszigorló, ki mint főhadnagy  olasz hadifogság-
ból csak rövid ideje tért haza Zetelakára, folyó 
hó 28-án váratlanul elhűlt. Egyenes lelkű, szilárd 
jellemű, igazi jóbarát veszett el benne. Halálát 
nagyszámú előkelő rokonság gyászolja. Temetése 
f.  hó l-én d. u. 3 órakor volt Z-telakán, nagy 
részvét mellett. 

Székely  Albert  59 éves Bzékelyudvarhelyi 
lakos f.  hó 27-én meghalt, 29-én d. u. 3 órakor 
helyezték örök nyugalomra. 

A tan í tóság körében következő áthelye 
lések történtek : Kovács István székelyderzsi állami 
tanítót Oithóvizre, Péter Imrét O.oszhegyről Csik-
Bzentmiklósra, Csergő Vencelt Bétából Gyergyó-
szárhegyre helyezték át. Cwngvay Ferenez székely-
szent erzsébeti éi Máté Gyula székelyszáldobosi 
áll. tanitók kölcsönösen kicseréltettek. Becsák 
János és neje tanítókat Székelymagyarosról Olasz-
telekre, Moszták Imrét Magyarhidegkutról Felső 
boldogfalvára,  Ráther Jánostv Gyepesről Magyar-
hidegkutra, Z ft  Károlyt Olasztelekről Székely 
magyarosra-helyezték át. András Albert székely 
szentmiklósi, Szederjesy József  kobátfalvi  állami 
tanítókat egymással felcserélték. 

Az Orbán Ba lázs sirjának helyreállítási 
költségeire való gyűjtés céljából kért hatósági 
engedélyünk október l-ig lévén érvényes, a gyüj 
tést ezúttal befejezzük.  Az eredmény 655 leu, 
melyhez a következők járultak hozzá: Szöllősi 
Ödön dr. 250, ifj.  Ugrón Ákos, az Emke, Gyárfás 
Pál dr. 100—100, Sebesi János dr. 30, kadácsi 
unit. ifjúsági  egyesület 25, kadácsi unitárius egy-
házközség és Benedek Pál (Ége) 20-20, Péter 
Sándor (Székelymuzsoa) 10 leu. Fogadják a cél 
nevében hálás köszönetünket. A gyűjtött összeget, 
mely sajnos, nagyon kevés, a székelykereszturi 
unitárius kollégium — az igazgatóság szives ki-
jelentése szerint — ujabb áldozatkészséggel, még 

pótolni fogja,  hogy abból egyelőre legalább a Bir 
rendbehozható és rácsozattal ellátható legyen. Ha 
tájékozódásunk után, az igy sem bizonyulna elég-
nek, az összeget jobb időkig (esetleg egy ujabb 
gyűjtésig) egyelőre letétbe fogjuk  helyezni. 

Had izőnának nyilvánította a VI. sz. 
hadtestparancsnokság Mármaros, Szilágy, Szatmár, 
Bihar és Arad vármegyék ama részeit, melyek a 
lengyel, cseh szlovák és magyar határ felőli  meg-
határozott vonal között fekszenek.  A rendelet a 
közlekedési, gyülekezési, fegyverviselési  és sajtó-
szabadságokat szigorú korlátozásoknak veti alá, s 
ugy ezek megszegését, mint a határ jogtalan átlé-
pését szigorú büntetésekkel sújtják. 

Kinevezések a kö- és a g y a g i p a r i 
szakiskolához. Boczkó Gyula áll. tanítót a 
román földrajz  és történelem tanítására, Sehmidt 
Jánost Targu jiu ból és Erdélyi Mártont Bánffi-
hunyadról, a rajz- és mintázás oktatására, Bilosz 
Theodort Curtea de Argestból mint agyagipari 
művezetőt, a kő- és agyagipari «zakiskoláboz ki-
nevezték, illetve áthelyezték. 

