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Megjelenik minden vasárnap. 

Az adókivetések bírálata. 
A vármegye közigazgatási bizottságának 

december havi ülésén Elekes  Dénes dr. bizott-
sági tag eiís logikával felépített  és számos, fel 
tünést keltő hiteles adattal támogatott felszóla-
lásában Blapos és részletes bírálat tárgyává tette 
a becsié bizottságoknak a most folyó  adókiveté-
seknél tanúsított magatartását. Mega a tanul-
mácyezánita menő, értékes felszólalás  közérdekű 
és jelentős volta, a felszólaló  egyénisége, B a 
hely, bol es a bírálat elhangzott, indokolttá te-
szik, hegy a beszfdet  — az alkalomszerű beve 
zető szavak némi ösezevonábátél eltekintve — 
egész terjedelmében közöljük. 

Felszólalása elején hangsúlyozta, hogy az 
. uj adótörvény, melynek most sorra került gya-
korlati  megvalósítása  a lakosság körében nagy 
érdeklődést és megdöbbenést kelt, anélkül jött 
létre, hogy annak megalkotásánál a székelység 
parlamentárísan képviselve lett volna. Anélkül 
tOrténik a törvény életbeléptetése is. Nem poli-
tikai kérdések feszegeté&ére  céloz itt a felszó* 
laló, hanem azt akarja leszögezni, hogy, akik — 
közbizalom folytán  e vagy anélkül — mandátu 
mokkái rendelkeznek, sem a törvény keletkezése-
kor, sem alkalmazásakor a székelység érdekei 
iránt kellő törődést cem mutattak. S elmulaszt-

ják most is, hogy a kormány intencióinak helyes 
megvilágítása *által, a népet — éppen a kor-
mányzat^ érdekében — megnyugtassák és fel 
világosítsák. 

Felszólsló — mint a közigazgatási bizott-
ság, választás helyett, kinevezett tagja — csak 
ugy véli tisztének megfelelhetni,  ha a nem mű-
ködő törvényhatóság bizalmát magának buppo-
nálva, eljárásáról vélt megbizóinak mindig nyu-
godt lelkiismerettel tudhatna beszámolni. Ha mű-
ködésében akadályozva lenne, kész a következ-
ményeket levonni. Felszólalása teljesen politika 
mentes; csupán a valóságos élet, a gazdasági 
szempontok és közérdek szolgálatára kiván szo-
rítkozni. Több szomorú tapasztalat dacára is 
bizik, hogy objektíveknek gondolt észrevételei-
ben renitenskedő, vagy irredenta szándékot senki 
keresni sem fcg.  Ezután kifogásolja  azt a visz-
szás helyzetet, hogy a kormány rendeletei, tör-
vényes intézkedései — dacára annak, hogy több 

* milliónyi, sőt talán milliárdnyi adó vettetik ki 
rájuk — a nemzeti kisebbségek nyelvén hivata-
losan nem adatnak ki, hogy azokról mindenki 
helyeBen tájékozódhassák. 

Szóló hangsúlyozta, hogy a székely nép lel-
kének egyik alapvonása, hogy az újításokkal 
szemben konzervatív, eőt azokkal ellenszenvez. 
Így veit ő is az uj adótdrvényekkel. Azok meg-
ismerése után azonban nagyon sok értékes, kü-
lönösen szociális szempontbél üdvös rendelkezést 
talált bennük. A legjobb törvény is azonban irott 
malaszt, ha annak alkalmazása hozzá nem értök, 
vagy éppen elfogultak,  esetleg gyűlölködők ke 
zébe kerül. Elekes dr. ezntán rátért a törvény 
gyakorlati végrehajtásénak tárgyalásira, a snnak 
tóién — saját szavaival — a kivetkezőket 

adta «16: 

— Elekes Dénes dr. felszólalása.  — 

Tudjuk, hogy egyszerre három törvény végre-
hajtásáról van szó, illetve háromféle  kardinális 
adóról, a luxusadót nem is számitva. Az egyik a 
ceduláris, a másik az összjövedelmi, a harmadik 
a vagyonadóról szól. 

A ceduláris adó kétféle.  A vármegye közön-
sége inkább földmivelésael  foglalkozván,  ót az 
A., B., C. ceduláris adó, a be nem épiteÉífV*be* 
épített földbirtokok  utáni és a földmivelési  üze-
mek utáni adó érdekli s ezeknek előmunkálatai-
ról van szó. Érdekli ugyan az összeirás az ipari 
és-kereskedelmi vállalatokat is, de inkább csak 
annyiban, bogy a beépített tőkéjük becslés alá 
került az ő D. ceduláris adójuk, s még inkább a 
törvény VIII. címében irt általános jövedelmi 
progresciv adó, valamint a vagyonadó szempont-
jából. Érdekli ugyan a nem kereskedő és nem 
ipari foglalkozásúakat  is, mert házuk a B. cedu 
Iánál, az összjövedelmi (globális) adónál, sőt a va-
gyonadót illetően is becslés alá került, sőt laká-
suk bérértéke a jövedelmük kiszámításánál a tör-
vény 35. §-ában irt tabellának alapját s igy jö-
vedelmük megállapításának leglényegesebb adatát 
képezi. Igy aztán a törvény 4 ik szakasza által 
kreált, úgynevezett összeíró bizottság működése a 
lakosság 95 § át existen.'láliter érdekli. 

A törvény 5. § a az összeíró bizottságot 
arra köte'ez', hogy „a községben talált földek 
elnevezését megállapítsa, analogia szerint csopor 
íositsa, a föld  minőségét, a termény értékét meg 
állapítsa s értékelési tarifát  állítson föl". 

Hogy mi szükség van erre, itt, ahol katasz-
ter van, nem tudom. A regátbao, hol hallomás 
szerint, még sem telekkönyv s annál kevésbé ka-
taszter nincsen, érthető a munkálat Hogy miért 
kényszeritnek minket vissza a regáibeli — e te-
kintetben velünk szemben — őskori állapotokra, 
nem lehet megérteni, különösen akkor, ha az ösz-
szeiró bizottságok nagy költségére és egész mű-
ködésének meddőségére gondolunk. 

A Betfalván  eljárt összeíró bizottság első 
heti kiszállási költsége 3200 leu volt. Ha foltesz-
szük, hogy a megyében egyszerre 10 bizottság 
működött, annak egy heti költsége 32,000 L. s 
igy a 8 hétre beosztott eljárási idő alatt meg 
fogja  csupán az eljárási költség közelíteni a '/* 
millió koronát. Ezelétt 8 évvel a vármegye ösz-
szes. a bizottságok működése által érintett termé-
szetű évi adója ezt az összeget nem haladta meg. 

Ezt a horribilis összeget a székelyek zse-
bében egészen könnyen meghagyhatták volna. 

Miért nem tett a pénzügyi hatóság előter-
jesztést az ezen irányú megterhelés ellen és miért 
nem javasolta, hogy a régi kataszteri jövedelmet 
ugy a föld-,  mint házadónál szorozzák meg X. 
összeggel, akkor kijön a mai tiszta jövedelem s 
annak vegyék 15—15% át az A., B, cédulánál ,8 
12. % átaC ceduláná', amint a törvény 3., 12, 
18. §-ai előírják. Ugyanígy az összjövedelmi (glo-
bális), sőt a vagyonadó szempontjából Bzükséges 
adatokat is megkaphatták volna. 

Ha tudta a vagyonadóról szóló törvény 10. 
§ a becsérték megállapításánál előírni, hogy : „az 
épületek normális értéke az 1910-beli adóössze-
irás szerint megállapított hely» érték hatvanszo 
rosa és a most megállapítandó belyi érték (bér-
érték) buszszorosa közötti arány figyelembe  véte-
lével állapítandó meg", akkor igy a kataszteri 
tiszta jövedelemből az X. coefficiens  megjelölésé-
vel ugy a vagyonadóra lényeges becsértéket, mint 
a ceduláris és plobalis adóknál fontos  tiszta jö-
vedelmet meg»a|>"atta volna. 

A végn h jtasi utasítás előirja, hogy a Ro-
mániában található legjobb minőségű föld  tiszta 
hozamát 200 !< utál magasabbra venni nem lehet. 
Ugyancsak eiőirja, hogy a forgalmi,  becsérték a 

tiszta haszon 20- szorosa. Igy hát a romániai leg-
magasabb földérték  holdanként 4000 leunál ma-
gasabb nem lehet adózási szempontból. 

Miért nem lehetett igy aztán egy egyszeri) 
koefficiens  (együttható) megjelöléssel a kataszte-
riálison felvett  ingatlanokat az íróasztal mellől 
fölbecsülni  B azt a rengeteg összeget a népnek 
megtakarítani akkor, midőn a törvény 65. § ának 
rendelkezése szerint, az adózó vagyonáról vallo-
mást adni köteles, és amikor az 5. szakasz d) 
pontjának utolsó bekezdése szerint, a kiterjedés 
és osztályozás tekintetében a kataszter az irány-
adó, (tehát a bizottság minősítése fölösleges)  és 
a 7. §. szerint a 68. § ban megjelölt tisztviselők 
amúgy is minden birtokra külön a kataszteri ada-
tok alapján az iróaBztal mellől fogják  az adókat 
megállapítani. 

A mostani indokból kérnem kell a pénz-
ügyigazgató urat, mint a pénzügyi tárca itteni 
lokális képviselőjét és a főispán  urat, mint az 
összkormány megbízottját, hogy az egész me-
gyére a további összeírást szüntessék meg, az 
eddigi összeírást helyeztessék hatályon kivül és 
tegyenek előterjesztést az iránt, hogy ugy a 
ctdalaris adó, miut a globális adók alapját ké-
pező tiszta jövedelmeket az eddigi föld-  és ház-
»dónál megá lapított tiszta jövedelem X szeresé-
ben, s a vagyonadónál szükséges vagyonértéket 
pedig az igy megállapítandó tiszta jövedelem 
20 szorosában állapítsa meg, mert ezzel a bizott-
ságok óriási költsége s azon kivül a bizottsági 
tagok rendkívül nehéz, kényes és hálátlan küz-
ködése megszűnik s megszűnik az az anomália, 
hogy a hány bizottság, annyiféleképpen,  a ki-
fejtett,  vagy kifejtendő  meritalis, vagy illegális 
befolyás  eredményeképpen handabandázhassék, ami-
nek n unkáját amúgy sem lehet végeredményben 
alapul elfogadni. 

