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A gazdák adósságának 
rendezéséről (konverzió) szóló törvény-
tervezet még sok átdolgozáson, változ-
tatáson fog  átmenni, amig törvény lesz 
belőle. Az alapelvet, hogy a földmives 
osztály tarthatatlan eladósodott hely-
zetén segíteni kell: minden politikai 
párt magáévá teszi, de ma még nem 
lehet tudni, mik lesznek a részletes 
feltételek,  amelyeknek az adós meg 
kell, hogy feleljen,  hogy adósságát »az 
állam átvegye«. 

Érthető, hogy a gazdatársadalom 
nagy bizakodással tekint a törvényter-
vezet megszavazása elé, de e bizako-
dásnak nem szabad elbizakodottsággá 
fajulnia,  nehogy az esetleges csalódá-
sok váratlanul és keservesen érjék az 
embert. Különös veszélyt látnánk ab-
ban, ha a kölcsönök konvertálásának 
az elbírálásánál nemcsak a birtok te-
herbiróképességét, hanem az adós sze-
mélyi jóságát, esetleg fizetöiészségét 
is birálat alá vennék. Az utóbbi idő-
ben ugyanis sok székelyföldi  gazda 
nem volt abban a helyzetben, hogy a 
tőkéből törleszteni tudjon, sőt a ka-
matfizetést  is elhanyagolták, nem egy-
szer azzal az elbizakodással, hogy 
úgyis átveszi az állam az adósságot. 
Nehogy az legyen ennek a következ-
ménye, hogy az ilyen adóst rossz 
fizetőnek  minősítsék és a konverziónál 
háttérbe szorítsák I Annál valószínűbb-
nek kell látnunk ezt a veszélyt, mert 
a kormány ilyen szándékáról való hí-
rek éppen legutóbb már forgalomban 
is vannak. 

Végre egy okos szó. 
D. Grigorovici szociáldemokrata 

képviselő, válaszfelirati  beszédében a 
következőket mondotta : A kisebbségek 
is részét alkotják az államnak, amely-
ben bizonyos szociális és gazdasági 
szerepet töltenek be, annál is inkább, 
mert erre a szerepre románok még 
nincsenek. A kisebbségek között van-
nak tényleg népi kisebbségeink is, me-
lyek kultúrájúkkal és civilizációjuk 
múltjával megelőztek benníinket s az 
a szerencséjük volt, hogy fejlődésnek 
indulhattak. Ezeket a kisebbségeket 
Csehszlovákiában oly okosan és jól 
kezelik, hogy ezt a bánásmódot mi is 
mintául vehetnők. Sőt, mi több, azon 
a véleményen vagyok, hogy az olyan 
népek, mint például az amerikai angol-
szász nép, mely érzi a maga méltósá-
gát és civilizatórikus erejét, nem is tö-
rődik a kisebbségeivel. Ilyennek kell 
lennie a román -népnek is. Büszkéob-
nek kell lennünk a kisebbségekhez 
való vonatkozásban és egyúttal  türel-
meséknek  S ha másképpen nem megy, 
az amerikai módszert kell követnünk. 
Csináljanak a kisebbségek iskolát ma-
guknak, ahol csak kell nekik, amennyit 
csak akarnak, adjunk nekik az adók-
ból lOVó részesedést vagy annyit, 
amennyi megilleti őket, csináljanak 
ezzel, amit tudnak, építsenek iskolákat, 
tegyenek, amit tetszik, éljenek, ahogy 
jól esik nekik. így tesznek az ameri-
kaiak.jS az amerikai románoknak, éppen 
ugy, mint a többi ottélő népeknek, e 
bánásmód következtében semmi har-
cuk nincs az ország uraival. Ha így 
tennénk, a mi kisebbségeinknek sem 
volna semmi bajuk velünk. A maguk 
pénzén megcsinálnák a maguk iskoláit. 
Azon lennének, hogy ezekben az is-
kolákban minél jobb helyzetbe jussa-
nak. Bizonyos vagyok abban, hogy 
románul is inkább megtanulnának, mint 
most, az erőszaknak és az üldözésnek 
utján. Más mód nincs: vagy a cseh-
szlovák, vagy az amerikai módszert 

kell kölcsön kérnünk. A mai állapo-
tokkal azonban szakitanunk kell, mert 
azok egész Európában csak rossz hí-
rünket keltik. 