Ebzá r l a t van a vármegyében körülbelül 
egy év óta. A zárlat elrendelése akkor a gyakeri 
veszetségi esetek miatt indokolt is volt. A ve-
Bzettség azonban azóta, ugy tudjuk, megszűnt, s 
igy most már a zárlat feloldható  lenne. Tudtunk-
kal, az ebadók kifizetése  is, mely irányban az 
egész Erdélyre BZÓIÓ zárlatot elrendelő belügymi-
niszteri rendelet is annak idején kényszeritőleg 
akart hatni, megtörtént, az ebadót behajtották, 
vagy pedig a kutyákat kiirtották. Időközben azon-
ban a kártékony apró ragadozók (patkány, görény, 
menyét stb.) oly mérvben elszaporodtak, hogy 
pusztításuk miatt is szükséges volna a kutyák 
szabadon bocsátása. Mindenesetre az ügy a törvény-
hatósági főállatorvos  által megfoatolandó  lenne, 
hogy esetleg a kormánynál a zárlat feloldását 

Ezüs t ka rpe rece t talált az itteni Hangya-
szövetkezet előtt szeptember hó 24 ikén Takó 
Albert szenttamási plébános. Igazolt ,tulajdonoea 
kiadóhivatalunkban átveheti. 

Adókivetés a városnál . A jövedelem, 
vagyon- ós hadinyereségadó kivetése a városi 
adózókat illetőleg október hó 5 én veszi kezdet ét 
s tekintve, hogy a pénzügyigazgatóság több mint 
600 adózóra nézve készített javaslatot a bizottsági 
tárgyalás 38 napot v e s z igénybe s november 19-őn 
végződik. A kivetési lajstromok a városi adóhiva-
talnál közszemlére vaunak téve, az adózók a bi-
zottsági tárgyalásokon, melyeket, mint elnök, 
SzakátB Zoltán polgármester fog  vezetni, megje-
lenhetnek személyesen vagy meghatalmazottjaik 
utján, s ott érdekeik védelmére összes bizonyíté-
kaikat előadhatják, esetleges tartozásaikat írásban 
igazolhatják. A tárgyalások a pénzügyigazgatoság 
épületében naponta reggel 9 érakor kezdődnek, 
s javaslatok a következő sorrendben kerülnek 
tárgyalásra: 

A vagyon és jövedelemadó-lajstrom 
1— 17 títele alattiak 

18— 32 » » 
október - » 5-lkén 

6 » 
33— 54 » * » 7 » 
55 69 » » » 8 » 
70— 83 » » 10 » 
84 107 » » > 11 » 

108—120 » » » 12 » 
12'r 140 » » > 13 » 
141—154 » » » 14 » 
155 166 » » » 15 » 
167 182 » » » 17 » 
183 196 » » > 18 » 
197—217 » » » 19 » 
2i8—235 » » » 20 » 
236 — 253 » » » 21 » 
254—274 » » » » 
275—895 » » » 24 » 
236 - 310 » » » 25 » 
311-326 » » > 26 » 
327-341 » » » 27 » 
842—380 » » » 28 » 
361—385 » » » 29 » 
386-398 » » V 31 » 
399-416 » » november 2 ikán 
417—433 » » > 3 » 
434—452 » > » 4 » 
453—470 » » » 5 » 
471—482 » » » 7 » 
483—501 » » » 9 » 
602 -514 » » » 10 > 
615-627 » > > 11 > 
528—542 » » » 12 » 
543—551 » » » 14 » 
552—564 » > > 15 » 
565—577 » » > 16 » 
578-589 > » » 17 » 
590—600 » » » 18 » 
601— vígig » * » 19 > 



U j meséskönyv. Kérem azokat, kik még 
nem küldték ba Magduska  mesekönyve  c. mun-
kám aláírási ivét, legyenek szívesek haladék 
nélkül visszaküldeni. Dr. I. Diénes Jenő, Kézdi-
-vásárhely. 

