
Az Udvarhelymegyei 
uj életre kelti 

Egyszer már érintettük lapunkb íí 
azt a tervet, amely a betétesek kö 
bői irídult meg a Megyei Takaré". 
a kényszeregyezség elkerülésévr 
szanálására. Most már .nyiltar. 
hetünk erről, mert a terv a . ' 
napon a megvalósulás álla< 

Becsek Aladár  ve?-
törtök délután 5 órár^ 
értekezletet hivott ö' 
pénztár helyiségébe, / 
50 betétes és a T^' 
érdeklődő vett rés: 
a szanálási terv 
foghatóságában 
került megvitat'' 

betétesek  betétftv. 
iozlatják  elsőbbségi  koi 
maradó  részi pedig  zu. 
következményeképpen a ban. 
nyeri cselekvőképességét, a l 
pedig, — aki kényszeregyezség ese. 
a két első évben semmi kamatot nem 
kapna betétje után s tőkéjéből is csak 
15 százalékot kapna vissza az első 
évben és 20-at a másodikban, — ehe-
lyett abba a kedvező helyzetbe jutna, 
hogy a törzsrészvényekkel egyenlő 
érlékü kötvényeknek lesz tulajdonosa, 
amelyek után a bank minden körül-
mények között kamatot fizet  és pedig 
előreláthatólag 6 - 7 százalékot. Emel-
lett az elsőbbségi kötvénynek az az 
előnye is meglesz, hogy a forgalomban 
valóságos értéket fog  képviselni, tehát 
azt könnyen pénzzé lehet tenni. 

A terv két alapgondolaton, vagy 
mondjuk, két reélitáson nyugszik. Egyik 
az, hogy az intézet vagyoni állaga 
aJtHv,  vagyis több a vagyon, mint a 
tartozás, A másik, hogy a bizalom az 
intézetlel szemben ma is valóságosan 
megvan és pedig nemcsak az üzlet-
felekben,  hanem az egész közönség-
ben. Ez a nagy erkölcsi adottság ter-
mészetes egyesülést keres a bank va-
gyoni helyzetével s igy alakult ki az 
az általános meggyőződés : hogy, ha a 
Megyei  Takarékpénztár  nem volna nteg, 
akkor  is nteg kellene  alapitani.  Érzi 
mindenki, hogy közszükséglet az s 
kétszeresen érzi ma a betétes, hogy a 
bank ujjáteremtésével saját magát 
menti. Oktalanság volna egyetlen be-
tétes részéről is ehelyett a kényszer-
egyezséget választani, amely egy 3 
éves megkötöttséget és két évi kamat-
nélkülözést jelentene. Nem is beszélve 
a csődről, amelyre gondolni nemcsak 
oktalanság,hanem egyenesen bün lenne. 

Még egy nagy, kézzelfogható 
előnye a szanálási tervnek, hogy igy 
elkerülhető lenne a kény szeregyezségi 
eljárással járó illeték, ami közel 700 ezer 
leu megtakarítást jelent. 

És van még egy nagy szempont, 
A válságban nemcsak betétesek, ha-
nem adósok  is vannak érdekelve.  Kény-
szeregyezség esetén a bank rá lenne 
kényszerülve,  hogy künnlévőségeit a 

séhez füződo 
többi felszólalók: 
Voszka István, dr. Elektc 
Elekes Domokos, Vajda Ferenc, Sebesi . 
János, Pál Ferenc, dr. Vass Lajos, dr. 
Gönczy Gábor, mind, kivétel nélkül fel-
ajánlották nemcsak a betéttel való hozzá-
járulást, hanem a legodaadóbb erkölcsi 
közreműködést és munkát is a szaná-
lási terv megvalósitásához. Felemelő 
megnyilatkozása volt a bizalomnak 
dr.  Elekes  Dénes unit. kollégiumi fő-
gondnoknak az a bejelentése, hogy 
az általa képviselt keresztúri főgimná-
zium elöljáróságától felhatalmazást  ka-
pott arra, hógy a szanáláshoz az in-
tézet  egész betétjével  (közel  negyed-
millió)  járuljon hozzá. Hasonló nyilat-
kozatot tett Biró Lajos igazgató a 
kath. főgimnázium  képviseletében. * 

A reménynek, a bizalomnak, az 
eiő öntudatának az önkénytelen meg 
nyilatkozása volt végezetül az egész 
értekezlet, ami abban az egyhangú 
határozatban fejeződött  ki, hogy a 
szanálási munkát azonnal meg kell 
kezdeni, hogy az már a január 8 lkára 
kitűzött kényszeregyezségi tárgyalás 
előtt tető alá kerüljön és a Megyei 
Takarékpénztár, félszázados  múltjáról, 
a nagy megpróbáltatás után, ismét bi-
zakodássaltekinthessen a jövőbe, amely-
hez nem a törvény kényszerénél fogva 
létrejött egyezkedés, hanem a kiérde-
melt közbizalom rak le uj alapokat. 

A csütörtöki értekezlet lelkes han-
gulata át fog  terjedni az egész kö-
zönségre. És ha a szanálás munkája 
be lesz fejezve,  meg fogjuk  állapítani, 
hogy nem is a Megyei Takarék körül 
keletkezett ^bizalmi  válság*  volt, amit 
tévesen neveztünk igy, hanem csak 
annak a nagy viharnak a szele csapta 
meg a mi kis társadalmunkat is, amely 
végig sepert az egész világon és meg-
rázott olyan sziklavárakat is, mint 
amilyen az Angol Bank I Az egész 
élettel szemben rendült meg az embe-
rek bizalma, ami az emberekkel gyak-
ran megtörténik, de a megrendült bi-
zalmat maga az egészséges életösztön 
állitja mindannyiszor helyre. 

UJ 
egy küldöttSBgo '̂ — 
ügyi vezérigazgató előtt, siki—. meg-
győzni annak jogtalan és elviselhetet-
len volta felől,  hogy a kisiparos is 
cégbejegyzésre köteles legyen. Ebben 
a nemes harcban segitőtársa volt a 
temesvári ipartestület, amely mindenütt 
közösen harcol Szabó Béni képviselő-
vel. Kitartó munkájukkal egy ujabb 
adótehertől mentették meg Erdély és 
a Bánság kisiparos osztályát, amiért 
ipartestületünk e helyről is köszönetét 
küldi. Ennek alapján tehát örömmel 
hozzuk iparos testvéreink tudomására 
a miniszteri rendelet ide vonatkozó ré-
szét, amely igy szól: 

Azok a kisiparosok, illetőleg mes-
teremberek, akik kizárólag saját ké-
szítményeiket értékesitik, nem minősít-
hetők kereskedőknek s következéskép-
pen nem kötelezhetők cégbejegyzésre, 
kisiparosnak pedig az tekinthető, aki 
nem dolgozik többel 20-munkásnál és 
5 lóerőnél nagyobb géperővel. 