Ha pedig már folyamatban  van és a mű-
ködést cem szüntetik meg, kérdem a pénzügy-
igazgató urat, és általa az ezen célra melléje ren-
delt adminisztrátor urat, hogy mért nem látta el 
a többé kevésbbá laikus bizottsági tagokat kellő 
utasítással s ha igen, akkor mért olyannal, ami-
ről a tényleges összeírásnál szomorúan kellett 
mfggyőződoünk  ? 

A törvény irányelvei világosak. Intenciója a 
a vele kapcsolatban tett koraaánykijelentések sze-
rint, tiszta. Kijelentések vannak arra nézve, hogy 
az uj adótörvény alapján remélhetőleg esak 
annyi, de legrosszabb esel ben is nagyon kevéssel 
kell több adót fizetni,  mint eddig. 

Mi a tényleges politikában részt nem vet-
tünk. A kormány mellett, vagy ellen szót nem 
tettünk. Ezt azonban halljuk a miniszterelnök 
szájából, aki — ahogy figjelhetjiik  — nem igen 
szokott népszerű, nagy szólamokkal dobálózni. 
Egyénileg, távolról, komoly egyéniségnek tűnik 
föl.  Ha az ő törvényét hajtják végre, mért nem 
alkalmazkodnak hozzá? 

Megmondja a kormány, hogy a legnagyobb, 
holdankénti bérérték 200 leu. Legnagyobb va-
gyonérték ennek 20-szorosa, tehát 4000 leu. Azt 
pedig elgondolhatjuk, itt a havas közvetlen al-
ján, hogy ez a 4Ó00 leua föld  nem a Hargita 
aljáról van kiszemelve, sem pedig a 200 leua 
hozam. Itt egy fix  direktíva van adva. Ettől el-
térni nem lehet. 

Az adó és bírálatánál háromféle  szempont az 
irányadó. Egyik az állam budgetjének 'génylése, 
a másik a pénznek valutáris helyzete, a harma-
dik a terhekhez való aránylagos, viszonylagos 
hozzájárulás, vagyis az egészében egyenlő teher-
viselés elve. 

Az első szempont meg van adva. A kor-
mány a szükségletei fedezetére  a Román1 a leg-



jobb minőségű földjének  holdja után 200 leu 
jövedelem meghatározásával annak a 3, §. sze-
rint 15%-a fejében  30 leu A) cedularis, a 8. 
szerint 12°/0 fejében  24 leu C) cadu'áris adót 
kér 8 azonfelül  az illető összjövedelme mennyi-
ségéhez képest a 64. §. szerint 50°/o-ig emelked-
hető globális progresszív adót és a tetejében a 
vagyonadóról szóló törvény 19. § a szerint, a va-
gyonérték után 33%, 65% vagy 91% ig emel-
kedhető adót, aszerint, hogy a vagyon háborús 
szerzemény e vagy sem? 

Ei tehát a legjobb minőségű holdföld  adója. 
Ide vonatkozóan fix  a jövedelem: a 200 leu és 
a becsérték a 4000 leu. 

Mire való tehát a bizottságok működése a 
tekintetben, hogy itt mi a közeli vételár holdan-
ként, hisz ha 20.000 leu volna is, ezt 4000-nél 
magasabbra nem tehetnék s ha 1000 leu jövede-
lem volna, azt 200 leunál magasabbra nem emel-
hetnék. Mi tehát a bizottságok működésének 
célja ?'Becslés nem, mert ott kötve vannak. 

A bizottságnak lényegében összehasonlítani 
kellene az itteni földbirtokot  a bánáti vagy duaa-
menti főiddel  s ugy a bér, mint a bérértéket 
ezen összehasonlítás utján megállapítani. Arra 
pedig a bizottság nem lehet autentikus. Egyfelől, 
mert ezt a vonatkozást önmaga nem ismerheti, 
másfelől,  mert nem állanak rerdílkezésra olyaa 
adatok, miknek alapján dönthetne. 

Ahogy a törvény 5. szakasza az összeíró 
bizottságnak kötelességévé teszi az analogia  sze-
rint való csoportosítást, itt is csak az az ut áll-
hat rendelkezésére. Ha ott 4000 leu, illetve 200 
leu a legjobb föld  holdjának becs-, illetve bér-
értéke, akkor mennyi legyen e girbe-görbe havas-
alji területen? 

A régi Magyarország földjének  legrosszabb 
termő része Csik volt. Közvetlenül előtte ékes-
kedtünk mi. Ugyanigy vagyunk most is. A ka-
taszteri osztályozás 8 kategóriát állapított meg. 
A mostani adóbecslésnél 6 osztály van. Hova 
jöhet már most. le a legalsó osztály, ha a leg-
jobb hold 200 leu. Megmoudja a miniszterelnök 
a falusiakhoz  intézett manifesztumában,  ahol nyug-
tatni törekszik a népet az uj adótörvény iránti 
aggodalmában és a többek között a középminő-
ségü föld  hektárjának hozamát 100 leura, tehát 
egy holdét nem is egészen 60 leura teszi. A kö-
zépmiuőség ugy-e a harmadik osztály második s 
a negyedik osztály első fele.  Három fokot  hát 
fokonkint  45 leuvel ugrott lefelé. 

Ugy-e bizonyosra vehetjük, hogy a mi me 
gyénk a kormány előtt nem közepes minőségű. 
A közepesen jóval alól, a legutolsó előtt egy fok-
kal vagyunk. Jöjjünk 60 ról 15 L.-ként lefelé, 
a 4 ik 45 L, 5 ik 80 s a hatodik 15 L. lesz, 
közvetlenül az utolsó előtt vagyunk hát a legjobb 
minőségű földünkkel  s mert a kataszteri 7-8-ik 
osztály itt az utasítás szerint a 6-ikba, tehát a 
legrosszabb osztályba belezuhan, illetve odaosztá-
lyozandó, igy a vármegye területének legjobb 
holdját, mondjuk, 30 L.-nál magasabb jövedelmű-
nek venni nem lehet. 

Vagy nézzük a bánáti, dunamenti föld  ho-
zamát a miénkhez viszonyítva. Ott egy föld  átla-
gos hozama 16 q s itt 2q. a trágya és 2 szeri 
szántás nélkül. A 2 q án felüli  mennyiség már 
nem a földnek,  hanem a székely gazda verejtéké-
nek eredménye. 

Végtelen sok szociális tartalom rejlik & mi 
oiszterelnök abban a kijelentésében, hogy a 
középminőségü föld  bérértéke 60 Leu. Látszik 
abból, hogy az első osztályról, 200 L.-ról 45 leus 
ugrással jött lefelé  a középig, mig azon alól már 
20, vagy 15 leUs ktilömbsóget állapitett meg. 
Ebből látszik, hogy ő  magát a földet  akarta  meg-
aiósstatni  s nem a munkát. A munka tudniillik 
amúgy is sorra kerül a gazdálkodás üzeménél az 
uj formában  kreált G) cédulánál, a mely cédulánál 
a földhozam  becsértéke törvényben adott coeffi-
ciensekkel megszoroztatik s igy jön ki a ráfor-
dított munka által elért magasabb megadóztatásra 
kerülő jövedelem, ahol tehát a munka eredménye 
amúgy is nem kerüli el a 12% adót. Hogy meny-
nyire igazságost vágy igazságtalan a C) cédula, 
möst nem bírálhatjuk, mert a törvény megvan, 
de a végrehajtásnál figyelniük  kellett volna az 
A) és C) cédula együttes 27%-ára éppen itt, 
bol a jövedelmet nem a föld,  hanem a munka 
adja a az térül meg benne. 

Ne feledjük,  hogy a B) cédula is adót kí-
ván. Igaz, hogy nem B) cédularis adót, mert a 
törvény 17. |§-ának b) pontja a falvakban  levő 
házakat, a melyek földmivesek  lakásául szolgál-
nak és azon épületeket, melyekben eszközeik, 
állataik terményeik vannak, kiveszi a telekadó 
(B. cédula) alu'. Igen ám, de az 58. §. szerint a 
beépített telekbirtok jövedelme globális adó alá 
jön, a mi progresszive a Bzékely gazdálkodásban 
is 2—15%-ig fölmehet,  s továbbmenőleg vagyon-
adó alá jön, a hol a híres 30 ezer leu3 mentes-

ség dacára Bzékely gazdasági keretben legalább 
is 200 000 L. vagyonértékig s igy 6 5°/0-ig 
fölmehet,  ugy azonban, hogy itt a gazdasági föl-
szerelés, állatállomány 4 drbon felül  a vagyonér-
ték összeállításánál figyelembe,  számításba esik. 
A 200 000 L. vagyonmérték 6 5%-os vagyonadója 
1300 L, mig annak jövedelme (20 ad részét szá-
mítva) 10 000 L. Adója tehát a jövedelem heted 
része, vagyis igy a vagyonadója a jövede'em 
13% a. 

Nagy könnyítés van kétségtelenül abban, 
hogy az A) cédulánál a 3. § szerint a 6000 L.-ig 
terjedő jövedelem első 1000 L.-jának csak fele 
összege, a C) cédulánál a 3000 L.-ig elért jöve 
delemnek % része, 12 §. szerint, — a B) cédulánál 
a 14. § szerint, 15 + 5 == 20%. s a családi terhek, 
— a saját lakásnál Vs r é s z > — a globális jövede-
lemnél 2500 L, a jövedelemből az ad& kiszámí-
tásánál leüttetik, s úgyszintén a vagyonadó ér-
tékből az 1914 előtti rész Vs része e 30.000 L 
számításon kivül hagyatlk, leüttetik. 

Ámde az összeíró bizottságok becslésének 
hihetetlen magassága miatt ez a kedvezmény el-
törpül, mert az adó az A) B) G) céduláknál 15, 
C) nél 12%-ban vsn megállapítva s igy egy 70 
holdas székely gazda a globális és vagyonadóval 
együtt az A) céduláris jövedelmének több mint 
50°/'o-át kell, hogy együtt fizesse. 