Kötelező himlőoltás. Minthogy a folyó 
év tavaszán a kötelező védhímlő-oltás nem lett 
teljesen végrehajtva, a városi tanács az oltásra 
és ujraoltásra kötelezettek revideálását rendelte 
«1. Az oltások először az iskolákban fognak  meg-
kezdődni, s minden oltásra kötelezett be lesz 
-oltva, a ki korábbi bizonyitványnyal nem igazolja, 
hogy ebbeli kötelezettségének eleget tett. Tekintve, 
hogy a város az egészen friBS  oltó-anyagot nagy 
költséggel szerezte be, ennek fedezése  céljából dr. 
Böhm Jenő városi tiszti-főorvos  orvosi rendelőjé-
ben a külön jelentkezőket is beoltja 10 leu fize-
tése ellenében. Egyébként az oltás teljesen díjta-
lan lesz, az oltási hely és időpontról a szülők 
hirdetményileg is értesítve lesznek. Minden szülő 
gyermeke érdekében okvetlen tegyen eleget köte-
lezettségének, mert a mulasztókat a hatóság kar-
hatalommal is elő fogja  állítani s szigorúan meg-
bünteti. Az iskolák igazgatóit ezúton is felkéri 
A polgármester, hogy a tanulók esetleges oltási 
bizonyítványait jó előre szereztessék be, hogy e 
tekintetben fennakadás  ne legyen. 

Katona i jelentkezés. A városi tanács 
közli, hogy azok az 1875—1897. évi születéaü 
íérfiak,  kik a mult havi ellenőrzési szemlén bármi 
okból nem jelentkeztek, f.  hó 4-én délelőtt a 
városi tanácsnál okvetlenül jelentkezzenek, mert 
több határidő nem lesz kitűzve, s a mulasztók 
Brassóba lesznek beidézve. 

Székely Árpád jóhirnevü tánetanár tánc-
iskoláját f.  hó közepe után városunkban megkezdi. 

Lóosztályozás. A szokásos ketonai lóosz-
tályozás október hó 2 án és 3-án a'fapiactéran 
lesz megtartva, hová az összes városi lótulajdó-
nosok kötelesek lovaikat és öszvéreiket elővezetni. 
A vizsgálat délelőtt 9 órakor kezdődik i október 
2-án a Küküllő jobbpartján (szombatfalvi  rész) és 
a Varga patak bal partján lakók, október 3 án a 
Yargapatak jobb partján lakók lovai kerülnek 
-osztályozás alá. 

Nyomorgó család. Egy beteges nyugal-
mazott tisztviselőre figyelmeztetnek,  ki nem ké-
j>es gyermekeit iskolába járatni, eltartani is na-
gyon gyengén. Csekély nyugdija (ha rendesen 
kapná is) 4 gyermekének még cipőre sem elég. 
Bálás szívvel fogadna  tehát, különösen a család 
részére használható ruhaneműket, élelmiszert, s 
más természetbeni adományokat. Címét megmond-
ják kiadóhivatalunkban. 

A koldus halá la . Szeptember 29 ikéo, 
csütörtökön reggel Lőrincz Lijos ujszékelyi 70 
•éves koldus Patakfalván  kéregetett. Egy házból 
kijövet, az ut szélén összeesett és meghalt. A 
vizsgálat szerint büntetendő cselekménnyel senki 
sem vádolható. 

A magyar nyelvű adóbevallási ivek, 
amint értesülünk, fogyatékán  vannak. A közön-
cég saját érdekében szerezze be vallomási ivét 
minél előbb, mert a terjedelmes vallomási ivek 
kitöltése még akkor is nagy fejtörést  okoz, ha a 
nyomtatvány magyar szövegű. 

A református  temető bekerítése. A 
A református  temető kerítése a háború alatt tel-
jesen elpusztult. Az egyháztanács 24—921. számú 
határozattal kimondotta, hogy a bekerítés költ-
ségeire gyűjtést rendez. A belügyminiszter a vár-
megye területére engedélyezte is a gyűjtést, a 
mit a város területén arra külön felkért  lányok 
és férfiak  fognak  eszközölni. Kérő szózattal for-
dulnak első sorban református  híveinkhez és azok-
hoz a római katholikus, unitárius, ág. evangélikus 
testvéreinkhez, a kiknek drága halottjaik a refor-
mátus temetőben pihennek, általában a vallásos 
lelkű, áldozatkész közönséghez, hogy kegyes ado-
mányaikkal nyújtsanak módot egyházunknak a 
temető körülkerítésére, hogy halottaink piheni 
helye meg legyen védve minden rongálástól. Jól 
tudjuk, hogy a közönség áldozatkészsége sok oldal-
ról van igénybe véve, de ez áldozati elől sem tér-
hetünk ki, mert ezáltal egyfelől  halottaink emlé-
két tartjuk Bzerető tiszteletben, másfelől  köve-
tendő példát adunk utódainknak. Azért kérünk 
mindenkit, hogy „amint elgondolta szivében, ugy 
cselekedjen, nem szomorúságból, vagy kényszerí-
tésből, mert a jó kedvű adakozót szereti az Isten." 
<11. kor. IX 7.) Vajda  Ferencz lelkész, esperes 