. . . Milyen kár, hogy az ilyen okos 
beszédet Romániában oly kevesen hall-
ják meg, mert többen vannak a csont-
fülüek,  akik a nemzetieskedéssel, az 
oktalan és korszerűtlen hösködéssel 
akatnak maguknak előnyöket szerezni. 

Károly király és gróf  Bethlen 
István találkozása. 

Napok óta foglalkoztatja  az egész 
európai, de különösen a román és ma-
gyar politikai világot és a közvéleményt 
egy találkozás. Károly király, aki a 
Bánságba ment vadászatra, háromne-
gyed órás kihallgatáson fogadta  a te-
mesvári állomáson vasúti szalonkocsi-
jában Bethlen volt magyar miniszter-
elnököt. Hogy a kihallgatás beszéd-
tárgya mi volt, azt a hivatalos nyilat-
kozatok nem árulják el. Éppen ezért a ta-
lálgatásoknak korlá'ian tere nyilt meg. 
Beszélnek udvariassági látogatásról, a 
Habsburg-restaurációról, sőt perszoiiál-
uníóról is. Bizonyos, hogy nem jelen-
tőség nélküli ez a találkozás, de hogy 
ez a jelentőség milyen kifejlésben  fog 
megnyilvánulni, azt a valóságban a 
jövő fogja  megmutatni. 

A Magyar Párt 
a válaszfelirati vitában. 

Gyárjás  Elemér  magyarpárti sze-
nátor hatalmas beszéddel vett részt 
abban a vitában, amely a királyi trón-
beszédre a parlament által adandó vá-
laszfelírat  felett  lefolyt.  Tiltakozott 
Gyárfás  a helyi önkormányzatok meg-
csorbítása ellen s a mezőgazdasági 
adósságok törvényhozási rendezésére 
nézve megjegyezte, hogy a Magyar 
Párt e kérdés megoldását évek óta 
sürgeti s a helyzetet az egymást kö-
vető kormányok hibái és mulasztásai 
tették ily súlyossá. A Jorga támoga-
tástkérő felhívására  azzal válaszolt 
Gyárfás,  hogy a Magyar Párt egyetlen 
kormánytól sem vonta meg a támo-
gatást az ország gazdasági kérdései-
nek megoldásához. S bárha ez a kor-
mány ugy a választások kérdésében, 
mint egész eddigi kormányzása alatt 
szembehelyezkedett a Magyar Párt el-
veivel, — az ország kétségbeesett 
helyzetében mégis hajlandó a magyar-
ság az együttműködésre. Ennek azon-
ban a feltétele  az, hogy ne állítsák a 
Magyar Pártot befejezett  tények elé, 
amint ez eddig történt, hanem bizto-
sítsanak neki megfelelő  részt a szük-
ségessé váló rendszabályok előkészíté-
sében. Beszélt még Gyárfás  a túlhaj-
tott adózásról, az állami javak oktalan 
kezeléséről és a zaklató hivatali szel-
lem visszaéléseiről. 

Lenyűgöző hatású beszédét Gyár-
fás  szenátor a következő szavakkal 
fejezte  be: ^Romániában, ahol még 
senki se halt éhen, mert élelmi sze-

Wek bőségben vannak, a többi eszkö-
zök hiánya nem vált volna katasztró-
fálíssá,  ha a javak szétosztása értel-
mes és igazságos lenne. S ebben az 
esetben a lakosság erkölcsi ellenálló 
ereje is érintetlen maradt volna. Mint-
hogy a kormány; eddigi működéséből 
az tűnik kí, hogy  a kormány  nem  ura 
a helyzetnek:  a válaszfeliraiöt  a Ma-
gyar Párt nem szavazza meg,< A nagy 
jelentőségű és mély elgondolással, 
széleskörű tudással felépített  hatalmas 
beszédet a román lapok is terjedel-
mes cikkekben ismertették és részle-
tesen méltatták. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: decem-

ber 12 én Farkaslaka, 14 én Bethlen-
szentmiklós, Dálya, Földvár, 15 én 
Bonyha, Bucsum, 17-én Gyulafehér-
vár, Parajd, 18 án Marosugra. 