Méltányosabb lett volna, ha a törvény az 
adó kulcsát az előbbieknek Vs. ada., vagy %-éban 
állapította volna meg, mert afckor  nem kénysze-
rült volna a kormány a Bánátban 4000 leus va-
gyonérték, illetve 200 L. jövedelemérték megálla-
p'tásra csupán csak azért, hogy az irtózatos 
egyenlőtlenséget valamiképp kiegyenlítse. 

Régi adó örvényünknek a III. oszt. kereseti 
adónál megállapított 10% adókulcsa a jövedelem 
eltitkolására vezetett, mert csak ugy állott arány-
ban a többi adónemekkei s ennek súlyát érzi a 
kormány akkor, midőn a jövedelem megállapítá-
sánál megadott 200, illetve 60 leus fix  pontjai-
val az ottani jövedelmeket a valóságosnál ala-
csonyabbra venni kényszerült. Igy hát lehetetlen 
az összeírásnál valóságos értéket és tiszta jöve-
delmet venni. Legfönnebb  aránylagositásról lehet 
beszélni. Erre a bizottság nem lehet, adat hiányá-
ban, kompetens. 

Hogy jut egy ilyen repülő bizottság ahhoz, 
hogy vándorutjáu s annak eredményeképpen össze 
törjön egy annyi gonddal, szakértelemmel, annyi 
alapos tanulmáuyezás utján összeállított katasz-
tert. Hova vezet az eddigi eredmény? Felrúgtak 
minden reális adatot. 

A fenti  észrevételeimből leszűrt meggyőző-
désem szerint aránylagosan az ország területével 
és földjével  ebbsu a vonatkozásban elfogadható 
20—30 L. holdankénti jövedelem. De ezen jö 
vedelem helyett Kereszturon 90, Betfalván  80, 
Kedékban 70, Medeséren, Kadácsban 60, Cseke-
falván,  Kissolymosban' 180, Andrásfalván,  Szent-
ábrahámon 170, Szenterzsébeten 190, Parajdon 
160, Szentegyházasfaluban  130, Udvarhelyen a 
200 L-n felüli  hozamot állapított meg a bizott-
ság akkor, midőn a 200 leus I. osztállyal szem-
ben 7 ik, 8-ik osztályba vagyunk kataszterileg 
Borozva. Hogy jutnak a bizottságok oda, hogy vár-
megyénkben felrúgjanak  minden eddigi kataszteri 
alapot, at egéseen seomstédos  köiségek  hotamát jó, 
vagy rosse kedvük  seerint felért,  vagy kétsgere&ére 
értékéljék,  a vármegye összterületén ilyen arány-
talanságot létesítsenek s ezzel a közönség köré-
ben teljes joggal a pénztgyi administratió lehe-
tetlen ingadozását, kapkodását árulják el s a 
kényre-kedvre való elbánás zsibbasztó érzését vált 
sák ki. Hogy jutnak oda, hogy a szomszéd vár 
megye _ Küküllő-Sárd — Erzsébetváros — 
Erdőszentgyörgy — becslésével szemben 3 - 6-szo-
ros jövedelmet állapítsanak meg? 

Az az administrator, aki a repülő bizottaá 
gok között hivatva lett volna egyöntetűséget te-
remteni, hallomásom Bzerint, a legteljesebb pres-
siót fejtette  ki az irányban, hogy a jövedelem és 
vagyonérték minél magasabb legyen. Különös lenne, 
ha vármegyénk adójának nagysága egyetlen omni-
potens ur ambitiójától függene.  Szomorú lenne, 
ba tisztviselőket, különösen jegyzőket elcsaphat-
nának azért, mert a becslések magassága, arány-
talansága ellen helyi ismereteik alapján szót tet-
tek. Szomorú lenne, ha a kormány ilyen eljárást 
honorálna akkor, amidőn ez a legújabb módszert 
adópréselés az ő eddigi összes kijelentéseive' 
ellenkezik. 

Hogy mire vezet a lényegében sok üdvös 
rendelkezést tartalmazó törvény helytelen gyakor 
lati alkalmazása, bátor vagyok egy pár adatta 
bemutatni. 

Simécfalván  Mirese Mihály 40 hold körül 
székely gazda eddig állami, országos betegápolási, 
ut , községi és iskolai adóban fizetett  együtt 139 
K 17 f.  = 69 L 58 b.-t. Ma az uj becslés sze-
rint fizetne  804 L. 18 bánit. Tehát 12-szeres 

adót. — Séra Károly ottani 5 holdas gazdálkodó 
eddig fizetett  26 K 30 f  -t = 13 L. 15 b.-t. Ma 
izet uj alapon, az elképzelhető minden mentesség 

betudásával 43 L. 09 bánit, tehát három és fél-
szeresét. — Pdtakfalvi  J József  székelykereszturi 
45 holdas gazda eddig fizetett  75 L. 52 bánit, ma 
fizetne  1093 L. 45 bánit, 1017 L.-vel többet, az 
eddiginek 14 és félszeresét.  — Gyárfás  Pál dr. a 
enti címeken eddig fizetett  600 L. 06 bánit, ma 

fi'etne  cedularis adóban 8684 L., globális adóban 
8%-kal 4320 L-t, együtt 13,000 L.-t, tehát 21 
és félszer  nagyobb adót és vagyonadó fejében 
9-3%-al 76,000 L.-t. Együtt 99.009 L - t A bi-
zottságok által megejtett becslés szerinti összes 
jövedelme ceduláris adóknál 68,144 L. Tehát 
fizetne  másfélannyi  adót. mint amennyi a bizott-
ság által megállapított összes jövedelme 111 

Az előbbi 3 személy abba a csoportba esik, 
amit a törvény minden erővel kímélni akar s le-
íetna is, ha jól hajtanák végre. Igy azonban a 
4, 12, 14 szeres adó nemcsak igen nagy zökke-
nést és elégedetlenséget szít, hanem ellenkezik a 
tormány intentióival. Utóbbi vármegyénk egyik 
egtekintélyesebb, legmélyebb sociális érzéssel biró 
tözépbirtokosa s ha vesszük a törvény és kor-
mány iutentióit, nem ide céloz a globális és va-
gyonadó hihetetlen magaB %-ig emelhető prof-
ressiv adójával, hanem arra a nagytőkére, ami 
minden  további munka nélkül  adja meg a tulaj-
donosnak az ott igazán fölös  jövedelmet. 

Ezek az adatok a keresztúri járásból van-
nak véve, a 90 és 70 leus első osztályú bérérté-
kelésnél, ahol súlyosbításért felebbezés  van be-
adva. Hova vezet a csekefalvi  és kissolymosi 180, 
a parajdi 160, a szentegyházasfalvi  130 leus bér-
érték ? 1 Lyeu gyakorlati alkalmazással adó lesz, 
de nem marad pár év alatt adófizető  1: 

Hogy micsoda anomáliák, lehetetlen helyze-
tek keletkeznek a városi telektulajdonosoknál, va-
lósággal megdöbbentő. A ház amúgy' is holttőke. 
A tulajdonos eddig sem kapta meg a telekérték 
1—2%-át. E', volt a főoka  a lakáshiánynak. Az 
udvarhelyi bér- és becsértékelés itt egy csapásra 
lehetetlenné tesz minden ujabb építkezést, A vá-
rosi lakáskérdés legmélyebben sociális. Annak elő-
mozdítása érdekében miaden lehetőt el kellene 
követni. Mentesíteni kellett volna a magasabb 
skála szerint megalapítandó minden vonatkozású 
létminimumhoz képest s az azok által birt laká-
sokat minden adó alól. A létminimum erejéig egy 
család Be fizessen  s érte a telektulajdonos se fi  «es-
sen telekadót. A lakás az élelemmel, ruházattal 
egyenlő vonatkozású s a létminimum erejéig men-
tes kellett volna, hogy maradjon. Különösen uta-
lok a munkástömeg és tisztviselői csoport 
helyzetére. 

Ha már a törvény e kérdési nem méltatta 
kellően, akkor az összeíró bizottságoknak kellett 
volna enyhíteni az égető, rideg helyzeten a lehet® 
méltányos becslések utján. Igy azonban a lakás-
kérdés teljes csődje, a munkástömeg — • ha az 
egyáltalán tovább lehetséges — különösen a tiszt-
viselői helyzet még további rosszabbodása, fog 
bekövetkezni. .* , 

Hogy vagyunk a keresztúri, parajdi, oklándi 
gazdálkodók telkével. A tisztviselők fizetésének 
rendezésekor az itteni tisztviselőknek lakbért 
nem utaltak, azt elvonták, mert a fenti  helyek 
falvak  s oda lakbér nem jár. Ezzel a kincstár a 
a tisztviselők lényeges sérelmére jókora össgeget 
megtakarított. 

Jött azonban az uj adótörvény. Itt a 17. §. 
b) pontja a falvakban  levő s gazdálkodásra siol-
gáló épületeket a B) cédula adója alól mentesiti. 
Egyébként e törvény 31. § , 35. § a az 5000 la-
kosnál kisebb helyeket kifejezetten  a kisközségek 
csoportjába osztja. Ámde igy akkor sz a 3 köz-
ség a telekadó alól kiesik s ebből a fiskusnak 
nagy kára van. 

Egyszerűen segit a végrehajtási utasítás. 
Elóbbsni s a törvényben irt megállapitáeával 
szemben, ezeket a községeket, hol járási székhely 
yan — városnak minősifi,  a telekbecslést és adó-
zást a végrehajtási utasítással elrendeli. Ha aka-
rom: község, ha akarom: vároB aszerint, a hogy a 
kincstár jobban jön ki. Ilyen eljárás az annyira 
lényeges adómorálra vezetni nem fog,  mert annak 
kritériumai a kormányintézkedésekből megdőbben-
tlen hiányoznak. 

Igyekeztem teljes tárgyilagossággal és a 
nagynehezen beszerzett adatok feldolgozásával  rá-
mutatni arra a helytelen eljárásra, melylyel az 
adóösszeirás folyik  B azokra a következményekre, 
mik belőle származnak. Kérem a főispán  urat, 
sziveskedjék a felszólalás  adatait nyugodtan meg-
bírálni, s a felhozott  sérelmek orvoslása iránti 
lépéseket megtenni. 