A Harg i t a Brassóban. Vasárnap, szept. 
ló 25-én Brassóban került össze a Hargita az 
ottani Ivrlával, bajnoki mérkőzésben. A Hargitát, 
)ályára vonulásakor a közönség nagy tapssal és 
éljenzéssel fogadta,  ami különben minden egyes 
akció után kijárt a derék fiuknak.  Eredmény: 
2 :0, félidő  2 : 0 a Hargita javára. Ezzel a mér-
lőiéssel 8 ponthoz jutott és a második helyet 
óglalja el csapatunk. A játék folyamán  absolut 
ölényben volt. A goalokat Z Sebess lőtte, az el-

BŐt Solymossy Bandi, a másodikat Egyed beadá-
sából. A csapat minden tagja kifogástalan  volt. 
Az Ivria védelme elsőrangúnak bizonyult. Biró: 
Bencze. Vasárnap, okt. hó 3-án lesz az utolsó 
bajnoki mérkőzés Székelyudvarhelyen. A Coltea 
csapata érkezik ide, mely erős aspiránsa a baj-
nokság második helyének. Erős és szép küzde-
emre van tehát kilátás. Elómérkőzés d. u. 2 óra-

kor kezdődik a Hargita Munkás és Törps csapatai 
között. 

A vasárnapi training mérkőzés. Mi-
alatt a Hargita I. csapata Brassóban mérkőzött, 
itthon két mérkőzésben gyönyörködhetett a kö-
zönség. Elsőnek a Munkás I. és II. csapatok je-
lentek meg a pályán. A csapatokon a haladás 
határozottan észlelhető. Első félidő  eredménye 
1 :0 az I c-apat javára. A második félidőben  a 
II. csapat szép lefutásaival  3 : 1 uj eredményt ér 
el. Fokozódott érdeklődés mellett folyt  le az Oid-
boy—Törpe csapat mérkőzése. A fürge  Törpe csa-
pat nagy fölénnyel  játszott. A mérkőzés ered-
ménye 2 :0 a.Törpe javára. Biró: Németh An-
dor volt. 

A székelyszentkirályi csordából egy 
12 éves bivaly másfél  hónapja eltűnt. HÍ valaki 
nyomára jön, tudassa az ottani körjegyzőséggel. 

A székelyudvarhelyi rém. kath. egyházközség ifjúsága 
az erdélyrészi II. azinikerület teljes  színtársulatának bevo-
násával f.  hó 9-én (vasárnap) délután az egyházközség sze-
gény iskoláinak támogatására nagyszabású, gyönyörű j 

szüreti Ünnepélyt 
rendez, amelyre a város és a környék n. é. közönségét 
vallási, faji-  és rangkülönbség nélkül tisztelettel meghívja. 

Alkalmas  idő  esetén (ha nem lesz esős, vagy csúnya 
szeles idő) az ünnepély első része szabadban, a róm. kath. 
fiúnevelő  üdvarán (elállított szüreti színpadon — az ünne-
pély második része a fianeveifi  épületében játszódik le — 
a következő- programmal; 

1. D. u 3 órakor: Nagy szüreti felvonulás. 
8. órakor: A szüreti ünnepélyt megnyitja Fiseher 

Ferenez hegybíró. 
3. Szüreti táneok, szüreti dal. Előadják a csőszfiuk 

és csőszleányok. 
4. Jönnek a székelyek a szüretre. A szombatfalvi, 

bethlenfalvi  és szentimrei ifjúság  festői  felvonulása  az ün-
nepélyre négyökrös fogatokon  zeneszó mellett. Ropogós 
szüreti csárdás a színpadon. 