Az elsőfokú  iparhatóság bizott-
sági tagjaiul a vasárnap tartott gyűlé-
sen a kereskedő társulat részéről meg-
választattak: Pap Dezső, Sámson An-
dor, Ssztegár Gerő és Lőríncz János; 
az iparosság részéről: Gyarmathy Ist-
ván, Bogáthí Lajos, Kovács István 
(cipész). Varga Béla, Jakab Ignác, ifj. 
Péter József,  ifj.  Nagy Dénes, Csíki 
Gergely, Szőcs Sámuel, Bardocz Jó-
zsef  ifj.,  Könczei István, Hermann 
Gusztáv, Fülei Dénes, Képiró Lajos, 
Altér Salamon; a vendéglősök részé-
ről Szilágyi Ignác. 

A választó gyűlésen a kereskedők 
és iparosok csak korlátolt számban je-
lentek meg. Pedig a mai komoly idők 
megkövetelik, hogy valahányszor saját 
ügyünkről van szó, mint egy test ve-
gyünk részt a törvény által biztosított 
jogok kihasználásában és megvédésé-
ben. î z uj bizottsági tagokat felkér-
jük,' hogy a közbizalom által rájuk ru-
házott tisztséget viseljék lelkiismeretes 
köcülfekintéssel  és gondossággal és 
gondoljanak arra, hogy a mai nehéz 
viszonyok közt a kereskedők és ipa-
rosok érdekeit minden téren s külö-
nösen a városi tanácsban is öntuda-
tos és bátor küzdelemmel kell védel-
mezniök. 

A Nagyváradon vasárnap tartott 
országos kereskedő gyü'és elkeseredett 
hangon követelte az országos morato-
riumot. Hegedűs Nándor képviselő ada-
tokkal mutatta ki, hogy az állami és 
városi közterhek aránytalanul sújtják 
a kereskedőket és iparosokat, jövede-
lem pedig nincs. Szükséges, hogy az 
adóhátrálékokat is részletekben lehes-
sen fizetni.  Nézetünk szerint nemcsak 
moratoriumot kell adni az iparosság-
nak, hanem adócsökkentést is. A szat-
mári ipartestűlet szintén gyűlést tar-
tott, amelyen Gyüre Lajos, a csizmadia 
ipartársulat elnöke, találóan ismertette 
a mai helyzetet: amikor 1000 leu volt 
egy mázsa buza, a csiriz ára 100 leu 
volt s most is 100 leu, amikor a buza 
ára 250 leura esett. 

Marosvásárhelyt a kamara enge-
délyével ács és kőműves mesteri vizs-
gára előkészítő tanfolyam  fog  működni, 
amelyre beíratkozhatik minden ács- és 
kőműves-legény, vagy önálló iparos is. 
Vidékiek olcsó szállást és kosztot a 
tanoncotthonban kaphatnak. Bővebb 
felvilágosítást  ipartestületünk ad. 

Ipartestületünk január 1-ével el-
foglalandó  hivatalszolgai állásra pályá-
zatot hirdet. Bővebb felvilágosítást  a 
tiikár ad. Az Ipartestület e'ncksépe. 

A nyugdij-frontról. 
Szerdán az az örömhír terjedt el 

városunkban, hogy a nyugdijasok több 
havi illetményeire valamelyes kifizetést 
eszközölnek. Az örömhírre felvonult 
nyugdijas-sorfal  azonban ezúttal is a 
csalódás keserű érzetével oszlott szét. 

* 

A képviselőházban br. Jósika  Já-
nos magyarpárti képviselő, az állami 
költségvetéshez mondott beszédében ki-
fogásolta,  hogy a hátrálékos nyugdijak 
kifizetésére  szükséges összeget csak a 
rendkiviili  költségvetésbe vették fel  s 
ezzel az állam voltaképpen moratoriu-

mot adott magának, mert ez a költ-
ségvetés teljesen irreális s igy nem le-
het remény arra, hogy a nyugdíjak 
abból kifizettessenek.  Minden emberi 
jog és szociális gondolkozás ellen van, 
hogy az elvégzett munka dijának ki-
fizetését  bizonytalan időre kitolják. 

« 

Önálló interpellációt terjesztett elő 
a Házban a nyugdijhátrálékok ügyé* 
ben Hegedűs  Nándor magyarpárti kép* 
viselő is. 

Esik az angol font  — 
emelkedik az angol onbizalom. 

