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Az Udvarhelymegry ei Takarékpénztár 
is kényszeregyezségret köt. 

Az egész világ gazdasági 
válságának hullámai nem kerül-
ték el Romániát sem s nem ke-
rülhették el a mi szűkebb ha-
zánkat,- Erdélyt sem. Senkii sem 
érhet váratlanul és meglepetés-
szerűen a hír, hogy e hullárnok 
most Erdély legszegényebb vár-
megyéjét, Udvarhelyt mossák. 
Okszerű következménye az ese-
ményeknek, hogy megyénk leg-
régibb, legerősebb és közgazda-
sági életünkbe legmélyebben be-
gyökeresedett pénzintézete: az 
Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tár Részvénytársaság szerdán, 
november 4ikén benyújtotta a 
helybeli törvényszékhez a kény-
szer-egyezség kimondása iránti 
kérést. 

A hir vétele után nyomban 
felkerestük  Becsek Aladár  vezér-
igazgatót, aki kérdésünkre a kö-
vetkezőkben ismertette a beál-
lott uj helyzetet és annak előz-
ményeit : 

— Intézetünknek, az Udvarhelyme 
gyei Takarékpénztárnak affiliáló  inté-
zetét, a Kolozsvári Takarékpénztár és 
Hitelbank részvénytársaságot az ismert 
gazdasági helyzet, mely az egész Eu-
rópa pénzügyi életét válságba sodorta, 
súlyos nehézségek elé állilolta. A né-
metországi gazdasági krizis nyomán 
támadt válság után Magyarország volt 
kényszerítve bizonyos bank-korlátozó 
intézkedéseket éleibe léptetni, ami itt 
nálunk, Romániában, a betétesek közt 
olyan recensust váltott ki, amely va-
lóságos tömeghisztériává fajult.  Az 
egész országon végig vonuló riadalom 
nem kimélte az évtizedes múltra visz 
szatekintő, jól megalapozott, gondos 
vezetés alatt álló intézeteket sem s 
egyik napról a másikra oszágszerte 
run alakult ki, melynek keretében a 
pénzüket féltő  betétesek, fejüket  ve-
szítve, olyan mértékben kivánták vissza 
tőkéiket, amilyen mértékben a súlyos 
körülmények közt élő, minimális ke-
resetre leszorított adósok megközelí-
tően sem tudtak fizetési  kötelezettsé-
geiknek eleget tenni. Az országszerte 
megindult runt rosszindulatú újság-
cikkek és lelkiismeretlen agitátorok és 
demagóg rágalmazók olyan mértékben 
felfokozták,  hogy a bankok kénysze-
rítve voltak a visákafizetéseket  a le-
hetőségig, az alapszabályaikban bizto-
sított felmondási  határidőhöz kötni. 
Azonban a betevők igénylésének most 
már ez sem tudott gátat emelni, mi-
nélfogva  ott tartunk, hogy országunk-
ban a bankokból kivont milliárdok sem 
képesek a fejvesztett  embereket meg-
nyugtatni. A nyugtalanság nern tud 
nyugvópontra juinl és a felzaklatott 
lelkek nem törődnek azzal, hogy az 
aránylag rövid lejáratú felmondásokra 
a bankok honnan teremtik elő a to-
vábbi súlyos milliókat e pénztelen vi-
lágban. Eljutottunk oda, hogy az or-
szágban kétszerannyl a kifizetett  és 
felmondott  betét, mint amennyi az 
ország egész bankjegyforgalma. 

A nagy pénzügyi katasztrófa, 
melyet előre lehetett látni és amelyet 

meg kellett volna akadályozni, de nem 
akadályoztak meg, elkövetkezett. Mi-
után hónapokon át viharzott a tenger, 
most már olyan nagy hullámok kelet-
keztek, melyek az ország pénzügyi 
és gazdasági életét fenyegetik  a meg-
semmisüléssel. 

Ez a hullámverés, sajnos, elérke-
zett közvetlen mihozzánk Is. A Ko-
lozsvári Takarékpénztár és Hitelbank, 
mely az ország egyik legjobban meg-
alapozott, 160 millió saját tőkével ren-
delkező intézete, gazdasági életünk 
vérkeringésének, a maga kiépített szer-
vezetével, legjelentősebb támasza, mig 
hónapokon át állotta a vagyonát féltő 
közönség beteges rohamát, elveszítve 
minden pénzügyi utánpótlást, no-
vember 2-ikán a kolozsvári tör-
vényszéknél benyújtotta a kényszer-
egyezség iránti kérését. A külföldi 
viszonylatokban Is jelentős Intézet 
Igazgatósága, a szűnni nem akaró 
nyugtalanság következtében, igen he-
lyesen mérlegelte azt a kérdést: meg-
engedhető-e, hogy a helyzetet meg 
nem értő betétes a türelmes betevő 
hátrányára kielégítést nyerjen, vagyis: 
az intézet áital könnyebben inkasszált 
összegek a helyzetet megértő betétes 
hátrányára kifizettessenek  ? Ennek 
helyes elbírálása önként hozta maga 
után, hogy a lélekjelenlétüket veszített 
betevők leszerelésére s igy a további 
rombolások megelőzésére egyetlen he-
lyes kivezető ut: a kényszeregyezség 
megkérése volt, mely az adós közön-
ségnek morátoriumot nyújt és igy hi-
vatva van a tönkretételtől mentesíteni, 
ami a betétkivonások által egész bi-
zonyossággal bekövetkezett volna. 

A Kolozsvári Takarékpénztár és 
Hitelbank által megkért kényszeregyez-
ség, intézetünket hasonló eljárásra 
késztette. Intézetünk 1930 dec. 31-iki 
mérlege szerint 59 millió 339 ezer 725 
lei betétet kezelt. Jelenlegi betétálla-
gunk 47 millió. A két összeg közti 
különbség 12 millió lei, amely-
nek kifizetése  csaknem egészében az 
utóbbi három hónapra esik, ami két-
ségtelenül mutatja, hogy a nyugtalan-
ság Itt nálunk Is úrrá lett. Felmondás 
alatt 9 millió lel betét áll. Ennek a 
felmondott  betétnek ilyen hirtelen visz-
szafizetése  csak az esetben válhatott 
volna lehetővé, ha a hátunk mögött 
álló Intézet, a Kolozsvári Takarékpénz-
tár és Hitelbank, megőrizhette volna 
mobllságát, ha ez az intézet további 
tőkék bevonásával minket is ellátha-
tott volna. Miután ennek a lehetősé-
gétől ez idő szerint el van zárva, — 
reánk nézve is beállott annak a szük-
sége, hogy a kényszeregyezség iránti 
kérésünket benyujtsuk. 

Az igazgatóság és maga a nagy 
közönség is jól tudja, hogy intézetün-
ket veszteségek nem érték, intézetünk 
mérlege aktiv, jelentős tartalékokkal 
rendelkezünk, kölcsöneink kellő fede-
zettel vannak kihelyezve és igy lénye-
gesebb veszteségek nem következhet-
nek be, vállalkozásokban' nincs ré-
szünk s amikor mégis, ötven évi be-
csületes, kitartó munka után, erre a 
lépésre kell elhatároznunk magunkat, 
azt nyugodt, tiszta lelkiismerettel tesz-
szük, mert bennünket senki részéről 
vád nem éihet. 

A vezérigazgató a Megyei Taka-
rékpénztár jelenlegi vagyoni állagának 

adatait is ismertette, melyek a követ-
kezők : Aktívák:  Pénztári készlet 
492,017. Bankok 173,090, Váltók 
57,683,926. Jelz. kölcsönök 555,621. 
Folyószámlák 11,523 690. Garanciák 
1,500,000. Ingatlanok 5,980,000. Be-
rendezés 30,000. Összesen 77,958 530 
lei. Passzívák:  Nyugdijalap 1,158,704. 
Betétek 47,262,336. Bankok 3,347,083. 
Vjsszleszámitolás 14,193,688. Osztalék 
28,466. Garanciák 1,500,000. Összesen 
6>.490,277 lei. 