Ezután lészen a Szőlő- és Borcsaláddal atyafiságos, 
vagy baráti viszonyban álló nagy előkelőségek érkezése és 
fejedelmi  vendégszereplése az tnnepélyen. 

6. Elsőnek érkezik a szőlő és bor világhírű, mitho 
szí fejedelme,  Bachus ("Vákár) — jókedfü,  mámoros kísé-
retével.̂  M á s o á i k n a k 6rkMzik a Bor őjmíneneiájának leg-
rendithetlenebb barátja és tisztelője a messzi keleten — 
Borivó Matasatto japán márki (Fehér Imre.) Teljes udvará 
val lép a színpadra, a titokzatos, szines napkelet csillogó 
fényével,  ragyogó pompájával, misztikus áriáival. 

7. Harmadik vendégszereplő előkelőség a romanti-
kus élet és kedvtelések világhírű hőié — Don Quijote 
lovag — zenés kísérettel. (Helyi műkedvelők). 

8. Alkalmi dalokat ad elfi  a Leánykongregáció ének 
kftrst* 

9. Romantikus, szép táncos és áales csárdajelenet. 
Előadják a színtársulat tagjai. 

Ezután a közönség bevonul u fianevelő  épületébe, 
ahol bét terembin folyik  tovább a programm. I-ső terem. 
Szőlőskert  csőszfiukkal,  CBŐszleányokkal, aaőölopis éa más 
szüreti tréfák.  II. terem: Sajtolóház,  borsajtolás, Don Qui-
jote lovag s a puttonyos és sajtolS legények mulatása, (Be-
lyi műkedvelők) III terem: Lepéndi  csárda  (Vakár V. és 
társulata). IV. Bachus-pince, kabaré, tinpli-tángll. (Csók 
Vilma, azécsy. Gal, Benia, Légrády színművészek.) V. Te-
remben drámai szinpad (MaroBi G. és társulata.) VI Cuk-
rázda. Vli. Csendes étterem. 

A műsor végén félóra  szünet, utána tánc & nagy 
ébédlő terémben (szőlőskert). 

Alkalmatlan  idő  esetén az ünnepélyt egészen a róm 
kath fiúnevelő  épületében tartjuk a fent  jelzett program-
mal. Változás annyiban lesz, hogy a műsor 9 első pontja 
hét teremben, azaz kétsur  lesz előadva  a következfi  sorrend-
ben és időben : 

4 órakor : Nagy szüreti felvonulás,  utána nyomban 
kezdődik »z első  előadás  a nagyebédlő teremben, 1/a5 órakor 
kezdődik a második előidás a fiúnevelő  nagytermében. 

Ételekről, italokról, kiszolgálásról gondeskodva lesz 
Kényelemről, nagyszámú ülőhelyekről azép idő eBetén a 
szabadban is gondoskodás történik. 

Belépti dij: személyenkint, felnőttek  részére 6 leu, 
diák- és gyermek jegy 3 leu. Ezenkivül külön belépti-díj, 
a táncot kivéve nem lesz. Ha az ünnepélyt egészen az épü 
letben kell tartanunk, belépti díj felnőttek  részére 10 len, 
diák- és gyermek jegy (álló-hely) 5 len. Felülfizetéseket  a 
jótékonycél érdekében köszönettel fogadunk  és birlapilag 
nyugtázunk. 

Belépő jegyét (a szabadban) tartozik mindenki a mel 
lén feltűzve  viselni. E tekintetben a rendezésig illand, 
éi szigorú ellenérzést fog  gyakorolni. 

A szent és nemes cél érdekében a szerep'ók és re 
dezfik  teljes odaadással, nagy áldozatkészséggel fáradozni 
az ünnepély sikeréért és fáradozásuk  közepette feltétlen 

számítanak arra, hogy a nemes gondolkozású közönség me-
leg érdeklődéssel kiséri munkájukat és aki teheti, senkiaem 
fog  hiányozni onnan, ahol nemcsak jól mulatunk, hanem 
ku turit és Bzent ügyet mentünk. 

Bzékelyudvarhely, 1921 ueptembsr 30. 
A rendezőség. 

KÖZGAZDASAG. 