Hogy fogalmunk  legyen ezen ren-
delet jelentőségéről, itt emiitjük meg, 
hogy Temesváron több, mint kétmillió 
leu adótehertől szabadult meg a ke-
servesen tengődő kisiparosság. 

A cégbejegyzés határidejét a ma-
rosvásárhelyi iparkamara folyó  évi de-
cember hó 31-ig hosszabbította meg. 

Eléggé sajnos, hogy az iparos 
osztály állandóan ilyen élet halál har-
cot kell, hogy vivjon a mind jobban 
ránehezedő közterhek miatt s ahelyett, 
hogy már egyszer a legkisebb köny-
nyebbülés is érezhető lenne, az iparos 
osztály feje  fölött  az ég mindennap 
jobban beborul. Mintha a természet is 
ellene dolgoznék : a szigorú tél elkül-
dölte hidegét, amelytől minden család-
apa annyira irtózik, mert nincs kere-
set, mivel munka sincsen. A munka-
nélküliség napról-napra szaporodik s 
ezzel szaporodik az éhezők létszáma 
is. Halljuk, mozgalom indult meg an-
nak összeállítása céljából, hogy kik 
vannak segélyre igazán rászorulva ? 
Hát mi ezennel bejelentjük, hogy ma 
igenis rá van szorulva a kisiparosság 

t&ai atruiiazasaval és még ujabb és 
ujabb más fizet  endőségek beállítá-
sával a községek költségvetési ter-
heit annyira megszaporitották, hogy 
azok szinte elbírhatatlan súllyal ne-
hezednek a lakosság vállaira. Ellen-
ben a vármegye közönségének bevé-
telei, ezen nagy terhekkel szem-
ben, egészen fordított  arányba kerül-
tek. Vagyis amint napról napra nőnek 
a közterhek, azon arányban, vagy 
talán még rohamosabban pusztulnak, 
apadnak ki a bevételi források. 

Ebben a helyzetben, mint köny-
nyü megoldást, természetésen, csak 
azt lehetne javasolni, hogy mindenki 
vegye elő a láda kulcsát, nyissa fel 
azt és a ládafiában  még megmaradt 
penészes pénzeit adja oda a közter-
hek fedezésére.  Ilyen polgártárs azon-
ban már nem sok akad. 

Két keze munkája azonban min-
denkinek van és ezzel segíthetünk is 
a bajon, ha nem is azonnal és egész-
ben, de előkészíthetjük egy jobb jövő 
biztos elkövetkezését. Ugyanis ha a 
községek most, a közelgő karácsonyi 
csendes időkben elhatározzák, hogy a 
községeknek minden hasznavehetetlen 
közhelyét, szakadékos környékét, a 
tagutak széleit, a közlegelők területét, 
szóval, a falu  minden felhasználható 
legkisebb helyét, beültetik jóféle  almá-
kat termő gyümölcsfákkal,  vagyis arra 
törekednek, hogy mentől előbb leg-
alább annyi gyümölcsfája  legyen el-
ültetve minden falunak,  mint testület-
nek, ahány lakója van, tehát minden 
személyre egy Jonathán, Budai Domo-
kos, vagy londoni Pepin almafát:  ugy 
5—6 év múlva már megkezdődik a 
községek terheinek leváltódása, s tíz 
év elteltével már senkisem fog  adót 
fizetni  a faluban,  som a megyében, 
hanem fizetik  azt a közös gyümöl-
csösök. 

Megengedem, hogy ezt sokan túl-
zott számításnak, optimizmusnak tart-
ják, mert nem ismerik a kivihetés 
lehetőségeit, s igy egymásután sora-
koztatják fel  az ellenvetéseket: ámde 



munkáját nem végeztüK niaoa, licm-
csak az elgondolás volt jó, hanem az 
intézmény a gyakorlatban tényleg a 
legnagyobb jótétemény, amit a társa-
dalom elaggott, nyomorúságba jutott 
tagjainak nyújthat. Minden adakozó-
nak szolgáljon lelki megnyugvásul az, 
hogy adománya maradandó értékké 
vált, azzal nemcsak pillanatnyi segít-
séget nyújtott, hanem évekre szólót. 
A gyűjtés befejezését  az egyesület ügy-
buzgó alelnöknője, özv. Elekes Sán-
dorné Simó Lidia, aki fáradhatatlanul 
munkálkodott az épités egész ideje 
alatt, Herczeg Józsefné  lelkes épitőbi-
zottsági taggal együtt végezte. Fárad-
ságukért fogadják  az egyesület hálás 
köszönetét. 

Az ujabbi adományokat |az aláb-
biakban a leghálásabb köszönetünk 
nyilvánítása mellett nyugtázzuk. Izra-
elita, >Szentegylet« 1500, Wlassak Hen-
rik 300, Máthé Sándor, Essigmann, 
Keul György, A. Fried 100, özv. Szász 
Ferencné, Schuller 60, dr. Elekes 
Domokosné, Patzelt F., Fuchs János, 
Szilassy Jenőné 40, Sebessy Ferenc, 
dr. Lengyel Árpád, dr. Gyárfás  Pál 
30, Pável Ferenc, Jáeger Viktor, Petre 
Bálintné, Vad Imre, Németi Károly, 
Németi József,  Szőke Gábor, Nagy 
József,  Melles Ferenc 20 leu. 

Orbán János róm. katholikus es-
peres ur értékes melegitő kályhát ado-
mányozott. Török Dénes 2 drb törül-
köző kendőt, Bacaut vaskereskedő 1 
drb vaságyat, Szabó Frigyes füszer-
kereskedŐ 4 drb ablaktányért. A gyűj-
tés effedménye  a természetbeni adomá-
nyokon kivül, 13320 leu. 

A derék székely gazdák, névsze-
rint: György Dénes, Kiss János, Györfi 
Dénes, Horváth Sándor, Kiss Zs. Já-
nos, Kiss Sándor, Nagy Dénes, LŐ-
rinczy János, Kováts Péter ismételten 
nagy segítséget nyújtottak az egyesü-
letnek azzal, hogy felosztva  maguk 
között az egész város területét, ház-
tól-házhoz járva, fát  gyűjtöttek az 
aggmenházba. Isten áldja meg fá-
radságukén.l Mondanunk sem kell, 

aSI 
. . . ^..isérelné ezek-

nv. _.»uiaknak az elrablását, ugy 
az ő szava messze fog  hatni a hatá-
rokon tul is. 