Kiket sújt az uj adórendszer? 
A „Székely Hírek" 50. számában Molnár 

Albert ur fenti  cim alatt veszi bírálat alá egyik 
lapnak az uj adókról közölt cikkét. Fent neve-
zett cikk minden valószínűség szerint a „Szé-
kelyKözélet" f.  évi 48 és 49 számaiban közölt 
cikkeimre vonatkozván, köteles vagyok magam 
nemcsak azéct megnevezni hogy felvont  sisakkal 
vívjuk meg az érvek párviadalát, hanem azért 
is, hogy izgatásomért minél könnyebben vonhas-
sanak felelősségre. 

Első cikkemben rámutattam arra, hogy a 
becslő bizottságok az ingatlanok tiszta hozadé-
kát fulmagas  összegben állapitották meg, s ha 
ez a megállapítás megáll, mily összegű adót kell 
az ingatlanok holdja után fizetni  a ceduláris 
adóknál. Megemlítettem azt is, hogy adólaenge-
dések vannak, de ezek a kedvezmények ily meg-
állapítások mellett alig-alig enyhitenek valamit a 
tulmagas terheken. A nép bizalma, a nép aka-
rata kötelességeket rótt reám, ezen kötelességem-
ből kifolyólag  felhívtam  a gazdatársadalmat, hogy 
mindazon helyeken, hol a becslés nem fedi  a 
valóságot, hol az eljáró bizottság vezetője túl-
buzgóságból, a helyzet nem ismeréséből, vagy 
Isten tudja, mi okból, nem vette figyelembe  a 
körülményekkel ismerős egyének érveléseit, ha-
nem hivatalos hatalmánál fogva  mintegy ráerő-
szakolta akaratát a bizottságra, — a sérelme-
sebb becsléseket felebbazzék  meg. Ma is azt 
mondom, felebbazze  meg m'nden község gazda 
közönsége a törvény nyújtotta jogánál fogva  a 
tulmagas becsléseket, hadd mutathassanak reá 
majd a becslések megtörténtével, hogy azok nem 
helyesek, a tiszta jövedelem, illetve az értők-
megállapitások, tulmagasak. 

Második cikkem a fehér  ártatlanság. Aki 
abból izgatást, vagy államellenes tendenciát ol-
vas ki, az vagy nem tud olvasni, vagy nem akar 
olvasni tudni. Felsoroltam a mentességi okokat. 
Rámutattam arra, hogy a beépített telkeknél az 
értékmegállapitás a törvény rendelkezéseinek 
megfelelően  az 1910 és 1921 évi haszonbér ösz-
szegéből az adott kulcs alapján számitható ki 
legmegbízhatóbban. 

Ennyit a cikkek ellen, illetve ellenem fel-
hozott vádakra. 

Most térjünk át arra a bizonyos vádoló 
cikkre. 

Vegyük csak azt a példát. Vegyük' alapul 
a 20 holdas és 5 családtaggal biró kisgazdát. Az 
a 20 hold nem oszlik ugy meg, ahogy a t. cikk-
író ur beállította. Olyan 20 holdas gazda, aki-
nek 10 hold (a 20 hold, ugy hiszem, nyomda-
hiba) szántója mellett 6 hold legelője és 4 hold 
erdeje lenne, nincs; ezt a t. cikkíró ur is csak 
azért állította igy be, mert igy kevesebb adót 
lehet kihozni. Miért nem állította be a szántó-
nál a 200 leua tiszta jövedelmet, amit a legtöbb 
helyen megállapítottak, s miért a 100 leüt, 
melynek megállapítása sokkal kevesebb elégedet-
lenséget szült volna. Nálunk a 20 holdas gazda-
ság körülbelül ilyenformán  osziik meg: 12 hold 
Bzántó, 8 hold kaszáló, mert mikor arról beszé-
lünk : ez 20 holdas gazda, az alatt azt értjük, 
hogy az illető 20 hold mivelés alatt álló birtok-
kal rendelkezik. Az erdőt, legelőt egy gazda sem 
veszi számításba, mikor arról vau szó, hány hold 
földön  gazdálkodik. Tehát a sérelmezett becslé-
sek alapján: 

12 hold szántó tiszta jövedelme (bözéparáay-
ban) â 150 L = 1800 L, 8 hold kaszáló tiszta jö-
vedelme (középaránybao) 250 = 2000 L, összesen 
3800 leu. Ebből mentes cédula A)-nál 500, adó-
alap 3300 leu, adó 15% = 495 leu, 3800 leu 
a cédula C) nél, adó 12 Bzázalék = 465 leu, 
összes adó 951 leu és a globális adó, esetleg 
vagyonadó. Ennél a számitásnál a családi teher 
csökkenései nem alkalmazhatók. Vegyünk azonban 
reálisabb számitást, s alkalmazzuk a példát egy 
helyes adó-alap megállapítása mellett a nálunk 
levé 20 holdas és 5 családtaggal biró kisbirto-
kosra. 

12 bold szántó jövedelme (középarányban) 
â 70 h. 840 L, 8 hold kaszáló tiszta jövedelme 
(középarányban) â 100 L. *= 800 L, 1640 leu, 

le az adómentes részt: 500 leu, marad adó-
alap 1140 leu, le 5 családtag után 5 -t-5 + 5 + 
5+7 = 27%, marad adóköteles 833 L. Adó a cédula 
A) nál 15% =124 leu, 95 b, a cédula C)-nél 20% 
= 99 leu 96 bani, összes adó 224 leu 91 bani. 
Most már azt kérdem, igen tisztelt ellenfelem, 
mikor és hol fizetett  pusztán mezőgazdasággal 
foglalkozó  20 holdas kisgazda 449 Kor. és 82 
fillér  adót, ha (ami nem áll) 5—6 száz százalé-
kos községi pótadót kellett is fizetnie,  de mikor 
fizetett  (most már az ön számítását veszem) 
154 50 + 154 50 = 309 Kor. adót ? A háború 
előtt fizetett  egy 20 holdas gazda hozzávetőleges 
számitással 100%- os községi pótadó mellett kö-
rülbelül 70—75 koronát. Azért veszek 100% os 
községi pötadót, mert az ennél magasabb pótadó 
egyes községeknél csak átfutó  jellegű volt s az 
egy középszámitásnál figyelembe  nem jöhet. Éu 
akárhogy akarom, nem tudom azt a bizonyos 
enyhébb terhet feltalálni. 

Azt mondja a cili kiró ur, hogy a tisztvise-
lőnek volna legtöbb oka zugolodni. Vegyük csak 
azt a kétszer-kettőt I 

Egy 12000 leu évi fizetéssel  biró tisztviselő 
adóba fizet  (adómentes 1200 leu + 4800 leu = 
6000 leu) adóköteles 6000 leu cédula F)-nél 360 
leu, a globális adónál 240 L., összes adója 600 
leu. Ezzel szemben egy 12000 leu tiszta jövede-
lemmel biró földtulajdonos  adója, kinek birtoka 
haszonbérbe van adva (cédula A) és globális) = 
2596 leu. Maga munkálta birtok után (cédula A) 
C) és globális) — 3240 ieu. Egy 12000 leus ház-
bérjövedelemmel biró háztulajdonos adbja 1938 
leu. Egy 12000 leu jövedelemmel biró iparos fizet 
(cédula D) és globális) = 1560 leut. 

Ugy hiszem, hogy más foglalkozásúak  mé-
gis valamicskével nagyobb összeggel járulnak hozzá 
az „államháztartás pénzügyi egyensúlyának fenn-
tartásához", mint a tisztviselők. 

„A pénzügyi tisztviselők kötelessége nem 
csak az állam, hanem az államot alkotó adózók 
érdekeinek megvédelmezése is, mert az állam 
gazdasági érdekeivel az adózók tönkretétele hom-
lokegyenest ellenkezik." Ez az igaz beszéd, uram 1 
Látja, ezt az érvelést igaz örömmel teszem ma-
gamévá. Azonban amibor én éppen azért kardos-
kodom, hogy az a pénzügyi tisztviselő hivatalos 
kötelességét aképp teljesítse, hogy az a teljesít-
mény az összestég javát szolgálja, amikor én az 
államot alkotó adózót arra figyelmeztetem,  hogy 
az állam érdekei ellen vétő tisztviselő cselekedete 
ellen óvást emeljen, miért vagyok én akkor lel-
ketlen népizgató és miért kell lehetetlenné té-
tetnem ?a 

Nem azok az izgatók, kik az adózót felvi-
lágosítják arról, hogy a körülményeknél fogva 
jövőben negyobb adóteher szakadván rá, egész 
életrendjét, egész munkálkodását akképpen ossza 
be, hogy magát ezen terhek elviselésére képessé 
tegye. Nem azok az izgatók, kik felvilágosítják 
az adózót arról, hogy a törvény módot és alkal-
mat nyújt a túlkapások elleni felszólalásra,  s ezen 
jogukkal éljenek, hanem azok a lelketlen izgatók, 
kik tudva üres reménységet ébresztenek, kik 
tudva nem helyes adatok hirdetésével tévedésbe 
ejtik a lelkeket. 

Különben ajánlom a régi közmondást: sí 
tacuisses philosophus mansisses. Isten velünk 1 

Varró Elek. 

„Sirva vigad a magyar". Régi köz-
mondás, de ugy látszik, igaz napjainkban is. A 
terhek, a megpróbáltatások súlya alatt görnye-
dezünk, de azért majdnem minden héten eljár-
juk az erotikus érzést keltő, a magyar termé-
szettel ellenkező, külföldről  idehozott táncokat. 
Talán tarthatnánk egy kis mértéket is. A jóté-
konykodásnak más, több jövedelmet hozó módját 
is inegtalálhatnók. Legalább az adventi idősza-
kot megszentelhetnék, hiszen ugy tudjuk, hogy 
ez az időszak mindenik keresztény felekezetnél  a 
komoly elmélyedésnek és a magunkba szállásnak 
az ideje, v 

A közigazgatási bizottság 
december havi rendes ülésének, mely a távollevő 
prefectus  helyett, Biró Dénes aliepánhelyettes, 
főjegyző  elnöklete alatt ma, szombaton folyt  lo a 
vármegyeházán, az adókivetési eljárás alapos és 
körültekintő megvitatása volt a súlypontja és fő-
érdekessége. 