— Ezen mérlegl adatok kétség-
telenül igazolják, — folytatta  a vezér-
igazgató — hogy Intézetünk aktiv és 
ugy a betétesek, hitelezők, mint a 
részvényesek teljes 100 százalékos ki-
elégítést fognak nyerni, de mérlegünk 
jogosan nyújt reményt arra is, hogy 
a kényszeregyezségi kérés benyújtá-
sával csak átmeneti Intézkedést esz-
közöltünk s a közeljövöben, mihelyt 
az általános gazdasági helyzet nyugvó-
jM>ntra jut, újra visszanyerjük teljes 
ü^elekvökepességünket és 50 éves 
becsületes munkásságunkat tovább 
fogjuk folytatni. 

Hitelezőin' nek az első évben 15, 
tu ?iásodik évben 25 és a harmadik 
évben 60 százalék megtérítését aján-
lottuk fel,  az utolsó évben 4®/o kamat 
térítésével. 

Nincs okunk kételkedéssel 
fogadni  Becsek Aladár vezér-
igazgató megnyugtatásra törekvő 

j nyilatkozatát. Sem az ember, 
aki azt tette, sem az intézet, 
amelynek képviseletében e kije-
lentések elhangzottak, nem jogo-
sít fel  senkit arra, hogy a nyi-
latkozat komolyságát és jóhi-
szeműségét kétségbevonja. A ret-
tenetes földindulás  pedig, amely-
ben élünk s amelynek lökései 
közt egymáshoz verjük a fejűn-
ket: egyenesen azt parancsolja, 
hogy igyekezzünk a háborgás-
ban valahol egy szilárd pontot 
keresni, amelyen ingadozás nél-
kül megállhatunk. Ez az egyet-
len (pont: a bizalom. Bizalom 
egy általános  kibontakozásban^ 
amelynek  el kell  jönnie s amely 
már soká nem késhetik.  Nemcsak 
mi vagyunk bajban. A mi beteg-
ségünk lázmérője ugyanazt a 
magas fokot  mutatja Angliában, 
Amerikában, sőt az aranyhegyen 
ülő Franciaországban is. Ezek-
nek a hatalmas, gazdag orszá-
goknak az az érdeke, hogy az 
egész test, az egész emberiség 
meggyógyuljon s a gyógyulás-
nak hamar kell bekövetkeznie, 
mert a betegség a krizis forduló-
pontjára jutott. És bizalom a 
magunk  életerejében  is! Akar-
nunk kell magunknak is a gyó-
gyulást. De ezt csak ugy tehet-
jük, ha idegeinknek nyugalmat 
parancsolunk, mert a nyugtalan-
ság, az izgatott rémüldözés az, 
ami segítés helyett csak fokozza 

a bajt. A helyzettel le kell szá-
molni és a bekövetkezendőket 
nyugalommal várni. A betétesek 
bizzanak a bank Ígéretében: a 
három éves terminus csak végső 
határ a visszafizetésre.  A betéte-
sek érdeke  most a kényszeregyez-
séghez való hozzájárulás,  mert 
csak ez adja  meg a banknak  a 
lehetőséget  arra, hogy a bajból 
kiemelkedjék  s hogy a kényszer-
egyezségi  időhatárnál  hamarabb 
is cselekvőképessé  és fizetőképessé 
váljék.  Az adósok pedig, akik-
nek tartozását a kényszeregyez-
ségi eljárás nem szünteti meg, 
igyekezzenek a nehéz viszonyok 
közt is rendbentartani adósságu-
kat, mert a bank pénzügyi hely-
zetének javításával súlyos vesze-
delmeket háiitanak el saját fejük 
felölj  is. 

És kötelességet ró a helyzet 
az egész nagyközönségre, ki-
vétel nélkül. A gazdasági válsá-
gok s igy a Megyei Takarék-
pénztár válsága is, nemcsak a 
betevőt és nemcsak az adóst 
érdekli és érinti. Az egész közön-
ség ügye az. Ebből az ügyből 
nem szabad senkinek perverz gyö-
nyörűséget, kárörvendést, vagy 
egyéb nemtelen kielégüléseket 
leszűrni. Különösen a magyar 
közönségnek kell átéreznie, hogy 
az esemény, amelynek be kellett 
következnie, magyar vállakra 
rak terheket, magyar lelkeket 
tölt el keserűséggel és aggoda-
lommal. Ebben a nemes együtt-
érzésben kell felemelkednie  a 
megye egész magyar társadal-
mának arra a közhangulatra, 
amelyben megszületik és meg-
erősödik a bizalom egy magyar 
intézmény jövője iránt, a köz-
bizalom, melyet ez intézmény 
félszázados  múltjával már kiér-
demelt ! 

Biatató jelenségek. A három 
erdélyi bankszövetség: a magyar Bank-
szindikátus, a román Solidaritatea és 
a német Revlsionsverband vezetői no-
vember 3 án közös értekezletet tartót* 
tak Nagyszebenben. Az értekezleten 
nagyjelentőségű határozatot hoztak : a 
három közgazdasági érdekképviselet 
közösen fog  eljárni az Erdélyt érintő 
hitelpolitikai kérdésekben. Az értekez-
let határozatát a három elnök, köztük 
dr. Gyárfás  Elemér szenátor, a Bank-
szindikátus elnöke, közösen adja át a 
Banca Nationala kormányzójának. A 
bankok helyzetén való segítés jelen-
ségeképpen kell megemlítenünk azt is, 
hogy a kényszeregyezséget kért Ko-
lozsvári  Takarékpénztár  és Hitelbank 
igazgatósága lÓO millió lej betétet 
helyezett el e bankba s azt csak 
akkor fogja  igényelni az Intézettől, ha 
már minden más betétes és hitelező 
teljes kielégítést nyert. 

MOZh  - Szombat  fél  0. mi^árnap rf.  o. 8 é$ este fét  9 árakor  bemutatásra  kerül  a mindenki  által  várm ^árt  filmcsoda;  A négy ördög,  a legszenzációsabb  cirkusz-dráma.  - CsútSriökön  este: 
A havasok réme, szenzációs cowboy-dráma,  Tom  Mix  szel. 
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Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : novem-

ber hó 8 án : Tövis; 9 én : Bolkács, 
Csikcsekefalva,  Csikszentmárton; 10-
én : Hégen ; 11 én: Kovászna, Sár-
kány, Marosvásárhely, Nagyborosnyó; 
12-én : Bárót. 

Riadalom a gyümöicsexport körül. 

November hó 8-án, vasárnap dél-
előtt tartják meg a kereskedők és ipa-
rosok országos kongresszusát Brassó 
ban, ahol életbevágó ügyekről, az 
egyenes adótörvény tervezetének mun-
kálatairól fog  a gyűlés behatóan ta-
nácskozni. Ennek a nagyfontosságú 
javaslatnak végleges formába  öntése 
előtt az ország kereskedőinek és ipa-
rosainak véleménye és óhaja is ki-
fejezésre  kell, hogy jusson, nehogy ez 
az adótörvényt módosító tervezet új-
ból az érdekeltek meghallgatása nélkül 
váljék törvénnyé, ahogy azt, sajnos, 
már oly gyakran kellett tapasztalnunk. 

Ipartestületünk elnöksége a ma-
gunk képviseltetése ügyében értekez-
letet tartott, de, sajnos, arra az állás-
pontra jutott, hogy testületünk, a ne-
héz anyagi viszonyok miatt, nem birja 
hordozni a kiküldetéssel járó költsége-
ket s igy csak Írásban tudjuk a kon-
gresszus elé terjeszteni mindazon pa-
naszokat és követeléseket, amelyeket 
kiküldöttünk szóbelileg óhajtott volna 
a kongresszuson elmondani. 