* 

Az Universul  november 25 iki 
számában a marosvásárhelyi Székely-
föld  című lap szerkesztőjének, Sényi 
Lászlónak összetűzéséről ir, mely ab-
ból keletkezett, hogy a szerkesztői 
üzenetekben egy nyugdíjasnak a kö-
vetkező üzenetet küldte: »Egy civili-
zált országban sem lehet hallani arról, 
hogy a nyugdijat reklamálják, mivel azt 
mindenütt pontosan fizetik,<  A rendőr-
ségen egy tisztviselő felelősségre  vonta 
a szerkesztőt e sorokért, mire Sényi 
azzal fenyegette  meg, hogy őt is ki-
szerkeszti a lapban. A tisztviselő az 
összetűzésről jegyzőkönyvet vétetett fel. 

A Drumul Nou  november 25-ikí 
számában közli a kormány felhívását 
az esküt nem tett, volt magyar tiszt-
viselők nyugdijkérdésére vonatkozólag, 
melyben felhívja  azokat, hogy a nyug-
díjügyekért közbenjáró személyeknek 
adott baksis összegét jelentsék be az 
illetékes ügyészségeknél, ahol intéz-
kednek, hogy ez összegeket a meg-
károsítottak visszakapják. 

» 

A Cuvániul  november 25 iki szá-
mában vezetőhelyen ir arról, hogy 
Borah szenátornak az ismeretes nyilat-
kozatai megint uj lelket öntöttek a 
magyarországi reviziónista mozgalmak 
szervezőibe. Amint írja, az iskolákban 
is propaganda-beszédeket tartanak és 
minden alkalmat megragadnak arra, 
hogy thiábavaló izgalmaknak tegyék 
ki az amúgy is eléggé zaklatott lelke-
ket.* A cikk írója hangoztatja, hogy a 
reviziónista liga részéről folytatott  pro-
paganda nem érinti a román köröket, 
arra azonban érdemes felfigyelni,  hogy 
a magyar kormány hivatalos állásfog-
lalása mennyire azonos a felelőtlen 
kilengésekkel. Ezt bizonyítja az a 
tény is, hogy egy ilyen ülésen, amely 
Sopronban zajlott le, részletes beszá-

könyv 
'egalkalmasabb, legmaradandóbb értékű és legolcsóbb 

"-ácsonyi ajándék. 
'"'Mst nyújtva feledteti a mai Idftk nehezségelt 

ida Részvénytársaság üz le tében 
érdekesebb, s emellett irodalmi értékű 

Mókban kaphatók a magyar iroda-
om legkíváióbbjaltól, a muit évi 

:féláron, söt olcsóbban is: 
k̂, s másfajta érdslces olvasmányok, 
enzációs regényBíböl, Oscar Wiido, 

ö, Benedek Elek müveiből. 
I kül5iiö«en nagy választék i 

Grimm, Hauff,  Bechstein meséi, 
, regényei, Gulliver utazásai, Robia-
•'ünchhausen kalandjai. Ezeregy 

4pen illusztrálva. Széthúzható 
és állatos képekkel, 
gyonyöpfl k a r á -

*letek| levelező-
"üm lékkönyvek. 

dkivfili  olcsó áron 1 

u Dékeszer-
^jroblemájára vo-

wzelőtt jó pár évvel. 
A cikk ismertetése folya-

mán megállapítja, hogy ennek a lá-
togatásnak nagyobb jelentősége nincs, 
amit az is bizonyít, hogy mig Laval 
Hoover elnök vendége volt, Grandit 
nem érte ugyanez a megtisztelés. 
Ugyancsak — irja a Viitorul — nagy 
jelentőséget tulajdoniiottak annak, hogy 
Grandi Borah szenátorral tárgyalt, bár 
az olasz miniszter semmi különösebb 
szándékkal nem volt eltelve — csak ép-
pen formaságból  tette ezt a látogatást. 
A római kormány, idézi a Le Temps 
cikkét a Viitorul, politikai ténykedébei-
ben arra törekszik, hogy elszigetelje 
Franciaországot, hogy azonban ez a 
törekvés a lehetetlenséggel határos, 
azt mindenki tudja. 

» 
Az Epoca november 28-iki szá-

mában teljes terjedelmében közli Ghi-
ca külügyminiszter válaszát, amelyet 
Borah szenátor ismeretes reviziónista 
nyilatkozata tárgyában elmondott in-
terpellációra a szenátusban adott. Borah 
nyilatkozatának, mondotta többek kö-
zött, az a szerencsés következménye 
volt a számunkra, hogy alkalmat adott 
az amerikai románok meleg és lelkes 
megnyilatkozására. A Borah-féle  nyi-
latkozat lényegére célszerűségi szem-
pontokból nem óhajt kiterjeszkedni s 
reméli, hogy e szempontját az inter-
pelláló Tatarescu szenátor bővebb ma-
gyarázatok nélkül is méltányolni fogja. 
Megjegyzi azonban, hogy ezt a nyi-
latkozatot az amerikai sajtónak nagy-
része is szigorú kritikával fogadta  s a 
kérdés kellő megvilágítása érdekében 
szükségesnek tartja annak elmondá-
sát is, hogy a washingtoni szenátus 
külügyi bizottságának elnöki székét, 
amelyben ma Borah ül, nem ennek a 
testületnek választása uiján töltik be, 
hanem kinevezés utján, amelyre a 
szenátusban eltöltött idő ad jogcímet. 
A továbbiakban az ellenpropaganda 
szükségességéről beszélt, különösen 
megdicsérte Boncescu amerikai sajtó-
attasét, aki kicsiny anyagi eszközök-
kel jelentős eredményeket ért el. Eb-
ből a szempontból örvendetesnek tart-
ja, hogy a sajtóosztály a miniszter-
elnökség mellől visszakerült a külügy-

oz, s végül megnyug-
'̂ özvéleményt, hogy a 

lelyek a reviziónista 
^nak, sok olyan hang 
Románia ellenségei-
•y a román közvé-

5dések érinthetet-
godtan alhatik. 

. ^ i n e g y e í T a -

^ u í i b e t é t e s e i h e z -

Udvarhely megyei Takarék-
.drnak kényszeregyezségen kivtil 

^Közlendő szanálása érdekében a 
nagyobb betétesek által f.  hó 3-ikán 
megtartott értekezletének határozata 
alapján az intézet összes betéteseit az 

Odorheiu  Székelyudvarhelyt  folyó 
hó 15 én, kedden d. e. 11 órakor a 
ref.  kollégium tornacsarnokában, 

Crisiur  Székelykeresziurt  folyó  h6 
12-én, szombaton d. e. 11 órakor a 
Walter vendéglő kistermében, 

Ocland  Oklándon  folyó  hó 14 én» 
hétfőn  d. u. 2 órakor a bank helyisé-
gében, 

Praid  Parajdon  folyó  hó 13 án, 
vasárnap délután 3 órakor a bank 
helyiségében 
tartandó gyűlésre ezennel meghívjuk. 
Minden beté esnek érdekében áll, hogy 
a fent  jelzett helyen és időben, a sza-
nálás eszközlése végett megjelenjék. 