Az alispáni és pénzügyigazgatói jelentések 
különösen lényeges mozzanatokra neu terjedtek 
ki. Az előbbi után Mezei  Ödön dr. szólalt fel  az 
egyős helyeken meg most is előforduló  rekvirá-
lások miatt. A pénzügyigazgatói jelentés ntáo 
Elekes  Dénes dr. bizottsági tag adta elő az adó-
becslésekre vonatkozó súlyos és fontos  észrevé-
teleit, melyeket a bizottság összes tagjai a leg-
nagyobb érdeklődéssel hallgattak végig. Módunk-
ban van lapunk más helyéu az értékes felszóla-
lást, maga a felszólaló  szavai szerint, közölhetni, 

Előadása végén kifogásolta  Elekes  dr. a 
felebbezési  bizottság  olyan összeállítását és műkö-
dését is, mely szerint, a bizottság két idegen, a 
nyelvet és viszonyokat nem ismerő tagon kívül, 
ugyanabból az adminisztrátorból, illetve előadó-
ból van összeállítva, aki az ügy alsó fokú  elin-
tézését is irányította, s e bizottság szakértő 
meghallgatása nélkül határoz. A jelenlevő egy, 
kisorsolt legtöbb adót fizető,  polgári tag ezekkel 
szemben véleményét, természetesen, nem érvé-
nyesítheti. 

Ugyané tárgyhói szólott Szöllösi  Ödön dr. 
bizottsági tag is, ki frappáns  példákkal illusz-
trált, meggyőző beszédében, az Elekeséhez ha-
sonló álláspontot fejesett  ki. A törvény szellemét, 
irányelveit dicséri, csak a végrehajtás szemba-
szökő hibáit kifogásolja.  Nagy hibának mondja, 
hogy a bizottságok a nagy körültekintéssel éa 
óriási költséggel készült katasztert munkájukban 
mellőzik, s nem vesznek tudomást arról, hogy a 
kataszteri osztályozások nem az egész országra 
nézve egyforma  alapon állottak. Több kerület, s 
ezeken belül becslő járások voltak megállapítva, 
s mindenikben a külön viszonyok szerint osztá-
lyozták a földeket  I., II. stb. osztályokra, amint-
hogy, természetesen á bánáti első osztálya föld 
nem lehet azonos az itteni első osztályú földdel. 
Példákat sorolt iel, melyek szerint, mig Aradon 
75—180 leu közötti összegre becsülték a hol-
dankénti bérertéket, itt a Budvár, Szarkakő 
alatti sovány kaszáló hozamát 250 leuban álla-
pitották meg, Lövétén pedig 200 leuban. Van 
Bethlenfalván  kényszerberletba adott kaszáló, 
melyért mig a tulajdonos 40 leu bért kap, ugyan-
akkor neki adóban 56 leut kellene fizetnie.  In-
dítványozza, hogy a szembeszökő hibák, arány-
talanságok orvoslása érdekében kérje a közigaz-
gatási bizottság a törvény aiapján egy speciális 
bizottság  kiküldését,  mely ez ügyben, más vidékek-
kel összehasonlítás utján is, itt barmoniát te-
remtsen. 

Hlatky  Miklós biz. tag is több sérelmet so-
rolt fel.  Igy, hogy a becslő bizottságok polgári 
tagjait sok eBetben elijesztették, eikedvetlenitvt-
ték, azok álláspontjukat nem érvényesíthették. A 
telekértékek megállapítása is tulszigoruan, a tör-
vényes szempontok egyrészének mellőzésével tör-
ténik. 

Németh  Albert min. tanácsos, mint apánz* 
ügyigazgatoság vezetője, kijelenti, hogy a bizott-
ságok a magas becslésekre presszionálva nem vol-
tak, különben ilyen irányban nem is befolyásol-
hatók. A mindenütt előfordulható  hibák és tévedé-
sek felebbezéaek  utján orvosolhatók. 

A bizottság ezek után elhatározta, hogy a 
külön  bizottság  kiküldését  kéri  a sérelmek orvos-
lására. 

Az árvaszékhez kért 2 uj referensi  állás lé-' 
tesitését — az elnöki jelentés szerint — a kor-
mány, költségvetési fedezet  hiányában, nem en-
gedélyezte; egyelőre egy kisegítő előadót alkal-
maztak az alispán engedélye alapján. 

A főorvos  jelentése szerint, több iskola he-
lyiség* a közegészség követelményeinek nem f«* 



lelvén meg, a tanfelügyelőt  a kérdés megvizsgá-
lására wtasitotíák. A kfieervosok  lakbérét ezentúl 
a küzségek viselik', a lakbér a nőtlen orvosok 
részére a fizetés  10% a, nős, de gyermektelen 
orvosok részére 15%, családos orvosok részére 
20%. 

A villamos társaság üzemvezetőségének a 
városi tanács határozata ellen beadott felebbe-
zését — hogy az áramfogyasztás  utáni 40 bani 
egységár 80 banira emeltessék fel  — elutasitották. 

Iparosok köréből. 
A Székely Közélet november hó 13-iki 4T 

számában Burghardt Gyula iparos társam hosz-
szabb cikkben igyekezik bizoujitani, hogy meny-
nyire káros hatású az Ipartestület működése az 
iparosságra nézve és mennyire előnyősebb lenne 
az önkéntes csatlakozás a Polgári Körhöz. Mi után 
ip&roatársamat, saját kijelentése szarint cikke köz-
readásában sz iparosság érdeke vezérelte és ugy 
véli, hogy ezáltal hasznos szolgálatot tesz, meg-
akadályozván az iparos osztályt egy olyan társn-
ifistél,  a mely romlást idézne elő, engedje meg 
nekem, hogy véleményemet ebben az ügyben én 
is elmondhassam. Igyekezni fogok  tárgyilagos 
lesni, arra azéritkozván, hogy cikkének részleteit 
saját egyéni meggyőződésemmel világosítsam meg. 

Azt mondja iparostársam, hogy nem kel 
nekünk Ipartestület, mert az kényszer testület és 
korlátozza az egyéni szabadságot. Ebben a falfo-
gásban egyet értek iparostársammal, mert a tér-
vény világosan kimondja, hogy az Ipartestület 
nem szabad társulás, hanem kényszertársulás 
elvén alapul. 

Iparostársam e törvény megitéiésénél csak 
az egyén érdekét látta és esak az egyéni szabad-
ságát félti,  nem gondolta meg, hogy a társulás-
ban, legyes az kényszer vagy önkéntes társulás, 
legelső sorban a közérdek a fontos.  Miután az 
Ipartestület egy város összes iparosságának érde-
két öleli fel,  a pusztán egyéni érdekek nem jön-
nek tekintetbe és ha egy ilyan közérdekű tár-
salésbél az egyéni érdek kiküszébéltetik, akkor 
aa egyéni szabadság sem szenved csorbát. 

Miért volt szükséges az ipartestületi törvé-
nyekben a kényszer-társulás kimondása? Az ak-
kori törvényalkotók széles látókörrel bírván, tisz-
tában voltak azzal, hogy milyen viszonyok ural-
kodnak az iparos osztályban. Tudatában voltak 
annak, bogy fegyelmezettség  hiánya miatt nem 
lehet másként táborba tömöríteni, öakéates tár-
sulásról szó sem lehetett, megalkották tehát a 
kényszertársulás elvén alapuló ipartestületi törvé-
syeket, aszal a szabadsággal, bogy nem kénysze-
ríti őket feltétlen  társu'ásra, csupán csak akkor, 
ha egy város össziparosságának % része kívánja. 

Világosan érthető, hogy a kényszertársulá-
son alapuló ipartestületi törvényeket a szükség 
diktálta, más eszkizök hiányában, mert az ipa-
ros oszt&iyban uralkodó nemtörődömség és az 
egymás iránti bizalmatlanság miatt nem lehetett 
volva szabadtársulás elvén alapuló intézményt 
megalkotni. Példa erre iparostársam felhívása, 
bogy saját túlzottan egyéni felfogását  igyekszik 
egy város iparosságára kényszeríteni és ezáltal 
meg akarja fosztani  egy olyan társulástól, a mely 
más városokban évtizedeken keresztül az iparos 
osztály teljes megelégedésére szolgálja az ipari 
érdekeket. Arra akarja bírni, bogy az Ipartestü-
let mellőzésével esatlakozzék egy kevésbé bizo-
nyos testülethez, melytől jogos igényei nem nyer-
nének kielégítést. 

Nem látok veszedelmet az 1884-iki ip ártör-
vények alkalmazásában, mert e törvények szel-
leme, mint egy óriási kar átkarolya a gyenge aka-
ratú iparososztályt és módot nyújt arra, hogy 
sors&t maga intézze. Nagy János, iparos. 

(Vége következik.) 

Az Oltáregyletnek deo. 18-iki es-
télye a Kolozsvárról ideérkező írók szereplése 
folytán  igen érdekesnek és tanulságosnak ígérke-
zik. Az estély részletes műsorát lapunk jövő 
számában közöljük. 

A Székely Dalegylet férfikara  és ve-
gyes kara két, nagyszabású énekszámmal sze-
repelt a mult vasárnap a nagy misén a kath. 
templomban. Az áhítatot emelő énekszámokat 
Majláth püspök is végig hallgatta és elismerését 
nyilvánította Révay György dr., kiváló karnagy-
nak és az egylet tisztelgő küldöttségének. Ezen-
kívül elismerése jeléül maga is belépett a dal- j 
egylet alapító tagjai soriba. I 
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Majláth püspök látogatása. 
Majláth Gusztáv Károly gróf,  püspök, mint 

már jeleztük, három napot töltött Székelyudvar-
helyen az iskolák meglátogatása céljából. A 
püspök teljesen egyedül és nem hivatalosan jött 
városunkba, közönségünk, felekezeti  különbség 
nélkül mégis megragadta az alkalmat, bogy fen-
költ személye iránt tiszteletét nyilvánítsa. A 
mult vasárnap a tisztelgő küldöttségek egymás 
után járultak a püspök elé. A kath. egyházköz-
ség népes küldöttsége nevében Pál István apát-
plébános üdvözölte frappáns  beszéddel a püspö-
köt. A református  egyház presbitériumát Vajda 
Ferenc esperes, a főgimnázium  tanári karát Ta-
más Albert igazgató, a ref.  kollégium tanári tes-
tületét Szabó András igazgató, a Székelj Dal-
egyletet Nagy János elnök, a Magyar Szövetség 
tagjait pedig Szakáts Péter elnök vezette 
püspök elé. 