Mivel a kongresszuson a helybeli 
kereskedő társulat 3 kiküldöttje vesz 
részt, őket kértük fel  arra, hogy irásba 
foglalt  feljajdulásunkat  (mint az össz-
iparosság jogos panaszát és követe-
léseit) olvassák fel  a kongresszuson, 
s ezenkivül juttassák el összes kép-
viselőinkhez és szenátorainkhoz, azzal 
fi  kéréssel, hogy az országházban kö-
zösen '.felszólalást  intézzenek a kor-
mányhoz és figyelmeztessék  arra, 
hogy az ország kisiparosaimost már 
teljesen a tönk szélére jutottak és ha 
az adózás könnyítésére nem gondol a 
kormány, azesetben a végpusztulás 
elkerülhetetlen. 

Iparostestvéreinkkel tudomásul és 
miheztartás végett közöljük azt is, 
hogy az elmúlt héten az egyik köz-
ségi jegyző, akinél egy iparos testvé-
rünk az ipartestület hivatalos igazol-
ványával jelentkezett, igazolva, hogy 
a törvényben előirt iparengedély 
iránü kérése a marosvásárhelyi ipar-
kamarához fel  van terjesztve, hivata-
los iratunkat megszégyenítő kifejezés-
sel illetve, őt elutasította, sőt munká-
jának megkezdését csendőrséggel meg-
akadályozta. A jegyzőnek ezen intéz-
kedése miatt iparos testvérünk 3 ízben 
volt kényszerítve a községbe kimenni, 
és dacára a főszolgabíró  ur telefonon 
adott rendelkezésének, a jegyző 8 na-
pon át akadályozta a munka megkez-
dését. Ipartesületünk titkára panaszos 
iparos testvérünkkel a subprefect  ur-
nái tette meg a panaszt és feljelentést 
a jegyző ellen, aminek folytán  azofi-
nal intézkedés történt, hogy a renitens 
jegyző, a törvényt respektálva, a 
munka megkezdését tovább ne aka-
dályozhassa. Ezt azért közöljük, hogy 
ha bárkivel hasonló eset fordulna  elő, 
azzal ne hallgasson, hanem tegyen 
nálunk jelentést, mert a tapasztaltak 
után látjuk, hogy jogos kérésünknek 
a magasabb fórum  helyt ad és meg-
felelően  intézkedik is. 

A marosvásárhelyi iparkamara ér-
tesítést küldött arról, hogy a mészá-
rosok túrót és szappant csak az eset-
ben árusíthatnak, ha erre külön ipar-
engedélyük van. Ezt tudomására ad-
juk az összes mészárosoknak, hogy 
engedély nélkül tartózkodjanak szap-
pant és túrót árusítani. 

Az ipartestület elnöksége. 

MAKULATURA-PAPIR 
nagyban (5 kilón felni) 
10 lenért) kicsinyben 
12 lenélt kapható a 

Könyvnyomda R.-T. 
üzletében. 

Az erdélyi gyümölcs- és a regáti, 
főleg  moldvai csemegeszőlő kivitel, 
még a közelmúltban ís, igen tekinté-
lyes Összegű pénzt hozott idegenből 
termelőink számára. Az erdélyi alma-
féléket  főleg  Németországba, Svéd-
és Norvégországba exportálták ezer j 
és ezer vagononként, míg a finomabb 
csemegeszőlőt Moldva országrészünk 
főleg  Lengyelországba szállította vona-
tokkal. 

Lelkiismeretnélküli gyümölcske-
reskedők és csupán a pillanatnyi hâ  
szonra vágyó .exportőrök azonban az 
utóbbi években mindenféle  zagyva és 
kevés értékű vegyes gyümölcsöt ösz-
szevásároltak és rendszeres pakolás 
nélkül, egyszerű ömlesztéssel, akárcsak 
a krumplit, szállították ki a külföldre, 
amely eljárással annyira lejáratták a 
mi drága gyümölcsünk és kitűnő cse-
megeszőlőnk tekintélyét és ezzel együtt 
az értékét is, hogy a kormány, a gyü-
mölcstermelés! szakértők javaslata alap • 
ján, kénytelen volt a gyümölcs-exportra 
vonatkozólag rendszabályokat kiadni, 
hogy ismét visszaállítsa a külföldön  a 
nagy értéket képviselő gyümölcseink 
jó hírnevét és árát. 

A minisztériumnak ezt a gyümölcs-
exportot illető rendszabályát, mely 
egyúttal buzdítás és 'indirekt uton 
a csoportokba (szindikátusokba) való 
tömörülésre szelid presszió is, csak he-
lyesléssel fogadhatjuk.  Különösen a 
termelőknek lesz ez előnyére, mert jó 
és elsőrendű termelésünk ezután min-
dig olyan minőségben kerül ki a kül-
földre,  mint ahogy azt a termelő a 
vevőnek átadta : válogatott és Sértet-
len minőségben. így az erdélyi alma 
és a moldvai szőlő lassanként vissza-
kerülnek régi jó hírnevükbe és elfog-
lalják újból előbbi helyüket a külföldi 
piacokon. 

Mert az, hogy az elmúlt években 
Erdély hires almái mellett az itteni és 
a regáti főbb  városok piacain ís, külö-
nös nagy árak ellenében, a kalifor-
niai Jonathán-alma dominált, egy csep-
pet sem volt egészséges dolog, s ab-
ban igen nagy része volt a mi almánk * 
értékét a mély pontra lesülyesztett, 
lelkiismeretlen és a jó terményeinket 
rendszer és hozzáértés nélkül kezelt 
és csak a spekulációra törekvő gyü-
mölcskereskedelemnek. Most, termé-
szetesen, a szeptember hó 2 án kiadott 
gyüniölcskiviteli szabályrendelet pontos 
és szigorú előírása miatt, a gyümölcs 
kereskedelmi kivitele megállott, azon-
ban ez csak időleges dolog, mert ha 
a kereskedők nem fogják  az előírás 
szerint gondozni és jól kezelten szál-
lítani a termelők gyönyörű produktu-
mait : akkor a termelők fognak  össze-
állani, s megalakítják a gyűmölcster-
melési és kiviteli csoportot, s azokat 
egy vármegyei központba összeszer-
vezve, rövidesen megteremtik minden 
gazdasági kamara kebelében, a hiva^ 
talos standardirozó szervezetet, mely-
nek segítségével, ellenőrzésével a meg-
alakított vármegyei központ biztosan 
el fogja  juttatni a mi gyümölcsünket 
külföldre,  elérve mindig azt az árat, 
amit kitűnő voltánál fogva  meg is 
érdemel. 

Az említett szabályrendelet sze-
rint exportálni lehet Romániából bár-
mely gyümölcsöt, de a nyersen fel-
használhatókat csak szabályszerűen 
pakolva. Ömlesztve, egybefoglalt  va-
gonba, tehát a régi módszer szerint, 
csakis az ipari célra vásárolt almafé-
léket szabad, ezen felírással  »Mere in-
dustriale«, vagy a szőlőt: »Pentru 

i presat« felirattal  (sajtolásra való). 
Az alma expoi tálásánál például 

ez az előírás: »Csakis olyan kerekded 
alma exportálható, melynek átmérője 
5 cm., a hosszúkásé  4 cm., teljesen 
egészséges, jól formált  és érett. Szál 
litható ömlesztve, hordóban, vagy lá-
dákban. Az ömlesztett szállításnál a 
vagon 5 rekeszre osztandó. Egy egy 
rekeszben csak egyféle  almának van 
helye, amelyeknek átmérője közti 
különbözet nem lehet 2 cmnél nagyobb. 
A hordók 50 — 54 kgr. nettó súlyúak 
lehetnek. A ládák nettó súlya pedig 
18—22 kgr. között ingadozhatik. A Len-
gyelországba szállítandó gyümölcsös-
ládák nettó suIya legkevesebb 40 kgr, 
A hordóban és ládákban szállított al-
mák átmérője közti különbözet nem 
lehet 1 cm-nél nagyobb. A hordón, 

vagy ládán fel  kell tüntetni: az alma 
fajtáját,  átmérőjét, nettó és bruttó su 
lyát, a szállító nevét s azon egyesület 
védjegyét, melynek a szállító tagja. Az 
ipari célra szánt alma e feltételek  alól 
mentes. Ezeknél csak a »Mere indust-
riale« felírás  kötelező. Szigorúan tilos 
romlott, ütődött, vagy piszkos almát 
exportálni.« 

Előre vetődik tehát a szüksége 
annak, hogy feltétlenül  permetezzünk, 
mert az egészséges, féregmentes  és 
rothadás nélküli, tehát tartós alma 
megjelenése a külföldi  piacokon gyü-
mölcseink számára valóságos presz-
tízskérdés. 