Odorheiu-Székely udvarhely, 1931 
december 4. 
Az értekezlet által delegált bizottság: 
Dr. Voszka  István,  Dr. Szöllősi  ödőn^ 
Dr. Cri^an  Andrei,  Dr. Vánky  Kál-
mán, Dr. Gh. Bárbat, Kakucs  Ferenc, 
Dr. Elekes  Dénes, Vajda  Ferenc, 
Dr. Sehesi János,  Szabó Vencel, 

Becsek Aladár. 

Rendk ívü l i 
alkalmi vétel. 

Dézsi Endre esődben volt 
porcelán-, üveg- és Te-
gyesáru-üzlete (Széfeeiy-
udvarbely) szabadkézből 
olcsó áron eladó. Kész-
pénzfizetés  ellenében. 

Bővebb! utasítást ad: 

Wallitsch 
Brassó, Hosszú-utca 64. 

Eladó autó. 
Jó karban levő csukott F 0 R D-
luxus-autó olcsón eladó Dénes 

állatorvosnál Odorheiu. 
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A Nyugdíjasok Egyesületének 
közlései. 

Mikulás nem hoz jó hirt a 
uyugdijasok számára. Máról holnapra 
halasztó ígéretet kapunk csupán: a 
nyugdijak kifizetéséért  való állandó in-
tervencióinkra. Bukarestben a pénzügy-
minisztériumban, itthon az ellenőrző 
vizsgálatot tartó inspectornál, nap nap 

• után a pénzügyigazgatónál eljárunk, 
hogy 4—6 hónapra visszamenő nyug-
dijhátrálékainkból legalább egy hóna-
pit fizessenek  ki, hogy családjaink szá-
mára, a beállott 17 fokos  téli hidegben 
tűzifát  és lábbelit s élelmet vehessünk : 
minden kérelmezésünk hiábavaló. A 
lapok híradása szerint, ezen elmaradt 
nyugdijakat a jövő évi állami tartozá-
sok számlájára irják, melyeknek fede-
zete egyelőre nincsen, tehát hogyha az 
ország pénzfelesleghez  juthat, akkor 
számithatunk ezek kifizetésé:  e. A nyug-
dijakat pedig löVoal fogják  január 
1 étől leszállítani. Szomorú kilátások 
karácsonyra. Mindazonáltal tovább ké-
relmezünk, újra és újra zakatolunk ; 
lehetetlen, hogy a kormány csak sí-
rást és jajszókkal tele karácsonyt hoz-
zon annyi volt, igazságos és becsüle-
tesen szolgált, kiérdemesült állami al-
kalmazottnak. Az elnökség 

A színház 
az utóbbi napokban is lankadatlanul 
folytatta  küzdelmét a közönség érdek-
lődésének felfokozása  érdekében. Azon-
ban a változatos műsor, a legújabb 
darabok bemutatása, a szereplők min-
den jó igyekezetének, képességeinek 
érvényesítése mind nem tud olyan fegy-
vernek bizonyulni, amellyel a színház 
tartósabb érvénnyel győzni tudjon az 
idült és nyomasztó, általános pénzhi-
ánnyal szemben. Ha egyik estén va-
lamely nagyobbhirü darab valamivel 
nagyobb számú közönséget vonz is 
össze a nézőtérre, a másik este már 
annál lehangolóbb üresség tárul a 
színpadon szereplő színészek szeme 
elé. Nem adjuk fel  a reményt, hogy 
ez a helyzet a következő napokon 
javulni fog,  hiszen néha azt tapasz-
taljuk, hogy közönségünk a pénzhi-
ány ellenére, időnként mégis csak tud 
áldozni egy-egy kis szórakozásra. Ez-
úttal pedig a szórakozás mellett, tö-
rekvő magyar színészek megélhetésé-
nek elősegítését is jelenti a színház-
bajárás . . . 

Az elmúlt pénteken Halász Imre 
nagy feltűnést  keltett, szellemes éne-
kes vígjátéka, a Meddig fogsz  szeretnî ? 
került színre, eleven mulatságos elő-
adásban. Paládí Rózsi, Gálfy  Nusi, 
Erőss Irén, Derecskey Pál, Tarnai Jó-
zsef,  Nagy Imre ^vitték« a darabot 
markáns alakitásaikkal, biztos rutin-
jukkái. Szombaton és vasárnap Ke-
reszturon tartott előadásokat a társu-
lat, tetszés mellett, de a szokottnál 
gyérebb közönség előtt. 

A hétfői  előadáson városunkban, 
A nőtlen férj  cimü kedves zenéjü, 
szellemes operett került színre, ugyan-
csak az előbb felsorolt  főbb  szerep-
lőkkel, akik mellett Boros Margit ked-
ves alakítását, s Szalait, és Földest 
kell még megemlítenünk. 

A nagy hirü Feketeszáru cse-
resznye előadása kedden valamivel na-
gyobb közönséget vonzott. Deiecskey, 
Tarnai a szokott karakteres, átgondolt 
alakításaikkal kiváló színészi munkát 
végeztek, valamint nagyon megkapó 
•volt Gálfy  Nusi a vergődő lelkű Irina 
szerepében s kiválóan jó a maga sze-
repében Boros Margit és jók Erőss 
Irén, Nagy Imre, Szalai, Radnai. 

Szerdán a Fehér orchideák, csü-
törtökön a Két szív egy keringőben 
c. ismert hirü operettek kerültek színre, 
a rendes szereplőkkel. Ma, pénteken 
a Feketeszáru cseresznyét ismétlik 
meg, szombaton pedig a Libavásár 
cimG mulatságos operettet mutatják 
be. 