Az üdvözlő beszédekre a püspök a nála 
megszokott közvetlenséggel válaszolt s a külön-
böző társadalmi rétegeket és felekezeteket  egy-
más megbecsülésére és kölcsönös szeretetre buz-
dította. Hétfőn  délben a ref.  kollégiumban tett 
látogatást, ahol az Imateremben összegyűjtött 
mindkét tembeli ifjúsághoz  intézett szívhez szóló 
beszédet. Az ifjakat  az alkohol és nikotin vesze-
delmére figyelmeztette,  a lányokat pedig az egy-
szerűségre intette és arra kérte, hogy anyjuk 
tudta nélkül ne tegyenek semmit. Hétfőn  dél-
után utazott el városunkból. Kocsiját se apáca-
zárda növendékei gyönyörűen feldíszítették  virá-
gokkal és fenyőgalyakkal. 

A Jótékony Nőegyletask, bár sajná-
lattal és a visszavételre bírás ismételt megkísér-
lése «tán, végre is tudomásul kellett vennie ön-
feláldozó  buzgóságu, érdemes elnöknője, Becsek 
Aladárné lemondását. Ennek következményekép-
pen az egylet vezetősége, a f.  hó 4-ikén megtar-
tott tisztújító közgyűlésen, majdnem teljesen, újjá 
alakult. Elsőkké egyhangúlag Szakáts Zoltánnét, 
az egylet egyik kiváló és buzgó alelnökét, alel-
nökökké : Bakóczi Károlynét és Szabó Andrásnét, 
rendező elnökökké: dr. Borosnyay Pálnét és Papp 
Zakor Endrénét választották meg. Az egylet tit 
kára Csefó  Sándor, pénztárosa Bíró Sándor ma-
radt Az uj elnök személye, vonzó egyénisége, va-
lamint az ujjá alakult tiszti kar biztosíték a jö-
vőben arra nézve, hogy az egylet ezutáni műkö-
désében is meg fog  felelni  eddigi nemes hagyo-
mányainak s a közjótékonyság és társadalmi össze-
tartás terén hivatását ezután is elismerésre méltó 
humánus és demokratikus szellemben fogja  be-
tölteni. 

Halálozás. Mánya  Gergelyné, Kencse Róza, 
Parajdon 66 éves korában elhunyt. A derék, köz-
tiszteletben álló úrinő temetésén nagy részvét 
nyilvánult meg. Tekintélyes rokonság — közte 
mint unokahuga, Szakáts Zoltán polgármesternő 
— gyászolja. 

Búcsúzás. Csikszentkirályra történt eltá-
vozásom alkalmával az idő rövidsége és a nagy 
távolság miatt szeretve tisztelt Oltártestvéreim-
töl, barátaimtól, ismerőseimtől elbúcsúzni nem 
tudtam, amiért ezúttal mondok mindnyájuknak 
külön-külön Isten hozzád-ot. Barabás Márton 
volt kápolnásfalvi  plébános. 

Osvát Kálmán, ez az erősen egyéni lá-
tású, finom  stilusu iró legközelebb egyszerre két 
kötetet szándékozik könyvpiacra bocsátani. Elő-
fizetési  felhívása  szerint, egyik kötet, melynek 
„Levelek a fiamhoz.  Főurl" lesz a címe, a 
szerző társadalmi szatíráit fogja  tartalmazni, a 
másik, „Erdélyi Levelek" címmel, politikai Írá-
soknak lesz a gyűjteménye. Mind a két kötet, 
elsőrendű nyomdai kiállításban, január hó végén 
fog  megjelenni. Egy-egy kötet fira  20 leu IMI. 

A „Levelek a fiamhoz.  Főurl" cimü kötetből 
100 példány sorszámmal, a szerző arcképével, dí-
szesebb kiállításban is kiadatik. E példányok 
előfizetési  ára: 50 leu. Aláírási ivek, megrende-
lések legkésőbb f.  hó 31-ig Osvát Kálmán dr. 
címére Tg-Muras (Marosvásárhely) Str. Stefan 
Cel Mare (Gecse Dániel-utca) 61. sz. a. külden-
dők. Aláírásokat elfogad  szerkesztőségünk is. 

A Székely Dalegylat hangversenye 
A Székely Dalegylet kiváló pontokból összeállí-
tott nagyszabású, tánccal egybekötött, hangver-
senyét karácsony másodnapján fogja  megtartani a 
Bukarest-szálló színháztermében. 

Az alsósófalvi  tüzkárosultak javára 
Borbély  Lajos nagygalambfalvi  lakos szerkesztő-
ségünknél 50 leut adományozott. 

Az adókivetési munkálatoknál tanú-
sított hibák és Bérelmek orvoslásának megkere-
sése céljából legutóbb a birtokosok, kisgazdák, 
kereskedők és iparosok körében egy küldöttség 
szervezése iránt indult mozgalom. A küldöttség, 
terv szerint, először a vármegye prefectusánál, 
majd esetleg Bukarestben a kormánynál kivánja 
a panaszokat előterjeszteni s kérni a sérelmek 
gyökeres és sürgős orvoslását. 

A kirakatok kivilágítására vonatkozó 
tilalmat, tekintettel a közeledd karácsonyi bevft-
sárlásokra, a városi tanács visszavonta. A keres-
kedőket azonban, a villanyáram szolgáltatás hiá-
nyossága miatt, egyidejűleg arra is kötelezte, bogy 
a kivilágítás ideje alatt az üzletek belsejében és 
magánháztartásukban az áramfogyasztást  a leg-
szükségesebbre redukálják. 

Az 1%-os forgalmi  adózáshoz megkí-
vánt napi jegyzéket, ujabb rendelkezés szerint, 
az irni nem tudók és a mészárosok vezetni nem 
kötelesek. 

Fest, tisztit s SCHMITZ 
Odorheiu-Székelyudvarhely. 
A Hargita Testedző Egylet december 

3 iki estélye ugy erkölcsileg, mint anyagilag szép 
sikert hozott a törekvő ifjú  egyesületnek. A ter-
met majdnem egészen megtöltő közönséget A leg-
jobb hangulatban tartotta a változatos műsor, me-
lyet Z. Sebess József  tornatanár tanulságos meg-
nyitója vezetett be, ki a sportról, aunak fejlődé-
séről 8 különösen az ifjúság  szellemi és testi éle-
tére való jótékony hatásáról tartott érdekes elő-
adást. F. Csók Vilma, Benes Tusi és Szécsy 
Nándor, a Fehér Imre színtársulatának tagjai, 
énekkel, tánccal éB két egyfelvonásos  színdarab 
előadásával nagyban hozzájárultak az est sikeré-
hez. Göllner Pici művészi táncprodukeiója dicsé-
retére válik ugy a tehetséges és bájos fiatal  sze-
replőnek, mint az őt betanitó Radnay dr. tánc-
tanárnak. Izsák Ferenc monológja is elég jól si-
került. Az egyes müsorpontok között Szécsy 
Nándor színész konferált  élénken, szellemesen. 

A Polgári Önképzőkör keddi filléresté-
lyén nagy közönség vett réBzt. Biró Sándor tanár 
magvas és érdekes előadása, Maráth Olga szava-
lata, Kerestély Gyula éneke, Csendőr Jenő kupiéi 
nagy tetszést keltettek. Úgyszintén a mulatságos 
1 felvonásos  ügyes szereplői: Magyari Erzsébet, 
Nagy Berta, SepBi Juci, Izsák Ferenc, Kerestély 
Gyula, Jeszenszky Miklós éa Felméri József. 

A „Magdttika meséskönyve" cimü 
könyvet, melyről az előfizetési  felhivás  kibocsá-
tása alkalmával mi is megemlékeztünk, szerzője: 
I. Dienes Jenő, a szép tehetségű iró és hírlap-
író, a Bok akadály és nehéiség dacára kinyo-
matta. A könyv most van kötés alatt és decem-
ber 15 ike körül fog  szétküldetni. Szerző eddig 
megjelent írásainak ismerete alapján, a könyvet 
nyugodtan ajánlhatjuk az érdeklődők figyelmébe. 
28 leu bolti áron nyomdánk üzlethelyiségében is 
kapható lesz. 

Pótvásár lesz Erkedeo, a ragadós száj-
és körömfájás  miatt elmaradt októberi országos 
vásár helyett, 1922 évi január hé 16 és 17-ikéu. 
Az első napos állatvásár, a másodikos kirakó-
vásár fog  tartatni. 



Iftgl.  december 11. SZÉKELY KÖZÉLET 5. oldal. 

A lakásbérleti hivatal ismételten fel-
hívja azokat, akik láttamozás céljából, az erre vo-
natkozó általános rendelkezések kiadása idején, 
lakásbérleti szerződést nyújtottak be, hogy azt a 
hivataltól (vármegyeháza 27. számú szoba) vegyék át. 

Karáosonyi ünnepség. Az Irgalmas Nő-
vérek vezetése alatt álló róm. kath. püspöki leány-
nevelőintézet (apáca zárda) el. és polgári leány-
iskola növendékei f.  hó 22 én este 7 órakor a 
róm. kath. fiuiuternátus  nagytermében karácsonyi 
ünnepséget rendeznek, amelyre tisztelettel meg-
hívják az érdeklődd közönséget. Színre kerül: Az 
árva karácsonya. — A tél regéje (daljátékok). — 
A két anya, 4 felvonásos  színmű. 