Mi legyen hát a legsürgősebb te-
endőnk ? 1. Szervezkedjünk helyi cso-
portokba. 2. Alakítsuk meg a várme-
gyei gyümölcstermelök és értékesítők 
szövetségét. 3. Kezdje meg minden 
termelő gyümölcsfáinak  permetezéssel 
való kezelését. Irányítást, utmutatást 
minden tekintetben díjtalanul szolgál-
tat gazdasági kamaránk. 

A gyümölcs-export körüli riada-
lom tehát vaklárma, a könnyűszerrel 
sok jövedelmet learatni akarók részé-
ről. Lássunk hozzá magunk, termelők, 
gyümölcsterméseink megbecsültetésé-
hez és méltó áron való eladásához. 

Gyerkes Mihály. 

A Nyugdijasok Egyesületének 
közlései. 

Eddigi várakozásra, türelemre 
való biztatásainkat ujabbal -kell, hogy 
megfejeljük.  Hátrálékos nyugdijaink 
fizetésére,  minden kigondolható eljá-
rásunk és kérésünk ellenére még csak 
biztató jel, vagy hírecske sincsen. 
Ellenkezőleg a pénzügyigazgatósághoz 
rendelet érkezeti, hogy további intéz-
kedésig semmi címen kifizetést  nem 
eszközölhetnek, hanem minden pénzt 
be kell szállítani a Banca Najjionalá 
helyi fiókjába. 

Ugyancsak legutóbb a helybeli 
kereskedők megtagadták a további 
hitelezést, felgyűlt  és mindenféle  más 
tartozásainkért minden irányban kettő-
zött szorgalommal perelnek, az adós-
ság mellé még tetemes költségeket is 
okozva. Ebben a helyzetünkben, az 
elkeseredett hangulat hatása alatt kény-
telenek vagyunk a vármegyénkben 
lakó összes nyugdíjas testvéreinket 
felkérni,  hogy november Il-én, szerdán 
délelőtt 10 órakor együttesen menjünk 
a pénzügyigazgatóhoz, hogy mindenki 
adja elő a panaszát, fájdalmát,  kérjük 
meg őt arra is, hogy sürgősen men-
jen Bukarestbe és adja elő a pénzügy-
miniszter urnái panaszos kérésünket 
és hozzon legalább félidőre  szóló hát-
rálék-ki fizetési  utalványt. Itthon pedig 
sürgősen intézkedjék, hogy a nyugdí-
jasok adófizetéseire  adjanak haladékot, 
amíg nyugdíjhoz tudunk jutni. 

Vonuljunk fel  a törvényszéki elnök 
úrhoz is, s kérjük meg, hogy perelt 
tartozásaink kifizetésére,  míg az állam 
nekünk is kifizeti  hátrálékos nyugdi-
jainkat, szerezzen az igazságügyi mi-
niszter urtól moratóriumot. Ennek el-
nyeréséig pedig tétesse szünetelőbe a 
nyugdijasok elleni fizetendőségi  pere-
ket és végrehajtásokat. 

Kérjük meg a vármegyei prefect 
ural is, hogy vegye nehéz helyzetün-
ket megértéssel pártfogásába  és sze-
mélyesen járjon el az illetékes helye-
ken, hogy elviselhetetlen sorsunk jobbra 
forduljon. 

Hozzuk tudomására mindenik té-
nyezőnek, hogy Brassó-, Fogaras-, 
Nagy-Kükűllő-, Szeben- és a regátbeli 
vármegyék nyugdíjasai rendesen meg-
kapták és megkapják havi nyugdija-
ikat, miért büntetnek minket félévre 
is visszamenő nyugdijhátráléki kény-
szerrel ? 

Kérünk mindenkit, senki se hagyja 
másra a megjelenést és az ügyében 
való eljárást. (Találkozás szerdán d. e. 
10 órakor a pénzügyigazgatóság előtti 
téren.) Az elnökség. 

A legújabb divat 
szerint készít olcsó áron öl-
tönyöket, felöltőket  és fasono-
kat: Dobay szabósága. 

Román lapszemle. 
A Druntul  Nou  október 31iki 

számában Ion Albu tollából élesen 
bírálja azt a tűrelmességet, melyet a 
románság a revíziós propagandával 
szemben tanúsít. A legjobb bizonyí-
tékot erre abban látja, hogy Erdély 
városainak könyvkereskedései szaba-
don árulhatják Herczeg Ferencnek, a 
magyar revíziós liga elnökének és Ro-
mánia legelszántabb ellenségének köny-
veit és folyóiratát,  az Uj Időket, me-
lyekkel az Románia területén ragyogó 
üzleteket csinál. A háború előtt el 
sem lehetett volna képzelni azt, hogy 
a román nemzeti gondolat szolgála-
tában álló irók müveit terjeszthesse 
valaki Magyarország területén. Azok-
nak, akik ezt tenni akarták, a Kárpá-
tokon túlra kellett menekülniök, mert 
különben a börtönök keserű kenyerét 
ehették volna. Mi ellenben megenged-
jük, hogy az erdélyi magyarok azt 
írják, amit akarnak s drága pénzen 
árulhassák országunkban irredenta 
Írásaikat. 

* 

A bukaresti sajtó nagy szenzáció-
ként tárgyalja Borah amerikai szená-
tor nyilatkozatát, amelyben az európai 
helyzet megoldásának feltételeként  a 
békeszerződések revízióját jelölte meg. 

Az Universul  (okt. 27) hasábjain 
R. Sei§anu foglalkozik  a nyilatkozat-
tal, amely, nézete szerint, azt bizo-
nyítja, hogy a tegnapi legyőzötteknek 
az Óceánon tul is meg vannak a 
Rothermere-jeik. Borah revizionista 
hadjáratának nincsen ugyan vissz-
hangja az amerikai tömegekben, mégis 
egyes amerikai rétegekre bizonyos be-
folyást  gyakorolhat. Borah a versaiU 
lesi békeszerződés mellett a trianoni-
nak is revízióját követeli s erre igen 
egyszerű megoldást kínál: adják vissza 
Magyarországnak azokat a területeket, 
melyeket 1918 ban birtokolt. Ezt a 
megoldást nemcsak, amint mondja, az 
igazság nevében követeli, hanem azért 
is, mert ebben az esetben a kisantant-
nak nem lesz szüksége arra, hogy 
hatalmas hadseregei fenntartására  annyi 
pénzt költsön. Ez a bizonyíték — 
mondja Sei^anu — arról tesz tanúsá-
got, hogy az amerikai szenátornak 
Európát illetően mennyire korlátoltak 
az ismeretei. Azt képzeli, hogy egy 
Magyarország javára eszközölt uj te-
rületi elrendezés örök időkre biztosi-
taná Európa békéjét, holott minden 
európai gyermek is tudja, hogy ez 
a holnap háborúját jelentené, még pe-
dig a világháborúnál ís véresebb há-
borút. Borah, mint a nagy amerikai 
köztársaság polgára azt gondolhat, 
amit akar. Az a fellépése  azonban, 
hogy más államok rovására a legyő-
zöttek érdekében revíziós javaslatokat 
tegyen, abszurdum. A nagy amerikai 
nép is hozzájárult a szövetségesek 
győzelméhez, Magyarország területi el-
rendezését pedig a wilsoní programm 
alapján dolgozták ki. Az amerikai nép 
tehát nem oszthatja Borah szenátornak 
a véleményét, amely tegnapi ellensé-
geinknek a véleménye. 