A tsinh&s kÖsleményel. Szom-
baton este egy rendkívül kacagtató 
francia  operett kerül bemutatóra: a 
Libavásár. Fél 12 órai kezdettel pedig 
intim pikáns estét rendez a társulat, 
csak felnőtteknek,  olcsó helyárakkal. 
— Vasárnap 3 órakor (olcsó hely-
árakkal) Mikulás-délutánt rendez a 
társulat a jó gyerekeknek. Cukorka-

osztogatás és más édes meglepeté^k 
keretében a ^Lehullott a rezgő nyár-
fa«  kerül színre. — 6 órakor (szintén 
olcsó helyárakkal) általános közkívá-
natra »Meddig fogsz  szeretnie. Halász 
Imre mulatságos darabja kerül újra 
előadásra. Este 9 órakor a szezon 
legmulatságosabb, legnagyobb sláger-
operettje : a »Harapós férj«  kerül be-
mutatóra, rendes helyárakkal. — Hét-
főn  : Dankó Pista nótafája,  a szezon 
egyik legszebb, legromantikusabb ope-
rettujdonsága kerül színre. A darab 
keretében Dankó Pista leggyönyörűbb 
dalai zendűlnek fel.  — Az est Erőss 
Irén és Derecskey Pál jutalomjátéka. 

• Kedden: A szezonsláger Halvány-
sárga rózsa, ez utóbbi évek legsike-
rültebb operettje kerül bemutatóra. — 
Szerdán: Tarnai Józsefnek,  a társulat 
bonvivántjának jutalomjátéka lesz egy 
pompás operettbemulató keretében. — 
Az előadás egyúttal Paládi Rózsi és 
Nagy Imre jutalomjátéka. 

HÍREK. 
December 4. 

A Hargita  alja, 
A Hargita  alja az én szülőhazám. 
Ott egy kisfaluban  szült  az édes  anyám, 
Ott egy kisfaluban  a Homoród  mellett. 
Ahová mind  vissza hiv a hü szerelet... 
Jóságáért  áldom,  áldom  az Istenem, 
Hogy  ott s nem egyebütt  adta  szülő 

[helyem. 
Mert  még ezideig  akármerre  jártam, 
Hozzá  hasonlóra sehol sem találtam  l 
Hegyek  koszorúzzák  s a hegyeket  örök 
Zöldben  díszítik  fel  a susogó Jenyők. 
És a hegyek  alján kicsi  székely  falvak, 
Ahol egyszerű,  de  munkás népek laknak. 

Kik  az ünnepnapot tiszta szivvel várják. 
Kik  az Isten  házát hűségesen  járják. 
Istenfélő  népek laknak  ott,  amelyek 
Szívből  szeretik  és védik  azt a helyet  ( 

Én is ugy érzem, hogy közéjük  tartozom, 
Én is szeretném már járni ott szabadon. 
Ott egy kisfaluban  a Homoród  partján. 
Ahol lágy karjában  ringatott  a dajkám. 

(Jasi.) 
Lókodi  Gy  J, 

Ak Udvarhelymegyet Ta-
karékpénst&r felhívja  figyelmét  ösz-
szes betéteseinek, tehát azoknak is, 
akiknek 5000 leun aluli betétjük van, 
hogy a kényszeregyezségi eljárással 
kapcsolatosan a hitelezői értekezleten 
szükséges meghatalmazások aláírása 
folyamatban  van. Tekintettel arra, hogy 
a kényszeregyezségi ajánlat elfogadása 
nemcsak az intézetnek, hanem első-
sorban éppen a betéteseknek érdeke, 
kéri, hogy az intézet központját vagy 
fiókintézeteit  a szükséges meghatalma-
zások aláírása végett haladéktalanul 
felkeresni  szíveskedjenek, magukkal 
hozva a betéti könyvet is. 

A mexőgasdasági adösiágok 
rendezéséről a kormány, köztudomás 
szerint, törvényt akar alkottatni. A 
Magyar Párt, ujabb hírek szerint, hozzá-
járul a törvényjavaslathoz, de csak 
bizonyos módosításokkal. E módosítá-
sokat a parlamenti csoport még nem 
hozta nyilvánosságra, de azok kétség-
telenül azt fogják  célozni, nehogy a 
törvény előnyeiből a székelyföldi  gaz-
dák kimaradjanak, vagy rosszabb el 
bánásban részesüljenek. A Magyar Párt 
bizonyára résen van, nehogy a gazda-
közönséget csalódás érje : nagyot Ígér-
jenek és keveset adjanak. A törvény-
nek olyannak kell lennie, hogy az 
valóban segítsen a gazdanépen. 

A feltősófalvi  tüskároiul-
takért . Az Országos Magyar Párt 
szilágymegyei tagozata 3700 leüt gyűj-
tött a felsősófalvi  tűzkárosultaknak. A 
pártközpont az összeget a megyei ta-
gozat segélyezőbizottságához utalta át, 
ahol a helyi bizottság képviselője azt 
átveheti. 

I S T e m . I s e l l t ö x 5 e f e j é t  a 

karácsonyi ajándékon. 
mert 

Ordelt János-cégné l 
már 

75 l.u vásárlásnál kap ajándékba 1 borítékban 8 stoppoló pamutot 
150 < c « c egy szép gobelin-képet, vagy egy 

diszdoboz stoppoló pamutot. 
Női és férfi  pulóverek gyári lerakatal 
I pár diwathapisnya már 45 lejért. 

Valamint az összes raktáron levő áruk leszállított árban kaphatók. 
Kézimunkák és hozzá anyagok, kül-és belföldi  hárászok, selyme k 
és D. M. C. pamutok g y á r i á r b a n és nagy választékban ! 

Kérem kirakataink megtekintéséti = 5 

Erdélyi Est-et közvetít a bu-
dapesti stúdió dec. 8 án este 9 óra 
15 perces kezdettel, Csanády György, 
a nálunk töltött gyermekéveiből itt 
személyesen is ismert, kiváló író és 
rendező rendezésében. Műsor: 1. Ra-
vasz László ref.  püspök: »A székely 
lélek.c 2. a. Mikes Kelemen utolsó tö-
rökországi levele, előadja Szabó Mar-
git, Nemzeti Színház, b. Benedek 
Elek meséje: Erős János, előadja dr. 
Hosszú Zoltán, Nemzeti Színház. 3. 
A Csíki Betlehemes. Anyagát és dal-
lamait gyűjtötte Domokos Pál Péter, 
Kézdivásárhely, rádióra feldolgozta 
Csanády György — 5 perc szünet — 
4. dr. Szádeczky Lajos egyetemi ta-
nár : »A székelyek története* 5. Bar-
tók Béla: Nyolc székely dallam két 
hegedűre feldolgozva,  előadják : Wald-
bauer Imre és Temesváry János. 6. 
Bólyai Farkas : »Kemény Simon*, szo-
morújáték, rádióra alkalmazta Csanády 
Gy., főszereplők:  Lehotay Árpád, 
Petheő Attila, Szabó Margit, Hosszú 
Zoltán, Pataki József  (Nemzeti Sz.) és 
Ignácz Rózsa, szegedi Városi Színház. 