A m á s o d i k B O L T A I - M O V E L L t . Tabéry 
Géz», az országos nevű nagyvárai» iró tervbevette, 
hogy a két Bolyai életét és korát egy nagyobb novellacik-
luaban dolgozza fel,  hogy az erdélyi kultura világhíres büsz-
keségeinek a fiatal  erdélyi irodalomban is maradandó em-
léket emeljen-- Az els5 Bolyai novellát „Anna Bodrában" 
citnmsl nemrég mutatta ba a Napkelet, melynek Tabéri egyik 
főmunkatársa.—  A második Bo'yai-novellát a december 1-i 
ííapfcelet  szám hozza, egész sereg érdekesnél érdekesebb 
közlemény keretében — A politikai természetű cikkek sorá-
ból kiemelkedik JAszi Oszkár hosszabb visszaemlékezése, 
mely az emlékezetes aradi tárgyalások hiteles történetét 
tartalmazza.— Az erdélyi magyarságnak most elsőizbsn lesz 
njódjában Megismerkedni azokkal a körülményekkel, melyek 
sorsát a forradalmi  napobbm eldöntötték.— Daday Loránd 
mz erdélyi irodalompolitikáról ir. Dózsa Eudre a nemzetközi 
Birokról mond el figyelemreméltó  gondolatokat.— Szentimrei 
Jenő és Ligeti Ernő hosszabb cikkei után Bartha Lajos 
novellája, Ernőd Tamás éi Tóth Árpád remekbs készült ver-
sei gyönyörködtetik az olvasót. A jegyzetek között Dettre 
János, Keresztury Sándor, Darvas Simon és mások aktuális 
érdskas írásait közli az uj Napkelet.— 

Köszönetnyilvánitás. A leghálásabban 
mondunk köszönetet azon kedves szülőknek, kik 
kegyesek voltak a szegény gyermekek részére 
adakozni. Flórián 70 L, Hánn József,  Szebeni 
Antal, Szöllősi Samu Cetatea, Bsds Gyula, Dra-
gomán, B5rgyár, Papp Z. Eadre, Koucz András, 
Farkas és Forró 20 —20 L, Ferenczy Ferencné 
15 L., Rösler, Bicsics József,  Orbán László. Fe-
renczy Károly, Fritz Káról;, Lőrinczy és Zaka-
riás, N. N, Orbán Balázsné. Szabados és Társa, 
Jakab Gyula, Hirsch Rudolf,  Z. Székely János, 
dr. Kftsséy,  Frölich Otóné, Orbán Nagy és Ta-
más, Göilneroé, C-ép Endréné, Vértes Lilly, Da 
rcczi Margit, Soha Aladár, DJzsy Eadre, Könyv-

nyomda R t., Kovács Dénes, Ébert András, Mar-
tinovitsné, Iszákoviis Barnát, Vida Gyula, Fer-
nengel 10 -10 L., Márk, Heitz Adolf,  Barcsay, 

--Csaté, Persiáo, Orbán, Demeter Ákosáé, Lebovits, 
N. N., Tamás Bilázs, N. N., N. N., Török Ist-
ván, N. N,- Zirug, Réther, özv. RMchné, özv. 
Hodroginé, Kun Béla, Nóvák István, Bulahenky 
János, Gáspár és Papp, Láday, N. N., Martino 
vitsné, Kabdebó József,  Flórián Gergelyné, N. N, 

'Krisztiéi Gy., Ferenczy Lászléné, N. N., Nagyné, 
Pillibók András, Krnst, Szomesánné, Harth Anna, 
Fénys András, Hirsch, Plnhár, X. Y., HirBob Ru-
dolf,  N. N., N N., Bodrogi, N. b., Tamás 5—5 
Jj., Uogár, Szabó Arpádné, Burszán Sándor, Sza-
ikáts 4—4 L , Markené, Jampel L , N. N., Fe-
renczy István, Szabó Nándorné 3—3 L., Sámson 
Xajos, Schvechter H., N N., N. N.. N. N, N. N., 
N. N., N. N., N. N., Apfelbaum.  Kulcsár Ferenc, 
^Wassné, Sinkovits, N. N. 2 - 2 L , N. N. 150 L. 
Hirsch Rudolf  küldött még külön is az l .o. részé-
re 12 m. parchetot, Flórián Kr. 1 pár uj harisnyál, 
N. N. 3 drb. mosdó-szappant. Használt ruhane-
műt hoztak a szegény gyermekek részére: 1. Incze 
Gituska, 2. Jancsó Annuska, S Esztegár Zsófika, 
4. Bokor Klárika, 5. Ferenczy Edithke, 6. Hor-
váth Lujzika, 7. Vajda Masi, 8. Zillmann Irénke, 
3. Hunyadi Erssébet, 10. Kertész Ilonka, 11. Vass 
Sárika, 12. Lukáccffy  Illa, 13. Simó Anci, 14. 
Vértes Lillyke. Isten fizesse  meg 1 Irgalmas 
Nővérek. 

A szerkesztő üzenete. 
V. 2». Cikkére vonatkozólag rovatvezető munkatár-

sunk, kinek véleményét mi is aláírjuk, a következő meg-
jegyzéseket tes?i: A cikk eszméje alapjában jó és helyes, 
azonbas amire törekedni méltóztatik, az most gyakorlatilag 
kivihetetlen. Uiképpen lehetne összehozni a legkülönbözőbb 
foglalkozású  embíreket egy közös szövetség kebsíébe,, ami-
kor még a földmives  társadalom is nehezen és alig alig 
mozgatható. A létesítendő árucsarnok célja? Kisebb gazda-
sági eszközöknek a legjobb gyártási helyről a közvetíti ke-
reskedelem kizárása által való olcsóbb beszerzése; vetőmag 
beszerzése. Arról, hogy a közeljövőben a gazdák termé-
nyeire elő'eget adhasson az árucsarnok, gondolni sem lehet, 
«s csak a távoli jövő zenéje. Ezért b tekintettel arra, hogy 
sokan az intenciót, amiért a cikk Íratott, félreértenék,  a 
közlést jobbnak láttuk mellőzni. 

KŰZGAZDASAG. 
Az eddigi becslési eredmények azon eszmét 

keltették föl  a Földmives Szövetség vezetőségé-
ben, vájjon nem volna e helyes egy nagyszabású 
gyü'é3 keretében tiltakozni a becslések arányta-
lansága ellen. Létfeltételünkben  vagyunk megtá-
madva, s ha — amit nem hihetüak — a becslé-
sek alapján lesz az adó kivetve, az adózók tel-
jes anyagi romlása feltétlen  be fog  következni. 
Bíznunk kell azonban a jó belátáiban. 

A szó elhangzott, alig néhány napja fordul-
tunk a gazdakörökhöz, kérve, hogy alsósófalvi 
égett testvéreink segítségére kell sietnüsk. Már 
jelentkezett egy gazdakörünk, amely eddig is a 
legelsők között volt mindenben, ami jó és nemes, 
a hodgyai gazdaköri tagok 214 leu 50 bánit jut-
tattak a Földmives Szövetséghez. További ado-
mányok beérkeztéig, mint takarékbetétet kezel-
jük. A tett méltó a derék hodgyaiakhoz. 

A mu!t heti piacon: buza 48—60, török-
buza 45-48, árpa 38, zab 18—2S, burgonya 10 
—12 leuban kelt el vékánként. V. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely) 
Cenz.: C T. Birca. 

Meghívó. 
A székelyudvarhelyi Zálogkölcsön-Intézet és 
Betéti Pénztár R.-t. dec. 28-án d. e. II órakor 

a segesvári Egyesült Ipari és 
Jelzálogbink-fiók  helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a részvényesek meghivatnak. 

Tárgysorozat : 
- 1 Az igazgatóság jelentése az 1920 ik ttzletévről és 

a zárószámadás bemutatása 
2 A felfigyelő  bizottság jelentése. 
3. A zárszámadis elfogadisa,  a felmentvény  meg-

adása és több részvényesnek az intézet felszámolása  iránt 
beadott indítványa feletti  határozat. 

4. Szabályszerűen beadatt indítványok tárgyalása. 
A mérleg az Egyesült Ipar- és Jelzálogbank helyi-

ségében a részvényesek által a hütttalos órákban stég-
tekinthető. 

A közgyűlésen szavazati joggal azon részvényes bir, 
ki részvényeit a ls nem járt szelvényekkel 1921 dec £7 ig 
az Egyesült Ipar és Jelzálogbank helybeli fiókjánál  leteszi. 

Odorheiu, 1921 dec. 8. 
Az igazgatóság. 

Kiss Dénes hengermümalma 
(Agyagfalva  mellett) üzemben van, őrölni valót 
mindennap elfogad. — Teljes tisztelettel: 
ISIise I D é n e s , t u l a j d o n c s . 

ft Sztjfy-Viz áránaK fricidfcc. 
Értesítem a közönséget, hogy január 1-étől 

kezdve a Szejke víz árát, az üzemköltségek nagy-
fokú  emelkedése miatt (cselédbér, gabona és ta-
karmány) korsónként 8 l e u r a vagyok kényte-
len fölemelni. 

U g r ó n Ákos , tulajdonos. 

• Székely Juhturógyári 
• részvényeket! 

Ajánlatok, tudakozódások a lap kiadóhivatalához 
intézendők; honnan továbbittatnak. 

Pályázat. 
A székelyudvarhelyi református  egyház pá-

lyázatot hirdet a t emetőőr i ál lásra. Ezen 
állással két szobából álló szabadlakás és egy ha-
sáb föld  haszonélvezete van összekötve. Köteles-
sége a temetőkert őrizete, Birokra való felügye-
let, sirásás végzése megfelelő  külön díjazásért, 
mit a felek  hordoznak. Részletes feltételek  a lel-
készi hivatalban tekinthetők meg, melyeknek alsp-
lán a megválasztandóval külön szerződést köt az 
egyház. Az állás 1922 április 24-én foglalandó 
el. Pályázati határidő 1921 dec. 8 5 . Kérvények 
a lelkészi hivatalhoz adandók be. Kertészethez 
értők e'őnyben részesülnek. 

Székelyudvarhely, 1921 dec. 8. 
F igyház tánács . 

Az odorheiui törvényszók. 
C. 1291—1921. 