Az Epoca október 28-iki számá-
ban, a hírrovatban, Oct. M. Dobrotá 
udvarhelyi tudósítást ír, melyben Réti 
Imrét a ^magyar néppárt helyi szer-
vezetének elnökét és a nemzeti-paraszt-
párt helyi szervezetének alelnökét, a 
mindenkori kormányok politikai barát-
ját« visszaélésekkel vádolja meg. Kü-
lönösen ez utóbbi minősége teszi Rétit 
»a piacon erőssé* és bíztatja arra, 
hogy a román törvényekre ne hede-
ritsen, főként  azért, mert a kormányok 
bizalmasai rendszerint olyan emberek, 
akik Udvarhelymegye viszonyait nem 
ismerik. így lehetett Réti, akinek tulaj-, 
donképpen semmiféle  életcélja nincsen, 
valamennyi kormánynak bizalmasa s 
kerülhetett abba a helyzetbe, hogy a 
városházán ellenőrizetlenül azt tehesse, 
amit akar. Sőt még arra is módja 
volt, hogy feleségét,  akinek nmcsen 
érvényes diplomája, egy udvarhelyi 
áll. népiskolához ideiglenesen kinevez-
tesse, amikor egy román diplomás nő-
nek, akinek a férje  ugyanennél az is-
kolánál kínevezett tanitó, kérelmére 
illetékes helyen azt felelték,  hogy az 
iskolánál nincs üresedés. Pedig Rétiné 
románul sem tud és így senki sem 
tudja, hogy ennél a romántannyelvü 
iskolánál miként fog  tanítani. Ide ve-
zet a politizálás, amely nem lát mást, 
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Bráűe í̂i (Fenyédí községben 
levő belsőségem jutányos ár-
ban e]aűó. Értekezhetni Odor-
heiu Str. Printul MIrcea 16. 

Máthé József. 

Kiknek kell ezentúl 
íparigazolványt váltani ? 

A kereskedelmi és iparügyi minisz-
térium 54827 számú és a kereskedelmi 
és iparkamarák szövetségének 281 — 
931 számú rendelete értelmében azon 
iparosoknál, akik a törvény értelmében 
kereskedőknek tekintetnek, az ipar-
igazolvány teljesen megszűnik. 

Ennek folytán  a helyzet a 
következő : 

Az összes kereskedőknek, tekintet 
nélkül arra, hogy egyéni, vagy társas 
cégek, kicsik vagy nagyok, kötelezve 
lévén cégüknek a kereskedelmi lajst-
romba való bejegyeztetésére, jövőre 
nézve nem kell iparigazolvánnyal bir-
niok és nekik ilyet nem is adnak ki. 

Hasonlóképpen nincs szükségük 
iparigazolványra azon kisiparosoknak 
és kézműveseknek, kik vagy törvényes 
kötelezettség folytán,  vagy önkéntes 
elhatározásból bejegyeztetik cégüket a 
kereskedelmi és iparkamara melletti ke-
reskedelmi céglajtstromba, — még az 
esetben sem, midőn iparuk megkez-
dése vagy folytatása  engedélyhez, il-
letve képesítéshez van kötve. 

Akik engedélyhez, vagy képesí-
téshez kötött iparokban kérik cégük be-
jegyeztetését, azoknál a törvényes fel-
tételek teljesítése a kamara által fog 
elbíráltatni — e célból cégbejegyzési 
kérésükhöz az Ipartörvény által elő 
irt képesítettséget igazoló okmányokat 
is csatolníok kell. 

Ezek szerint a jövőben csak azon 
kisiparosoknak és kézmüiparosokna4í 
fognak  iparigazolványt kibocsátani, kik 
nem esnek cégbejegyzési kötelezettség 
alá és Önként sem kívánják bejegyez-
tetésüket. 

Érdeke mindenkinek, aki valamely 
ipart óhajt megkezdeni, hogy cégjegy-
zési kötelezettségét a kamaránál, vagy 
annak a helyi cégbejegyző bizottságá-
nál tisztázza — mert aki cégbejegy-
zésre köteles, annak nem kell ipar-
igazolvány és igy a munkásbíztosltó 
pénztárnak sem kell taxát fizetnie. 

HÍREK. 
November 6. 

Halottak estéjén a könyörü-
letre felhívó,  kérő szó, amellyel a kö-
zönségre mí Is hatni akartunk, általá-
ban — elmondhatjuk — visszhangra 
talált. A temetők bejáratánál a szegé-
nyek részére hulldogáltak a gyüjtő-
perselyekbe a pénzdarabok, ha szű-
kösen is, a nehéz viszonyok miatt. 
Ugyancsak ez alkalommal egy névte-
lenül adni akaró, nemes lelkű hölgy 
100 leüt tett le nálunk a? Orsz. Ma-
gyar Párt diák-segélyző akciója javára. 
Elküldöttük rendeltetési helyére. 

Tavassra marad Orbán Ba-
láss Bíremlókének felavatása. 
Ismételten közöltük már, hogy az Orbán 
Balázs sírján felállított  szép emlékmü-
vet a bizottság méltó országos ünnep-
séggel szándékszik felavatni,  ami, 
terv szerint, most vasárnap lett volna. 
Az időközben megromlott időjárás mi-
att, amely a sír megközelítését nehéz-
kessé, s a sír környékét csúszósán 
sárossá tette, a bizottság legutóbb ugy 
határozott, hogy az ünnepséget elha-
lasztja a tavaszra, amikor az Idő ís 
inkább kedvezni fog  az ünnepségnek, 
s a megélhetésünkben várható javulás 
is fogékonyabbá  teheti a lelkeket Or-
bán Balázs eszméivel szemben. 

A fillérestélyek  sorozatát a 
Polgári Önképző Egylet ezen a télen 
is folytatni  akarta, s a már közölt 
programmal a mult kedden, szép kö-
zönség jelenlétében, meg is tartotta első 
fillérestélyét,  minden egyes szereplő 
dicséretes és nagyon ügyes közremű-
ködésével. A beállott nehéz gazdasági 
helyzet és a rendezés körüli felette 
sok kiadás és utánjárás azonban az 
estélyek további megtartását lehetet-
lenné teszi. A mint a vezetőség közli, 
a jelen téli idény alatt tehát semmi-
féle  mulatság rendezéséről nem lehet 
szó. Az egylet elöljárósága főfigyelmét 
az egylet kebelében tartani szokott 
szabadliceumi előadások rendezésére 
fordiija.  Gazdasági ügyeink körében 
tanuljunk, ez legyen a főparancsolat 
ma mindenki számára, s nehéz élet-
sorsunkat valahogy rendezzük, ide Irá-
nyítsuk minden figyelmünket. 

Halálosás. Márk  Ferenc  keres-
kedő, 55 éves korában, október 31-én, 
váratlanul elhunyt. A derék, szorgal-
mas kereskedőt, aki testületének ügye-
iben is tevékeny volt, tekintélyes ro-
konság gyászolja. 

A helybeli róm. kath. főgfm* 
názium miniszteríleg engedélyezett ün-
nepségét, Szent Imrének, az intézet 
védőszentjének tiszteletére f.  hó 5 én, 
csütörtökön tartotta meg. Délelőtt 9 
órakor ünnepélyes mise és prédikáció 
volt a plebánia-templombf>n.  Az isteni 
tiszteletet Pál István prelátus végezte, 
a szentbeszédet Héjjá Albert s. lelkész 
mondotta. A délután 6 órakor megtar-
tott ünnepély a következő műsorral 
folyt  le: 1.MelsnerImre : Fohász Szent 
Imréhez. Előadta a főgimnázium  ének-
kara zenekari kísérettel. 2. Szemlér 
Ferenc : Szent Imréhez. Szavalta Bányai 
J. 111. o. t. 3. Nagyhatású ünnepi be-
szédet mondott Frőlich Ottó finev.  int. 
igazgató. 4. Zongorán játszott: Imreh 
Gábor III. 0. t. 5. Walter Gyula: Ma-
gyar lantos éneke Szent Imréhez. Sza-
valta : Tóth László VII. o. t. 6. Bod-
dín : Bagdadi kalifa.  Előadta az ifjú-
ság zenekara, Kiss Elek karnagy ve-
zetése mellett. Az ünnepély minden 
pontjában kiválóan sikerűit s azon a 
szülők és tanügybarátok szép számmal 
vettek részt. 