Meghalt egy öreg* nyugdijai. 
Gyertyánffy  Boldizsár,  nyug. pénz-
ügyi számvizsgáló, november 29 ikén, 
városunkban, 70 éves korában elhunyt. 
A megboldogult, akit sokan ismertek, 
tipikus egyénisége volt a tisztes, régi 
magyar tisztviselői osztálynak, állásá-
ban annak idején, szerény és köteles-
ségtudó, mint nyugdíjas, csendes és 
igénytelen, aki sorsát, szűkös anyagi 
viszonyok közt is, türelemmel viselte 
el. Tekintélyes, közismert udvarhelyi 
családból származott s most itt is pi-
hen a földben,  amelyhez annyira ra-
gaszkodott. 

Most  senki se mulassza el a 
gyümölcsfáit  gondoani, 

ez által  a jövő évi termés sike-
rének  fokozását  elősegíteni!  — 
A legjobban bevált  és elismert 
gyümőlcsfavédősaerek 

gyári árakban  kaphatók: 
* Rózsa <í  illatszertár,  Szentpéiery, 
Zárug,  Vida  és Szakács  keres-
kedő  cégéknél  Székely  udvarhelyen. 

A% unitárlnt Nők Ssövet-
flége  vasárnap, december 6 án pon-
tosan d. u. 3 órai kezdeitel az unitá-
rius templomban vallásos estélyt ren-
dez, melynek műsora a következő: 
1. Imát mond: Sigmond József  hely-
beli lelkész. 2. Szaval Szabó Gyula. 
3. Felolvasást tart: Sigmond Józsefné. 
4. Énekel: Halmágyi Samuné, zongorán 
kiséri Tompa Lászlóné. 5. Szabadelő 
adást tart: Útő Lajos székely keresz-
túri unitárius lelkész. 6. Saját költe-
ményeit szavalja : Deák Berta. 7. Éne-
kel: a Székely Dalegylet. 8. Bezáró-
beszédet mond : Sigmond József  lel-
kész. — A templom fűtve  lesz! 

Karácsonyi ajándéktárgyak 
és gyermekjátékok olcsó áron, 
nagy v á l a s z t é k b a n kaphatók: 

DRAGOMÁN kereskedésében. 

A Siooiftlii  Mitssió Miknlái-
estélye. A Szociális Misszió szokásos 
»Mikulás<-estélyét, tekintettel a tiszt. 
Nővérek jubileumára, egy héttel ké-
sőbb, dec. 13 án este fogja  megtartani 
Barkóczy helyiségében gazdag mű-
sorral. 

Katonai livretek láttamo-
sá ia . A helybeli Cercul  de  Recrutare 
parancsnokságának felkérése  folytán 
közöljük, hogy a katonai livretek lát-
tamoztatása céljából december 8. és 
1932 január 31. között kell jelentkez-
niök a katonaköteleseknek a jelentke-
zési központokul már kijelölt közsé-
gekben. 

A tanitAMftl  tnltftyh*'*  gy*--
mekeg érqeteéH^ a Romániai Ma-
gyar" Nők Központi Titkársága (Ko-
lozsvár) beadvánnyal fordult  Jorga 
miniszterelnökhöz, arra kérve őt, hogy 
enyhítse a mai tanítási rendszert és 
változtassa meg azt a rendeletet, amely 
az amúgy is tulsáf̂ osan  elfoglalt  isko-
lás gyermekeknek délutári is tanőrá-
Tcat jr elő. A kérvényt a gyermekeik 
"egéSZSS é̂irt aggódó több száz szülő 
is aláirta, de bizonyára csatlakozik lé-
lekben ehez a jajkiáltáshoz az ország 
bármely részén lakó minden szülő is. 
Itt emiitjük m.eg, hogy a Magyar Nő-
szövetség élén báró Huszár Pálné el-
nöknő áll, aki fáradhatatlan  tevékeny-
séggel munkálja az emberszeretet ügyét. 

Vad&Bsati hirek. A földmive-
lésügyi minisztérium 15991 — 1931 sz. 
határozatával a nyulvadászatott 1933 
november 15 ig Agyagfalva,  Décsfalva, 
Farcád, Kápolnásfalu,  Máréfalva,  Má-
tisfalva,  Oroszhegy, Sükő, Szentegy-
házasfalu,  Dobó, Bikafalva,  Muzsna, 
Zetelaka és Varság községek terüle-
tein betiltotta. Az udvarhelyi vadász-
társaság figyelmezteti  tagjait, hogy a 
megnevezett községek határain való 
nyulvadászat szigorúan tilos, s azt, 
mint kihágást, a vadvédelmi törvény 
alapján szigorúan büntetik. 

Tis éves a Magyar Nép. 
Most érte meg a Magyar Nép, ez a 
romániai magyar nép számára szer-
kesztett, képes hetilap, tizedik évfor-
dulóját annak, hogy először útjára in-
dult. Mint akkor, az első számban 
irta >a romániai magyarok egységé-
nek, összetartásának igehirdetője* 
kívánt lenni, munkára akarta serken-
teni »a lankadt karokat*, hitet akart 
önteni »a csüggedt sziveklfe*,  — s 
ennek a céljának az eléréseért mindig 
derekasan, híven is küzdött a Magyar 
Nép. A szerkesztőség, élén Gyallay 
Domokossal, a határokon tul is 
nagyrabecsüU, kiválónak ismert íróval, 
lankadatlanul folytatja  tovább is 
eddigi m^nká^ amelynek során nagy 
népszerűségre, a magyar nép tízezrei-
nek szeretetére is szert tett ez az új-
ság, amely az évfordulón  a feladat 
eddigi jól végzésének megérdemelt, 
nyugodt öntudatával tekinthet az el-
múlt 10 esztendőre vissza. Magunk, 
akik szintén a néplélek ébrentartását 
tartjuk feladatunknak,  ezen a mesgyén 
találkozunk a jubiláló Magyar Néppel, 
amelynek ünnepéhez ezért is test-
véries szeretettel járulunk hozzá a 
magunk üdvözletével. 