Végzése 
Df.  Jodál Gábor ügyvéd által képviselt Deák 

Eleknész, Palló Erzsébet mátisfalvi  lakos részéről 
az 1911. I. t.-c. 748. § a alapján előterjesztett ké-
relem folytán  a biróság Dják E ek volt köfis-
pataki lakos elhalálozása tényének megállapítást 
iránt az eljárást megindítja, az állítólag elhalt 
részére ügygondnokul dr. Kiss Kálmán ügyvéd, 
odorheiui lakost kirendeli, egyúttal az 1911. I. 
t.-c. 736. §. értelmében az állítólag elhalt élet-
benlétének bejelentésére felhívó  hirdetményt bo-
csát ki, ezt a hirdetményi táblára kifüggesztett 
és oly meghagyással adja ki a kérelmezőnek, 
hogy a „Gazeta Oficiala"-bau  háromszor, továbbá 
magyar nyelven a „Székely Közélet" c. helyi lap-
ban szintén háromszor tétesse közzé és a sza-
bályszerű közzétételt a szóbeli tárgyalás kitűzé-
sének kérésekor igazolja. 

A hirdetménynek 1 kiadmányát a tszék Kö 
rispatak község elöljáróságának a helyi szokás 
szerint való közhirrététei és 3 havi időtartamig 
való kifüggesztés  végett ide mellékelten azzal 
adja ki, hogy azt eme 3 hó eltelte után közhír-
rétételi és kifiiggesztési  záradékkal ellátva ter-
jessze be. 

Odorheiu 1921 szeptember 26. 
]>r. Glósz s. k., tszéki biró. 

A kiadmány biteléül: F lór ián, sbiv. tisztviselő. 

Az Első Székelyudvarhelyi | 
Bőrgyár Részv.-Társaság -

ŐRUZLETÉBEN 
a Flór ián-fé le  házban mindenféle 
bőrök, talpak s a bó'rüzlet keretébe tar-

r tozó cikkek ngy nagyban, mint kicsinyben -« 
a legelőnyösebb árban kaphatók. 

Sz. 1113—921. 

Hirdetmény. 
Farkaslaka község tulajdonát képező községi 

korcsma december 19-én d. e. 10 órakor a 
községházánál 1922 január 1 tői kezdődőleg 3 
egvmá után következő évre haszonbérbe adatik. 

Kikiáltási ár 3500 leu, bánatpénz 10%. 
Az árverési feltételek  a hivatalos órákban 

megtekinthetők. 
Farkaslaka, 1921 december 7. 

Csomor, jző. Pakot János, k. bíró. 
Az odorheii törvényszék. 

Fsoc 59-1921/6. 

Hirdetmény. 
Az odorheii törvényszék, mint kereskedelmi 

biróság — mivel Székolyborkereskedés részvény-
társaság a felszámolást,  illetve feloszlást  áz 
1921. évi junius hó 10-én tartott közgyűlésen el-
határozta — felhívja  a részvénytársaság hitelezőit, 
hogy követeléseiket ezen hirdetmény harmadszeri 
közzétételétől számított 6 (hat) hét alatt érvé-
nyesítsék. 

Odorheiu, 1921 október 6-án. 
Dr. Szabó Géza s. k., tszéki biró. 

A kiadmány hiteléül - jÉf Badó , 8. hiv. tisztviselő. 

nöi- és férfidivat  üzletébe 
mindennemű női és férfi  ruhaszövetek, bar-
chetok,flanellek,  cbiffonok  és vásznak, trikó 
alsóruhák, női, férfi  és gyermekharisnyák 

megérkeztek! 
Zimmermann Testvérek segesvári 
gyárában készük elismert tiszta gyapjú-
szövetek gyári lerakattyan csak gyári 

árban árusitfatnak. 

Temetkezési intézetemben 
érc, tölgy- és fenyőfa  koporsókban dús vá-
laszték. Halott-szállitásokat, temetéseket a 
régi minőségű tüll-szemfedelekkel,  elismert 
jutányos és szolid árak mellett eszközlök. 



K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K U L 
gyönyörű színekben 

kötött teveszőr női 
kabátok, sapkák és 

sálak, csodaszép 
nyakkendők. — 

Relchenbergi kiállí-
táson vásárolt angol 

és cseh női és férfi 
szövetek, flires  sep-

siszentgyörgyi 

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

len-lepedő, vásznak, 
szőttesek, ágy- és 

asztalnemfiek, 

törülközők, tartós 
függönyök,  ágyteritők 

stb. apróbb aján-
déktárgyak kap-
hatók szolid árban 

Î ÖBIi R. Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossnth-n.) 25 sz. 

Virágkedvelők figyelmébe! 
A n. é. virágkedvelő közönségnek 
ssires tudomására hozom, hogy 

kertészetemet 
Str. General Mosoin-n. áthelyeztem 
a SzentfírencrcndiiK  K<rtj*bt (uj út) 
Ajánlokta-
vaszi ülte-
tésre pár 
ezer darab 
császársza-
káll vagyis 
árvácska-
palántát, 
campanolAt 

kerti szeg-
füvet  igen 
szép színek-
ben, nagy-
menny iségn 
nemesitett 

magas tör-
zsű rózsá-
kat, knszó-

rózsákat, pirosat, fehéret  és rózsa-
zsinüt. Koszornkat, csokrokat min-
den alkalomra legolcsóbb árban 
elvállalok. Szives pártfogást  kérve, 

tisztelettel: 

RUDNYÁK PETER 
kereskedő-kertésas 

Értesítés! 
Értesítem a tisztelt Sröltető közönséget, 
hogy most nálam csíki őröltetők nincse-
nek és akinek szüksége van az ünne-
pekre lisztre, ne hagyja az utolsó percre, 
mert nagy vízhiány lévén, a vízi malmok 
nem őrölnek s e miatt az őrlésben fenn-
akadás történhetnék. Ha sok az őrölni 
való, éjjel is fog  járni a malom, mivel 
az ünnepek után 6 napig egyáltalában 

nem less őrlés. — Tisztelettel 
F á b i á n J ó z s e f . 

:Kj ttiíszáw H hentes-üzlet! 
iiiiiiiiiiiiiiiiii:ii:ii:ii:ii!i:iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiu:!iisiiiiiiisu"iii">i>i">IS!l11 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 
• Str. Principessa Elisaveta (Bethlen-u.) 42. sz. 
' alatt (a volt Barkíczy-féle  helyiségben) 

mészáros- és hentes-üzletet 
nyitottam, hol állandóan kapható 
zsir, szalonna, téli és nyári sza-
lámi, úgyszintén elsőrendű hentes-
áru naponta friss  készítésben. 

Szives pártfogást  kér, tisztelettel 

B o r b é l y G j ö r g y , 
m^uároi és hentes. 

Bucsu-táncestély! 
SZEKELY ÁRPÁD 
okL tánctanár f. hó 17-én, szom-
baton a Buk< est-szálló nagytermé-
ben 8 órai kezdettel, reggelig tartó 

bucsu-táncesfélyt 
rendez, melyre a n. é. közönséget ez 
uton is tisztelettel meghivja. Belépti 
dij személyenként 10 Lei. • • « » 

ltj ViUanyfelszeteUsí üzlet, 
lakatos is nfoiaVitá tnfihclv! 
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

Str. Cloşca (Attila-u.) 9. szám alatt 

Viltanyfelszeretísf üzletet,:: 
jípjaVití-  fs lakatos-műhelyt 

nyitottam, hol mindennemű 
e szakmába vágó munkákat, 
gépjavításokat elvállalok 
gyorsan, pontosan és jutá-

nyos árak mellett. 
Egyben szives figyelmét  van 
szerencsém felhívni  Strada 

Principessa Ileana 
(Eötvös-u.) 4. sz. a. 

Balló-f  éle ékszerüzlet) nyitott 
villanyfelszerelési  Iro-
dámra, hol mindenféle  vil-
lamos égők beszerezhetők, 
valamint uj villanyos-beren-
dezéseket és javítási mun-
kálatokat d. e. 9 - 12, d. u. 
2 - 5 óráig elvállalok és azo-
kat szavatosság mellett pon-

san teljesítem. Szives pártfogást  kér, tisztelettel 

P A T A K I E U E K . 
Az Eut Hírlapirotla MaiosTásírhelj. 

Háború előtti 
minőségű fekete  és sárga 

BŐRZSIRT 
szállítunk 20-as csomagolásban 

BUrger A l b e r t 
vegyésze t i g y á r a 

T a r q u - M u r e s - Marosvásá rhe ly , 

Ai Eit Hírlapíród, hirdetése. 

Jön a tél! 
Legfinomabb 

Rum és likőr 
esszenciek 
minden háztartásban nélkülözhetet-
lenek. Különösen ajánljuk páratlanul 
finom  é s z a m a t o s n 11 x: 

rum-esszenciánkat 
Bi i rger Albert 

vegyésze t i g y á r a 
Targu-Nlures— Marosvásárhely. 

SSrgísen eladd bíz is üzlet 
5tr. ?rintul Ntirwa (?etőfi-ntca)  31. szita. 

Nagyválasztékban érkeztek ( 

5
legújabb budapesti kiadású 

ZÉPI ROD ALMI 
ÚJDONSÁGOK 

Rózsavölgyi karácsonyi album,; 
Bárd karácsonyi album 
S Z É K E L Y J Á N O S 
könyv és papirkereskedésébe. 

Van szerencsém értesíteni at. kö-
zönséget, hogy szép és finom  kivitelű 
svájci zseb-, ébresztő, dísz-
ébresztő,valamint fali  óráim 
érkeztek és olcsó árban kaphatók 

Állandó raktáron tar-
tok továbbá ízléses 
arany jegygyűrűket, 
köves gyűrűket, füg 
göket, arany nyaklán-

cokat, karkötöket, Ízléses és olcsó 
ezüst doublé függőket  stb. stb. i 
Minden e szakmába vágó munkát 
jutáoyosan és pontosan teljesítek, 
miért is a t. közönség szives párt-
fogását  továbbraiskérem.Tisztelettel 

1SZÁKOVITS BERNÁT 
Odorheiu-Székelyudvarhely, Deák-tér 12. sz. 

Hirsch Rudolf  divatáru üzletébe uj és olcsó áruk érkeztek: 
Férfi  gyapjú posztók métere . > . UO, 185» 160 
Hői posztók és szövetek métere . . SO, 100. 165 I-eu. 
Flsnell parchétok métere . - »0, 24, «8, 85, 40 Lca. 
Férfi-  és női esőernyők . 180, 140 te». 
Kalapok 40. 45, 50 60 70 Len. 

Jtagy fálaszttK ztfitelţbeii, KrctenoKbaB, s z m t s w , namnyaman w . 