Tanári oklevél diosérettel. 
Szabó Judith, az előírt vizsgálatok 
eredményes letétele után, a kolozsvári 
tudományegyetemen, dicsérettel, tanári 
oklevelet kapott. A szép sikerrel vizs-
gázott uj tanár, Szabó Nándor nyug. 
főszolgabii  ó leánya, a helybeli ref. 
kollégiumnak volt kiváló tehetségű, 
szorgalmas növendéke. 

A csizmadia^ipart&rsnlatBso-
kásos hasiestélyét. a szezonban 
az elsőt, lO ikén, kedden este 8 óra-
kor a társulat helyiségében megtartja. 
Belépti díj, a nehéz viszonyokra tekin-
tettel, nem lesz. 

Rohamot intézett a Ganz-
cég* az áramfogyasztók  ellen. 
Már a Ganz-cég inspectora sincs meg-
elégedve az Inkasszálással. Szigorú 
retidszabályt foganatosított  ezért a he-
lyi vezetőség: aki 3 nap alatt nem 
tett eleget a fizetési  felszólításnak,  an-
nak lakásán vagy üzletében az ára-
mot kikapcsolták. Nem kímélték azo-
kat a fogyasztókat  sem, akik mindig 
rendesen fizettek  s csak feledékeny-
ségből, vagy egyéb pillanatnyi akadály 
miatt mulasztották most el azt. A kö-
zönség a mai nehéz viszonyok között 
méltán elvárja a Ganz-cégtől, hogy 
kíméletesebben kezelje a fogyasztókat, 
mert elvégre a gazdasági kényszernek 
mind a két félre  nézve vannak paran-
csoló szabályai. Különösen elítélendő 
az az eljárás, hogy a kikapcsolt áram 
visszakapcsolásáért a Ganz-cég 40. — 
lejt szed a fogyasztótól,  ami igen kö-
nyörtelen büntetés, éppen a kis embe-
rekkel szemben, de általában ís, mert 
nálunk enélkűl Is drága a villanyfo-
gyasztás. Inkább az árleszállításon kel-
lene gondolkozni, mert a szén- és fa-
árak csökkenése, a munkabérek esése 
s az általános pénzinség ezt tenné in-
dokolttá. 

Lopják a piaci áruló aszta-
lokat. Ismeretlen tettesek f.  hó 5-ére 
virradó éjszaka elloptak több piaci 
asztalt és azok állványát. A rendőrség 
erélyesen nyomoz. 

X A helybeli kereskedőtársu- ^ 
lat a nagyérdemű közönség szíves' 
tudomára hozza, hogy a mai naptól 
kezdve az összes helybeli kereskedők 
a további hitelezéseket beszüntették, 
sajnos, még azon jó vevőkkel szem-
ben is, kik fizetési  kötelezettségeiknek 
eddig pontosan eleget tettek. Bármeny-
nyire is fájdalmas,  de a helybeli ke-
reskedők egyöntetűen kényszerítve vol-
tak ezen lépésre, a rossz gazdasági vi-
szonyokra, valamint azon tényre való 
tekintettel, hogy a nagykereskedők és 
gyárosok a kiskereskedőknek, illetve 
viszonteladóknak további hitelt nem 
nyújtanak és az árut csak készpénz 
ellenében sz*állltják, továbbá, hogy ke-
reskedőinknek a bankok semmi néven 
nevezhető hitelt nem folyósítanak.  A 
kereskedő társulat egyidejűleg kéri a 
nagyérdemű közönséget, hogy az egyes 
kereskedőknél fennálló  eddigi tartozá-
sait is kiegyenlíteni szíveskedjék. 

X Orvosi hir. Dr. Farkas Sán-
dor cristuri—székelykereszturi  orvos 
rendelőjét egy modern Röntgen-hQtQn-
dezéssel bővítette ki. 

Sok a dolog a városházán. 
Annyira sok, hogy az interimárbízott-
ság legutóbb egy kisegítő munkaerőt 
volt kénytelen alkalmazni, Impiegáti 
fizetéssel,  a mérnöki hivatal személyi 
költségvetésének a terhére. Az interi-
már bizottság a kinevezést a pénz-
ügyi, építészeti és adminísztrátiv res-
táncíákkal indokolja. A kinevezett 
uj tisztviselő : Pop Jonel, végzett' jo-
gász, Pop Sever prefectural  igazgató-
nak az öccse. A kinevezés pályázat 
nélkül történt. 

Bgyházi estély. A Református 
Nőszövetség nov. hó 8 án, vasárnap 
délután 5 órakor, a templomban egy-
házi estélyt rendez. A tartalmas, szép 
műsor a következő: 1. A gyülekezet 
éneke: Örök Isten, messze, messze 
vagy. 47. ének. 1. vers. 2. Bibhát ol-
vas Nagy Zoltán s, pap. 3. Énekel: 
a Református  dalárda. 4. Verseiből fel-
olvas : Tompa László. 5. Énekel: 
Ferenczl Böske, harmóniumon kíséri: 
Török Arthur. 6. Az egyházközség 
nagy alapítói. Felolvasás, tartja : Vajda 
Ferenc lelkész. 7. Vonós négyes: 
Peltzer, Khell, Filó, Ungváry. 8. A 
gyülekezet éneke: Egyetlen forrása... 
263. sz. ének, 1. vers. — Beléptidij 
nincs. Perselyes adományokat a mun-
kaképtelen szegények segélyezésére, 
köszönettel fogad  a nőszövetség. Erre 
a jótékonycélu estélyre a közönséget 
tisztelettel meghívja a rendezőség. A 
templomban tűrhető, enyhe levegő 
van. Legyünk ott mindnyájan 1 

M e z i h l r e k i Szombat este fél  9, vasár-
nap délután 6 és este fél  9 órakor a szezon 
egyik kimagasló eseménye: A négy ördög ke-
rül bemutalásra. A leghatalmasabb cirkusz-
dráma. Főszereplők a legszebb filmcsillagok: 
Janet Gaynor, Ctiarles Norton stb Száz száza-
lékban tökéletes lilm ez, amely valóságos for-
radalmat jelent a filmek  között. E filmbea  a 
legszenzációsabb cirkuszi mutatványok láthatók. 
Sikere túlszárnyalja minden eddigi hires filmek 
sikerét is. Helyárak 27, 17, 12 leu Világszen-
záció I — Jön Pompadoui márkioő, szenzációs, 
éneklő filmsláger. 

Oknélkül is pereg a dob. A 
gróf  Majláth utca 6. és 8. sz. házai 
előtt hétfőn  reggel megperdült a dob 
s a városi dobos kikiáltotta, hogy e 
házszámok alatt bútorok árverése kez-
dődik — adótartozás miatt. A két lakó, 
Papp Gyula lakatos és Sz. Péter Berta 
varrónő megdöbbenve hallgatták a hir-
detést, mert adótartózásukat, amelyért 
árverezni akartak, már előzőleg kifizet-
ték s az erről szóló nyugta a kezük-
ben volt. Sikerűit is ennek igazolása 
által az árverést megakadályozni. A 
hatóságoknak azonban arra is kellene 
némi gondot és figyelmet  fordítaniok, 
hogy a foglalás  után teljesített fizetés-
ről az árverező hivatalnok Is tudomást 
szerezzen, hogy, ha már szorongatják 
is az iparosokat és más »adóalanyo-
kat« az adóért, legalább az oknélküli 
kipellengérezés lelki kínjait is ne legye-
nek kénytelenek elszenvedni. 