A marosvásárhelyi gazda-nagygyulés. 
Folyó hé 26 ikán tartatott meg az erdélyi 

magyar gazdák nagygyűlése Marosvásárhelyen, 
hová nemesak a Székelyföldről,  hanem Erdélynek 
és a kapcsolt részeknek ugyszólva, minden vidé-
kéről vonultak fel  a gazdák és az eidélyi gazda-
sági szervezetek kiküldöttei. 

Br. Jósika Gábor, a< E. O. E elnöke nyi-
totta meg a gyűlést, mely után Gál Imre, várme-
gyénk földmives  szövetségének elnöke tartott nagy-
hatású előadást az agrárreformról.  Előadásában 
párhuzamot vont az ókirályságbeli és az erdélyi 
agrárreform  között, vázolta a kétféle  törvény kü-
lönböző intézkedéseit, majd történelmi tényekkel 
és adatokkal magyarázta a székely vagyonközös-
ségek keletkezését s hogy ezen földközösségekből 
miképpen alakultak ki a közbirtokossági osztatlan 
vagyonok, melyeknek önkormányzati közös hasz-
nálata napjainkig nyúlik. Részletesen foglalkozott 
a székelység tanulmányi alapjait nyújtó közva-
gyonokkal B azok rendeltetésével. Statisztikai ada-
tokkal bizonyi! i, hogy Erdélyben, főleg  a Szé-
kelyföldön  a földbirtokok  mai eloszlása a legide-
álisabb, majd a telepesekről s ezek vagyoni vi-
szonyairól'szólott B végül egy órai beszéde után 
beterjesztette határozati javaslatát, melyek a szé-
kelységet érintőleg, a közvagyonoknak a kisajáti-
tás alul való mentesítésére vonatkoznak s ame-
lyeket egyhangúlag fogadott  el a gazdagyülés. 

Gál Imre előadását az „Erdélyi Gazda" fogja 
teljesen közölni és felhívjuk  arra a gazdaközön-
ség figyelmét,  mert kivánatos, hogy ez előad&B 
történelmi adataival a gazdaközönség megismer-
kedjék. Utána dr. Garda Kálmán, a „Hangya" 
alelnöke tartott előadást a szövetkezeti autonomia 
kérdéséről; határozati javaslatát szintén egyhan-
gúlag fogadta  el a gyűlés. Majd Török Bálint as 
állam és társadalom feladatairól  beszélt, a mező-
gazdaság fejlesztését  célzólag, minek kapcsán több 
sérelemről szólottak a gazdák. 

A hozott határozatokat memorandum kísé-
retében a kormányhoz és a törvényhozáshoz fog-
ják felterjeszteni. 

Gazdanap. A kecsetkisfaluii  gazdakör 
folyó  hó 9 ikén a községben gazdanapot tart, 
változatos műsorral, gazdasági előadásokkal kap-
csolatosan, melyre a gazdakör ugy a szomszédos 
községeket, valamint a vármegyei gazdaköröket 
ezúton is meghivja. 

Mezőgazdasági kiáll i tás. A földmives 
szövetség a nyár folyamán  városunkban egy na-
gyobb szabásn mezőgazdasági és állatkiállitás ren-
dezését vette tervbe. Tekintettel, hogy az állatok 
között a vármegye nagy részében a száj- és kö-
römfájás  járványosán fellépett,  aminek következ-
tében a gazdák állataikkal nem vehetnének réizt 
a kiállításon és a szomszédos Marostordában egy 
ilyen kiállitás a napokban megnyílt — az elnök-
ség a kiállitás megtartását levette napirendről, 
miről ezúton értesiti a gazdákat. 

A Földmives Szövetség tanácsülése 
iránt több érdeklődő kérdést intézett, hogy az 
mikor fog  megtartatni. Értesiti a központ az ér-
deklődő gazdákat, hogy a gyűlés megtarthatása 
iránt az engedélykérés már régebben béadatott a 
hatésághoz s mihelyt a hatóság a gyüléát enge-
délyezi, az elnökség azt azonnal össze fogja  hivni. 

A keddi piacon a buza 50—54, török-
buza 42-43, árpa 36—38, zab 17—20, burgonya 
8—9 leun kelt el vékánként. 
Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Olorheiu (3zékelyudvarhely 

Cenz.: C. T. Sirca 

E rovat 
HSjUttér 
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Raktáramban 
kapható házhoz vive: 

Finom EükQllőmenti asztali bor 1 1. 12 L. 
„ „ fajbor  (Rizling) 1 „ 15 L. 