Kiadó lakás. 
A Principesa Maria (Szent Imre-utca) 
54 szám alatt levő 3 szoba és mellék-
helyiségekből álló, kényelmes lakás» 

azonnali beköltözhetésre kiadó. 
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Kivételes olcsó árban: 
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öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, divatszinekben 120 leutól. Kész 
ruhák, kabátok, Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz flanellek,  esÖ 

ernyők, szőnyegek, kötött áruk I Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. Ldbl L« • 
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VaUásofl  estóly. A Ref.  Dalkör 
f.  hó 13 án, vasárnap este 5 órai kez-
dettel, a kollégium tornatermében val-
lásos estéiyt rendez. A műsor kiemel-
kedő pontjai lesznek: Bányai Jánosné 
urnő énekszáma és Szabó András 
koll. igazgató előadása. Már most fel-
hívjuk az érdeklődő közönség figyel-
mét ezen estélyre. Részletes műsort a 
jövő heti számban közlünk, 

A vólasstól névjegysékek 
kí igas i tása most. van folyamatban  s 
egész december hónapban tart. Min-
den polgárnak, aki a képviselői, sze-
nátori, Jmegyei vagy községi választói 
listából^kimaradt, holott felvételéhez  a 
iörvényes kellékek megvannak, maga 
és a köz iránti kötelessége, hogy ké-
réssel^ forduljon  felvétele  iránt az ille-
tékes hatósághoz. A Magyar Párt ud-
varhelyi népirodája díjmentesen elké-
szíti bárki részére a felvétel  iránti kérést. 

Figyelemreméltó isép ered' 
mény. Demeter Attila dr. székely-
keresztúri vezető járásbiró magyar-
zsákodi gyümölcsterméséből való ez-
évi almatermését a budapesti gyü-
mölcskereskedők kilónként 8 leuért, 
vagyis vékánként 80 leuért vették 
meg. Olyan szép eredmény ez, melyre 
mindenki fel  kell, hogy figyeljen. 

E g y ka tona lett néhány nappal 
ezelőtt a Budváron levő lövőtéren 
áldozata egy tévedésből kilőtt fegyver-
golyónak. Az ott végzett próbalövések 
után az egyik katona, aki állítása sze-
rint, azt hitte, hogy fegyvere  üres, azt 
tréfaképpen  barátjára fogta.  A fegy-
ver azonban elsült, s a benne felejtett 
golyó a megcélzott szegény katonát, 
Vasile Ispast szíven talália, s ez rög-
tön meg is halt. A vizsgálatot meg-
indították. 

Táncmula t ság itorán történt 
Korond községben, az 1930 évi junius 
hó 8 ikán, hogy Kovács József  21 éves 
köröndi legény megszúrta Tófalvi  Deák 
Vilmos 23 éves, ugyancsak korondi 
lakost. Előbb a táncteremben össze-
vesztek, majd az utcára kerültek ki, 
ahol a tettlegesség történt. Kovács 
Józsefet  a törvényszék a tegnap tar-
tott tárgyaláson, súlyos testi sértésért, 
1 hónapi elzárásra ítélte. Az itélet 
jogerős. 

A marosváflárhelyi  kereske-
delmi és iparkamara köxlemé-
nyei. A minisztertanács f.  é/i novem-
ber 4 iki 1547. számú határozatával a 
tűzifát  elsőrendű közfogyasztási  cikk-
nek deklarálta. — A Kamarák Szövet-
ségének értesítése alapján közöljük, 
hogy Ausztriában ez évi október 21-tői 
az utánvételes postai csomagok fel-
adása felfüggesztetett,  — A Vámigaz-
gatóság értesítése szerint f.  évi novem-
ber 9 tői kezdődőleg az export fekete 
ikra, burgonya és pakura után nem 
kell vámtaxát fizetni;  egyéb eddig 
szedett taxák azonban továbbra ís 
fizetendők;  továbbá december 1-től a 
külföldről  postán, vonaton vagy más 
uton csomagokban jött használt cikkek 
nem vámmentesek többé. Azonban az 
utasok által magukkal, kofferekben 
vagy kézitáskákban vitt használt cik-
kek a vámtörvény alapján ezután is 
vámmentesek. — A Spanyolországba 
exportáló érdekeltek figyelmét  felhív-
juk, hogy adott esetben bizalommal 
forduljanak  a román kereskedelmi 
Ataséhoz (cime Legacion de Rumaine 
Calle Quíntana 5 Madrid) bármely a 
kereskedelmet érintő kérdésben, mert 
ingyenesen ad információt,  árakat, 
szállítási dijakat közöl, ajánlatokat el-
intéz, importáló cégek címét meg-
adja stb. 

X Baba-kl in ika Szabó Ödön 
fodrászűzletében,  hol mindenféle  já-
tékbabál kijavitnak, a hiányzó része-
ket pótolják. Baba-parókák minden 
színben és formában.  Elvállalom színi-
előadások maszkirozását. Parókák és 
szinházi kellékek kikölcsönzése. Julá 
nyos árak.  Pontos kiszolgálás.  Veszek 
vágott  és hullott  hajat. 

X Ssmirnasiövést vállalok há-
zaknál és bármilyen kézimunkák ké-
szítését. Özv. Z. Székely Jánosné, Ki-
rály-u. 10 szám. 

E g y ssürke sapká t találtak 
városunkban a Kossuth uicán. Tulaj-
donossá, igazolás mellett a rendőrsé-
gen átveheti. 

Bicskásódás két sebeeülttel. 
Kápolnásfalu  községből a helybeli köz-
kórházba legutóbb egyszerre két sebe-
sültet ís szállítottak be : Dobos Károlyt 
és Benedek Mátyást. Mind a ketten 
21 évesek, s a sebesülésük ugy tör-
tént, hogy egy Összeveszés folytán 
egymást kölcsönösen megbicskázták. 
A vizsgálatot megindították. 

Az erdészeti  hivatal  által  birt,  három 
nagy  szobából  álló  helyiség  1932 január 
hó l-iöl  kiadó.  FehHágositás  nyerhető 
fíÖSLER.cégnél, 

Bethlen-utca  65 szám alatt  két 
szoba'konyhás  lakás  kiadó.  Azonnal  be-
ksnszhetó. 

Erdély története, Jancsó Be-
nedek nagyérdekességü könyve, mely-
lyel egyik számunkban részletesebben 
foglalkoztunk,  kapható a Könyvnyom-
da R. T. üzletében. Ára 80 leu. 

Bécsben végzett , okleveles ze-
netanárnő vezetése mellett olcsón vé-
gezheti zenetanulmányaít a helybeli 
Irgalmas Nővérek zárdájában. Bővebb 
felvilágosítás  a zárda elöljáróságától 
kapható. Tekintettel arra, hogy egy 
éve, hogy nem kapják a nővérek fize-
tésüket, a szíves pártolást nagyon 
szépen kérik. 

AZÜRCRÉME, 
szeplő,  máj folt,  pattanás,  mitesszer 
ellen.  Az arcbőrt  simává,  Qdévé,  fiata^ 
hssá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 
AZÜR'SZAPPAN 

ára  25 leu. Kapható:  minden  drogéria, 
gyógy-  és iHaiszertárban. 