Nyilvános köszönet és nyug-
tázás. Igazoljuk, hogy Márk Ferenc 
elhalálozott fivérünk  után a Polgári 
önképző Egylet temetkezési pénztára 
10.000 lejt fizetett  ki temetési segély-
képpen, mely összegnek a felvételét 
nyilvánosan is elismerve, ezúton is 
köszönetet mondunk az egylet veze-
tőségének a gyors és pontos kifize-
tésért. A Márk  testvérek, 

X Baba*klinika Szabó Ödön 
fodrász  üzletében, hol mindentéle já-
tékbabát kijavitnak, a hiányzó része-
ket pótolják. Baba-rparókák minden 
színben és formában.  Elvállalom színi-
előadások maszkirozását. Parókák és 
szinházi kellékek kikölcsönzése. Jutá-
nyos árak.  Pontos kiszolgálás-  Veszek 
vágott  és hullott  hajat '. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az eddigi tapasztalatok azt iga-

zolják, hogy a kaszálókra, lóherésekre, 
lucernásokra teljes sikerrel lehet ősz-
szel elszórni a műtrágyát, mert az őszi 
elszórás összehasonlíthatatlanul jobb 
eredményt Idéz elő, mintha tavasszal 
szórnók szét. E körülményre azzal 
hívom fel  a gazdák figyelmét,  hogy 
itt, Udvarhelyen műtrágya rendelke-
zésükre áll, s bármily mennyiséget 
kaphatnak. 

Piaci árak. A buza: 40—45, 
rozs : 30—35, árpa 30—35, zab : 20— 
26, uj tengeri: 26—32, burgonya: 
10—14 leu vékánként. Varró E. 

KladötulaJdoQOs: a Könyvnyomda R.-T 
Odortieiu-Székely udvarhely. 

mint pártérdeket. Réti azonban többek 
között a házszámtáblák beszerzésénél 
is szabálytalanságot követett el, ami-
kor azokat árlejtés nélkül rendelte 
meg. Ugyanez történt a kövezéshez 
szükséges bitumen-kockák megrende-
lésénél is. A cikkíró következő beszá-
molójában részleteket ígér abból a 
jegyzőkönyvből, melyet Dr. Sever Pop 
prefectural  igazgató vett fel  Réti sza-
bálytalanságairól. 

* 

A Curentul  október 30 iki szá-
mában Romulus Üianu nagy interjút 
közöl Vaída-Voevoddal, Vaida többek 
között a kisebbségi kérdésről is nyi-
latkozott : Velünk szemben egy ma-
gyar front  áll, melyet a nemesek al-
kotnak, kik hatalmas kulturális hagyo-
mányokkal és a földbírtoklás  jó tudá-
sával rendelkeznek. A hely szive az 
ő kezükben van, csupán földtulajdo-
nukat redukáltuk. Erőszakkal, ebből 
következtethetően, nem lehet elérni 
semmit. A felekezeti  kérdés rendkívül 
komplikálja kisebbségi politikánkat. 
Nézzen be holnap valamelyik ref.  tem-
plomba (itt Kolozsvárt a kálvinásták 
még a rom. katholíkusoknál is többen 
vannak). A keresztény egyházak de-
mokratikus együttesében itt a legkü-
lönbözőbb embereket fogja  együtt 
látni, amint imádkoznak az összes 
nagy kálvinista családok címereinek 
történelmi kereteiben. Hallani fogja, 
mily szép karénekeket rögtönöznek. 
Látni fogja,  hogy a tökéletes renddel 
mennyire különböznek más egyházak 
népétől. Naivitás azt hinni, hogy eze-
ket az iskola utján elrománositjuk. 
Hitüknek lényegét semmiféle  abc nem 
dönti meg, mi románok azonban tü-
relmességgel egész magyar falvakat 
meg tudtunk hódítani. Éz a probléma 
kulcsa. Szóval tehát nem bpldogulunk. 
Felekezeti harccal még kevésbbé, ak-
kor hát hogyan ? Nem adok választ, 
de felhívom,  állapítsa meg ön saját 
maga a falvakban,  hogy a magyarok 
ugy beszélnek románul, mint a romá-
nok, a románok ugy tudnak magyarul, 
mint a magyarok s mindennek elle-
nére soha egyetlen vegyes házasság 
közöttük létre nem jön, viseletűk nem 
változik és felekezeti  téren semmiféle 
engedményeket nem tesznek. Ezek a 
fajok  másképpen már nem harcolhat-
nak egymás ellen, mint csupán csak 
az idővel. A székelyek dolgában ném 
is tehetünk okosabbat, mintha azt a 
politikát követjük, amit a magyarok 
követtek velünk szemben. Bánffy  De-
zső főispán  volt Szolnok-Dobokában 
és Beszterce-Naszódban. Románokat 
alkalmazott a közigazgatásban. Ugyan-
ezt a módszert követtem én is a magyar 
jegyzőkkel szemben. Amikor elémke-
rültek a nyelvvizsgáikról szóló jegyző-
könyvek, nem csaptam el egyet sem 
azért, mert hibásan irt egy s más ro-
mán mondatot, hiszen ha reájuk is 
kényszerítjük a nyelvet, érzelmeikkel 
mit kezdünk ? Mire megyünk, ha a 
magyarok közül az ostobákat elromá-
nositjuk ? Ha a székelyekkel szemben 
erélyes akciókat kezdünk, nem érünk 
el egyebet, mint azt, hogy felébreszt-
jük bennük régi harcos emlékeiket. 
Azt azonban mondhatjuk, megenged-
jük iskoláitokat, azonban tartsátok el 
magatok, mert nekünk a magunkéi 
számára sincsen. De hogy elnyomjuk 
Őket, az igazán nem tanácsos. — Ar-
ról ís beszétt Vaida, hogy magyar 
időkben a románok ereje az intellek-
tuális osztályoknak és a népnek szo-
ros kapcsolata volt. Ez tartotta meg 
nemzetiségüket. 

Halló! Figyelem! 
Abonánsokat olcsón 

felvesz 

Barkóczy - étterem. 
(Házhoí 5V» kedvezmény.) 
Papok, jegyzek, tanítók és 
kereskedelmintaiók régi és 
a legniabl) találkozóhelye. 

Szolid árak I Pontos kiszolgálás I 
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Kivételes olcsó árban: öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, | divatszinekben 120 leutól. Kész 
ruhák, kabátok. Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz-flanellek,  eső 

ernyők, szőnyegek, kötött áruk! Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. LÖbl L> 

UJ bőrkereskedés. 
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű vásárló közönség szives tudomására, hogy a 

M i e s s T e s t v é r e k R-T. Brassó 
B ő r g y á r é s B ő r n a g y k e r e s k e d é s az Udvarhelyi Bőrgyár R -T. volt bőrüz-

letében Bul Reg Ferdinánd (volt Kossuth-
utca) 2 szám alatt (Florián-féle  házban) 

fiók-üzletet  nyitott. 

Állandó nagy választék saját gyártmányú 

árukban, úgyszintén mindenféle  bőripari 

szakmába vágó c i k k e k b e n . 

mm 
Á l l a n d ó a n s z o l i d árak m e l l e t t v á s á r o l h a t 
= = = = h a r i s n y á t : • 
női selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek-
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 

„DOBA"-árMhá»ban 
Áraink l-a minőségben. Az áruk vételkötelezettség nélkül megtekinthetők. 

X A parajdi sóbánya igas-
gatőság^a megvételre keres egy hasz-
nált, de jó állapotban levő 30—40 ló-
erős gőzgépet. 

Alólirott takarékpénztár igazgató-
sága mai ülésében, betéteseinek egyenlő 
elbírálásban való részesítése és a rossz 
gazdasági viszonyok folytán  nehéz 
helyzetbe került adós közönség érde-
kében is, ugy határozott, hogy a helyi 
törvényszéktől a kényszeregyezségi el-
járás bevezetését megkéri. 