„ (Kulăad.r) 1 „ 17 L. 
„ „ palackban 1. (Rizling) 10 L. 

„ % 1. (Kulânder) 12 L. 
Finom krém likőrök, tea-rum éa mindenféle  éde-

sített italok a legoicsób gyári árban. 

Tisztelettel: Lapka Henrik 
bor- és szeszraktár 

Principessa Elisabeta (Bethlen-a.) 24. 
Szám: 570—1921 ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Petek-község vadász-

területe 1921 november 1-től kesdödőleg egymás-
után következő 6 (hat) évre, vagyis 1927 novem-
ber hó l-ig Petek községházában f.  é. október 
hó 2 3 - á n d. e. 9 órakor nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek bérbeadatik. Árverési fel-
tételek a körjegyzői irodában megtekinthetők. 

Patek, 1921 szeptember hó 27-én. 
Józsa l*ál, körjegyző. 

Szám: 1803—921. 
H i r d e t m é n y . 

Az udvarhelyi járási kéményseprői állásra 
p&lyázatot hirdetek. 

Felbivom pályázni szándékozókat, hogy ké-
pesítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt  kéré-
süket 1921 o k t . 20 - ig hivatalomhoz nyújtsák be. 

Odorheiu, 1921 szept. 25-én. 
R é v a y , prim pretor. 

Sz. 379—921 ki. 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Kápolnásfalu  község 
vadászterülete 1921 okt. 9 én d. e. 9 órakor 
Kápolnásfaiu  község házánál Szentegyházasfalu 
község vadászterülete 1921 október 9 - é n d. 
e. 11 órakor Szentegyházasfalu  község házánál 
bérbo fog  adatni 3 év tartamára. Kikiáltási ár 
mindenik községben 100—100 leu. 

Részletes árverési feltételek  a szentegybázas-
falvi  körtitkári hivatalnál a hivatalös órák alatt 
megtekinthetők. 

Szentegyházasfalu,  1921 szept. 26. 
Boroz Péter , körtitkár. 

Hirdetmény. 
A Székelyszenttamás község tulajdonát ké-

pező és a község közepén, a törvényhatósági ut 
mellett fekvő  községi koresma korlátlan italmé-
réssel és bolthelyiség, egy szoba és mellékhelyi-
ségekkel és felszereléssel,  asztal, padok, pudli, 
atellázsi, sulyok, mértékekkel 1921 október h ó 
9 - é n vasárnap délután 2 órakor kezdődő nyil-
vános árverésen 3 évre a legtöbbet Ígérőnek bérbe 
adatik. 

Kikiáltási ár^évi 400 Lei. 
Székelyszenttamás, 1921 szept. 25. 

Elöljáróság. 

Az Est. 

Terményeket, mindenféle  gabona 
nemiit, lóhere, lucerna magvakat, 

M olaj- és bükkönymagvakat Iegju-
tányosabb áron vesz és elad a 

ARMOROSCH BLANC 
T â r g u - N l u r e s — M a r o s v á s á r h e l y i 

á r u o s z t á l y a -
L e g s z e b b b á n á t i , n a g y v á r a d i 
m ű m a l o m - l i s z t e k k e l á l l a n d ó a n 

BANCA MARMOROSCH,BLANKáCo. 
Alaptőke és tartalékalap: 2 9 0 millió lei. Betét folyószámlán  és betétkönyvöm 2' / , mil l iárd lei. 

Az ország minden számottevő városában és a külföld  jelentősebb országaiban fiókhálózattal 
Targu-muresi (marosvásárhelyi) fiókja  a főpostával  szemben. 

Sürgönyeim: BLANKBANCA. — Telefonszámok:  133. 67, 71. 