Mikor a hasxonbér dolgába 
beleszól a revolver it* Bitay Béla 
gazdatiszt néhány évvel ezelőtt bérbe 
vette Bató Ferencnek városunk végén 
fekvő  földbirtokát.  I929 ben, az első 
évben, mikor a gazdálkodás ís elég 
jól bevált, a haszonbért is rendesen 
megfizette.  Nem igy azonban az 1930 
évben, amikor rossz termése volt. Bí-
taynak. A bérlet meg nem fizetése 
miatt Bató a bérlőt többször szólitotta 
meg, s egy ilyen alkalommal keletke-
zett szóváltás közben Bitay revolvert 
rántott és abból egy lövést tett. Bató, 
aki feljelentette,  azt állitja, hogy rá-
lőtt, mig Bitay a tegnapi tárgyaláson 
azzal védekezett, hogy a lövéssel csak 
meg akarta ijeszteni Batót, akí őt a 
haszonbér miatt állandóan zaklatta, 
a földről  kikergette, sőt megverte a 
feleségét  ís. A bíróság Bitayt súlyos 
testi sértés bűntettének kísérlete és 
engedély nélküli fegyvertartás  miatt 
5000 leu pénzbüntetésre ítélte, amit 
azonban mind a két oldalról meg-
felebbeztek. 

KOZGAZDASAG. 
Az általános gazdasági válság 

tovább terjed, a jobb jövőbe vetett 
hitre hétről-hétre kegyetlenül rácáfol 
a való. Ma egy darab állat félannyi 
áron cscrél gazdát, mint egy hónap-
pal ezelőtt, a gabonaárak állandóan 
esnek, a gazda vásárlási képessége a 
nullával egyenlő. 

Azt mondják, ma a panaszok, 
jajgatások idejét éljük. A folytonos 
panasz nem csak megszokás, hanem 
az emberi lélek állapotának hü kifeje-
zője. Mindenki aggódva kérdi, mit hoz 
a holnap ? . . . Talán még rosszabb 
állapotot. Boldog az, akí ebben az 
összeomlott világban is ábrándképek 
után fut,  s jobb jövőt remél. 

P iac i á rak . A buza: 40—45, 
rozs : 30—35, árpa 30—33, zab : 20— 
24, tengeri: 27—35, burgonya 8—10 
leu vékánként. V-é. 

Gyümölcstermelők sserves-
kedése. December hó 6 án, vasárnap 
délután 4 órakor a Barkóczy étterem 

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-har í ioyákat és sport zokn ika t : férfi-  és gyermek-
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimonka anyagokat stb. a 

n O R A ^ ^ - á l « u h á z f a a n  < e t a l e a - b a n k é p ü l e t é b e n , 
y y M U t l i * - a f U f i a Z P a i B ^ „ a g y t r a f i k  m e l l e t t . 
Áraink I-a minőségben. Az áruk vetelköteiezetiség nélkül mentekínlhetök. 

helyiségében tartja alakuló közgyűlé-
sét az »üdvarhelymegyei Gyümölcs-
termelő és Értékesítő Társulat®. Az 
uj szövetkezeti törvény és a gazda-
sági társulatok törvényei alapján szer-
vezendő : vármegyei gyümölcsközségek 
és magánosok központi szerve nagyon 
szép teendők véghezvitelére lesz el-
hívatva. Alakulása iránt általános az 
érdeklődés az egész vármegye közön-
sége körében. Előre láthatólag, igen 
sokan fognak  résztvenni. 

Siadö tu l a jdonos : a Könyvnyomda B-T' 
Odorhe lu -Széke lyodvarhe ly . 

Tudomására  adom a t.  vásárló  és 
ipa''os  közönségnek,  hogy  Piofa  Regina 
Maria  (Piactér)  5 szám alatt 

hörüdetemet 
ismét  megnyitottam. 

Raktáromban  kafjhatók  mindenféle 
börök,  talpak  és a bőripari  szakmába 
tartozó  áruk  és Iparcikkek. 

Legfőbb  törekvésem,  hogy  elsőrangú 
minőségű  áruimmal  és versenyképes 
áraimmal  t  vevőim  igér.yeit  teljesen  ki-
elégítsem. 

Szives  pártfogást  kér: 

SZEBENY  ANTAL 
bőrkereskedő. 

Figyelem! 
Legjutányosabban, legszebben jav i ta -
tanak és ú j r a fényeznek 

hó« és sárc ipőkef t 
K a t o n a B é l a gummivulkanizáló mű-
helyében. Ugyanott minden méretű 
antő- és bicikli-gumm t felelősség  mel-
lett vulkanizálok. — Minden méretii 

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

Kőkereszt-tér 1. 

HULLADÉK-PAP IR 
nagyban 5 kilőn felül) 
10 leuért, kicsinyben 
12 lenéit kapható a 

Könyvnyomda R.-T. 
fizletében. 

• 

Olcsó favágást  vállalok mo-
dern gépeimmel megyénkben 

bárhol, 
ölenként . . . 70 leu 
óránként . . . 70 leu 

Levelezőlap értesítés ele-
gendő. Pálífy  Móxes Cristur. 

Kiadó lakás. 
A város főterétől  1300 méter 
távolságban egy 4 szobás kő-
ház, kerliel és mindentéle 

meiléképülettel kiadó. 
Ciin: a kiadóhivatalban. 

Bútorok. ^^^ 
Modern ebédl(í- háUszoba be-
renflezéfcfk,  liajlitoit székek, dí-
ván) ok, készen és rajz i.táii, meg-
rendelésre l e g o l c s ó b b a n 

G a r a b á s 
bu to r r ak tá rá l i au kaphatók, 
KoRsnth-ntca 27 fKám  alatt. — 

Ugyanott 10 HP. Máv. benzin-
motor eladó. 

JÓ, kereszthuros rövid 
zongora jutányos áron 
eladó. Értekezni !ehet: 
Malom-utca 36 sz. alatt. 
200~300 ezer leu 

készpénz-tökét 
keresünk haszonrésze-
sedésre rentabiüs, jó 
fgrgaimu váilaiaihoz, 
megfeieic ingatlan 

garanciával. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó bolt 
Odorlieía- Székel) ndvarhelyen a Beth 
len-ntcáhan a m á r k Fereiic-féU 
dus&n felszerelt,  jó menetelü vegyeá* 
kereskedés, elhaláloz.ás miatt, kÓNT;-
péuzflzetés  mellett, eladatik. — Ér-
tekezni lehet az örökösöknél Székely-

ndTarhelven. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásároíni, ugy keresse fel 

Dobral Károly 
cipö üzletét,- ahol a legkényesebb 
Igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

Könyvnyomda RészTéayt&rHaBág Odorheiu—Székelyudvarbely. 