Az igazgatóság ezen lépésével a 
betétek visszafizetésének  idejét és mód-
ját törvényes uton kívánja szabályozni 
és pedig akként, hogy az összes be-
téti összegek részletekben, de teljes 
egészében (lOOVo) viszafizetést  nyer-
hessenek. 

Ebből folyólag  kérjük betétesein-
ket, hogy ezen határozatunkat, mint a 
jelen pénzügyi nyomorúságból egyet-
len helyes kivezető módozatot, kellő 
megértéssel szíveskedjenek tudomásul 
venni. 

Megemlítjük, hogy takarékpénz-
tárunk, a betétvísszafizetéseknek  tör-
vényszéki határozat szerint leendő kor-
látozásától eltekintve, üzemét változat-
lanul folytatja. 

Odorheiu—Székelyudvarhely, 1931 
november hó 3. 

Az Udvarhelymegyei  Takarék-
pénztár igazgatósága. 

Primária comunei urb. Odorheiu. 
No. 4446-1931. 

Publícatiune* 
Primária ora^ului Odorheiu \inG 

tratare prin buná invoialá in localul 
Primáriei ora 10. in ziua de 13 Nov. 
pentru procurarea a 5 buc. carti cu-
prínzand cáte 100 file  »Publícajii de 
vánzare« necesare Bír. Perceptiei. 

Interesantii se vor prezenta la data 
ora fixatá  de mai sus, relatiuni de-

tailate se pot prími la Prímária, Bir. 
Contabílitáíü. 

Odorheiu, la 3 Nov. 1931. 
?re?ed. Com. Int. Dr. Rély. 

Secretar G-ral: P. Cafaveht 

(Pályázat 5 drb. könyvre, felvilá-
gositás a városházán.) 

Publícatíune de lícítatíê  
Comitetul $coIar al liceului »St. 

0. Iosif.«  din Odorheiu ín urma ho-
tárárii din ^edin^a din 27 Odtomvrie 
1931 publícá lícitajie publicá pentru 
procurarea urmátoarelor articole de 
nutríment, necesare internatului liceu-
lui »St. 0. Iosif«  : 

1. Carne de vítá, vî el, porc pre-
cum slániná de porc netopitá. 

Paine din fáiná  integralá pentru 
care ofertan î  vor prezenta modele in 
ziua adjudecárii 

3. Coloniale de tot felul  necesare 
internatului. 

Pentru toate aceste articole ofer-
tantii vor depune in termen de 15 zile 
dela data acestei publica^ii, ofertele  lor 
scrise la cancelaría direcjíunii, índi-
cánd ín ele: 

a. articolul ce oferá,  specificánd 
cá este de artícol de príma calitate la 
carne coloniale, iar la páine speci-
ficánd  numárul fáinei  din care vor fur-
niza pátnea. 

b. rabatul % ce doresc a face  ín 
favoarea  §coalei pentru artícolele ce 
vor furníza. 

In ziua deschiderii ofertelor,  care 
va fi  ziua de Sámbátá, 14 Noemvrie 
ora 3. p. m. toíi ofertan îi  vor fi  pre-
zen î ín cancelaria directiunü, unde se 
va |ine licitatie prin supraoferte  ver-
bale, conform  circularei No. 115 575— 
1931 a Oficiului  Central de lícitatii. 

Ofertan îi  cari nu £e vor prezenta 
la supraoferte  verbale vor fi  conside-
ra(i ca rámánánd in mod definitív  pe 
lángá pre^ul stípulat in oferte. 

Amánuntele se pot lua ín fiecare 
zi de lucru la directiunea liceului. 
Pre§edinte : Ion  Steriopol. 

Secretar: A. Nana-

Korcsma-bérbeadás. 
A bísericaniiszentléleki községi 

korcsma f.  évi november hó 12 én d. 
e. 10 órakor 3 évre bérbeadatik. 

Kiadó lakás. 
A Táros főterétől  1300 méter 
távolságban egy 4 szubás kő-
ház, kerttel és mlndentéle 

melléképülettel kiadó. 
Cím: a kiadóhivatalban. 

AZÜRCRÉME, 
azepIS,  májfolt,  pattanás  mitesszer 
ellen.  Az arcbSri  simává,  üdévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 
AZÜR-SZAPPAN 

ára  25 leu.  Kapható:  minden  drogéria, 
gyóg}-  és illatszertárban. 

K 
is üzlethelyiség kiadó, azonnal be-
költözésre. Kossuth utca 27 sz. 

Rádió, 
mely 4 lámpára van építve, az alábbi öaaze 
áilitásbaa tökéletes. Dagy hangerejü, szelek-
tiv; tiszta és kellnmes hangja a zeneileg leg 

képzettebb fület  is kielégíti. 
4 c9ö7eB készülék cbíuos töJgyfa-

szekrényben 
íiü ara ó, akk. árammal feltöltve  -
l ' ü voltos anódpótió tökéletes fojtó-

tekerccsel. nagy kapacitású kon-
denzátorokkal . , . . . 

10 pólusos hacgazóró; bangválasztó 
fala  politúrozott nagy, tölgyfal ap 

4200 L. 
730 L. 

15C0 L 

' í m L 
b680 L 
£850 L. 

ü. az 120 voltos anódakkumulátor-
ral (anódpót'ó helyett) . . . . 

Arnyékoltriícsu lámpakkal épített rádiók árát 
egy kővetkező hirdetésemben közlöm. 

Régi készülékek átépítését, áramforrások 
iavitását olcaóu vállalom. 

T a l s ó - A u l T o e r t 
tauár rádiótechnikai műhelye. 

Eladó! Előnyős árban! 
Tibád Antal-utca 26 számú kŐhÖKf  3 szoba, 
konyha, kamra, nyári konyha, veranda, 
csűr, istálló, gyümölcsös kert, elsőrendti 
gazdasági épületekkel. Azonnal beköltöz-
hető. — Ugyanott zongora, varrógép és 

bútorok, elköltözés miatt, eladók. 

Butopok. 
Modem ebédlő- és hálószoba-berendezések, 
hajlított székek, diványok készen és rajz 

után, megrendelésre legolcsóbban 

G a r a b á s János 
butorraktárában kaphatók. Kossnth-utca 27 
sz. alatt. Ugyanott 10 HP. Máv. benzin-

motor eladó. 

A templom fűtéséhez 
egy használt nagy 
kályhát keresünk. Ér-
tekezni lehet az unl-
t á r i u s lelkésznél 

helyben. 

Értesítem 
a vásáriig közönséget, hogy 

Üzletemet 
május elsején átlielyeítem a Síftbeni 
Autal bSrüzlete melletti helyiségbe, 
ahol a legjutányosablian leliet vásá-
rolni ké.« férfi-  és gyermekruhákat. 

Oold fz idor . 

Figyelem! 
Legjutányoaabban. legszebben javita-
tanak és újra fényeznek 

hó- és s á r c i p ő k e t 
Katona Béla gummivulkanizáló mfi-

* helyében. Ugyanott minden méretii 
autó- és bicikli-gumm't felelősség  mel-
lett vulkanizálok. — Minden méretű 

ócska gummit a legmagasabb áron veszek. 
A SZABÓ KÁROLY-féle  vendéglő udvarán^ 

Kőkereszt-tér 1. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  flnora  férfi-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron. Férfl-
és női kalapok javitását 

vállalom 
Szives pártfogást  kér: 

volt Eötvös-utca. 

Könyvnyoffida  BészTéiytárBaság Odorheiu—Székelyudyarhely. 

Ha elegáns és szép c Í P Ö t 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-Üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

Miért vásárol legjobban HIRSCH RUDOLF divatüzletében? 
Mert ott mindenféle  árut a legnagyobb választékban és o l c s ó á r a k o n 
árusítanak. Erről könnyen meggyőződhetik. Kérem kirakataimat megtekinteni! 