Értékpapírokat és idegen pénzeket S i ^ l î W S S 
átutalásokat, kifizetéseket  vállal a bel- és külföld  minden piacára 

Az a m e r i k a i p é n z á t u t a l á s o k a t W ^ J f f E & Í E 
Intézet Is e g y e n e s e n a targu-muresi (marosvásárhelyi) fiókhoz  közvetiti s ebből 
kifolyőleg  a kivánderíottak hozzátartozói a leggyorsabban és úgyszólván költségmen-
tesen jutnak a várt pénzkiildeményhez. Mindaddig, míg az Amerikában levő család-
tagokat itteni hozzátartozóik kellőkép föl  nem világosithatják, minden belföldi  bankra 
szóló chequet az összeg behajtása céljából átveszünk. 
R o + á + a l s a t versenyképes kamatozásra oiy föltétellel  Is elfogad,  hogy az össze-
DUlc lcKc l get bármikor í e i m o n d á s n é l k ü l klflaretl. 

Gabona- és áruosztálya SXftáS  kü,8nfé,e á r u k a t é8 flabona' 
Ezenkívül lebonyolít mindenféle  a bankszakmába vágó más ügyleteket 

E L A D Ó K 
Bethlen-utca 59. szám alatt az emeleten: I ágy 
(pulituros) 8 éjjeli szekrény. I ruhaszekrény. I ki-
húzó asztal, I toilette tükör, I Íróasztal. Képek 

és regénygyüjtemény. 

Az Első Székelyudvarhely 
[Bőrgyár Rés*v.-Társasáy 

ORUZLETEBEN 
a Florifin-féle  házban mindenféle 
btfrök,  talpak s a b&'rüzlet keretébe tar-
tozó cikkek ugy nagyban, mint kicsinyben 

a legelőnyösebb árban kaphatók. 

| E g y jó faj  fehér  I 
J t e n y é s z k a n e l a d ó J 

Bodó Dénesnél Szentegyházasfaluban. 

1 liter jó asztali bor 
1 „ Rizling . . 
1 „ Csemege . 
1 „ Ezerjó . . 
1 „ Ménesi ?örös 11 

Orbán és Markovits 
bornagykereskedőknél 

O d o r h e i u — S z é k e l y u d v a r h e l y . fii 
É R V 

ÉRTESÍTÉS. 
Str. Principessa Elisabeta (Beth-
len-u.) 10. SS levő raktáramban 
az italok árusítását megkezdet-
tem a következő árak mellett: 

Az ndVarkelyaejyei syütnöks-
frtifcitf ís  Hozponti szeszfőzde 
r.-t. udvarhelyi fs bethlenfahli 
telepein szihfít  risztben i; ţifSzi. 

Értesítés S 
Asztalos-műhelyünket 
áthelyeztük ^ r S T , 6 " -

a Korona-vendéglő udvarába. 

Elvállalunk: amerikai irodai és mű-butor 
berendezéseket, amelyekbe m. t. közönség 
kívánatára külföldi  fákból,  gyöngyházból 
rajz vagy fénykép  után 'interzia-berakáso-
katkészitűnk és szakmánkba vágó bármi-

> lyen munkákat a Iegjutányosabb árak 
ii mellett. — A m. t. közönséget pontos kiszolgálásról 
1 biztosítva, vagyunk tisztelettel: 

Bábos és Székely, 
műbutor és épületasztalosok. 

Öszi és téli ruhákat, 
házi szőttes posztókat, 

fonalat, selymet, 
bársonyt, csipkét, 

szövetet minden szinben 
művésziesen 

fest és tisztit 
SCHMITZ 

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

4.» 

m Gyászruhákat 24 óra alatt, m 
Férfi ruha tisztítása 35 leu, 

festése 100 -120 leu. 

és téli újdonságok érkeztek 
CH RUDOLF divatáru üzletébe. 

isflanellek,  vásznak, zefirek,  harisnyák, nyakkendők, férfi  és fiu  kalapok stb. 

1 liter világosi asztali bor . . . 9 L 
1 , hosszuaszói P „ . , . 12 L. 
1 » zsidvei bor palackban . . 16 L. 
1 „ gogáni, Horváth Ákos termése 

palackban 18 L. 
1 „ hosszuaszói Br. Szentke-

reszthy termése, palackban 18 L. 
S z e s z , p á l i n k a , f enyőv íz ,  r u m , 

l i k ö r ö k g y á r i d e t a i l á r b a n . 

S z ö l l ő s i Samu. 