Anglia a karácsonyi pénzforgalom 
bővítése érdekében 15 millió fontster-
ling (körülbelül 10 milliárd leu) papír-
pénzt bocsát kí — aranyfedezet  nél-
kül. Ha figyelembe  vesszük, hogy 
Angliában csak nemrég került felszínre 
egy olyan közgazdasági felfogás  is, 
mely a francia  aranytömeg uralmával 
szemben az aranyfedezet  félretételét 
tartotta helyesnek, jelentőséget kell tu-
lajdonitanunk az angolok uj papírpénz-
kibocsátásának, mert ez mindinkább 
azt mutatja, hogy az emberiség, a 
szörnyű gazdasági változások nyomása 
alatt következetesen kezd eltérni a régi 
fikciótól,  hogy valamely állam gazda-
sági tekintélyének és a pénz vásárló-
erejének mértékét és értékét az arany-
fedezet  határozza meg. Nagy változá-
sok és kifejlődések  korszakát éljük, 
amelyben olyan gondolatok is merül-
nek fel,  hogy az értékmérő, a valuta 
alapja ezután a munka  legyen, vagy 
mások szerint a földbírtok,  az állami 
épületek, a természeti kincsek stb. 
Nem lehet tudni, hogy a forrongó  át-
alakulás melyik — esetleg még fel 
sem vetődött — gondolatnál fog  meg-
állapodni, de méltán eszünkbe juthat 
a mai rendkívül' helyzetben néhai való 
Farkas Lajos tudós piofesszornak  a 
pénzről való bölcs felfogása  és taní-
tása : »A pénz nem az, ami, hanem 
ami nem«.... 

A Nyugdijasok Egyesületének 
közlései. 

A legújabb felsőbb  rendelkezés az, 
hogy a szeptember végéig járó nyug-
dijhátrálékok, kölcsönös megállapodás-
sal, az adóhátrálékosok befizetéseiből 
elégíthetők kí, vagyis erre a célra a 
nyugdíjas átkérhet annyi adóhátráléki 
befizetést  ismerőseitől, bizalmas embe-
reitől, amennyi a hátrálékban levő 
nyugdijjárandósága, sakkóra nyugdijat 
kifizetésbe,  az illető adóhátrálékát pe-
dig befizetésbe  könyvelik el. A pénzt 
az illető adófizető  a nyugdíjasnak fi-
zeti kí, megegyezés szerint, egyszerre, 
vagy részletekben, esetleg közszükség 
leti tárgyak (pld. ruhaszövet, cukor, 
bolti kontó stb.) átadásával is. Ez is 
valami, de nagyon nehéz a keresztűl-
víhetése, mert a nagyobb tételű és biz-
tos pénzt jelentő adók már jó részben 
be vannak fizetve.  Mindenesetre igye-
kezzék mindenik nyugdíjas igyis, 
amennyit lehet felvenni,  mert a decem-
ber végén hátrálékban maradó nyug-
dijak a jövő évi költségvetésbea az 
állami tartozások terhére iratnak át, 
amelyeket az állam csak később fog 
kifizetni,  ha erre fedezet  lesz. Nehéz 
sors, bánatos karácsonyvárás a nyug-
dijasok osztályrésze. Ennek dacára is 
eljárunk, hogy amit csak lehet, kész-
pénzben az adóhivataltól minél előbb 
felvehessük.  Az  elnökség. 

MOZI. - Szombat este fél 9, vasárnap d. u. fél 6, este fél 9 órakor: A kék angyal, szenzációs hangos film. Fösz.-ben Emil Jannlngs és Marlene Dítrich. 
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Az iparosok és kereskedők ttiökodési engedélye. 
Az uj egészségügyi törvény 347. 

§-a a következőket rendeli: ' 
Mindenki, aki bármiféle  ipari üze-

met akar nyitni, megnagyobbitani vagy 
átváltoztatni, köteles működési enge-
délyt szerezni az egészségügyi tanács-
tól. Különleges végrehajtási  utasítás 
fogja  oszf^ozni  az egészségre ártal-
mas ipaíokaf.  ÜgyafteX  fogja  részlete-
sen meghatározni a helyiség és a 
munkások egészségére vonatkozó fel-
tételeket és fogja  szabályozni a for-
mai követelményeket, amelyek bármiféle 
ipari vállalat megkezdése előtt telje-
sitendők. E törvény kihirdetésekor lé-
tező ipari üzemeket Összhangba kell 
hozni az ipari egészségügyre vonat-
kozó különleges végrehajtási utasitás 
szempontjaival és kívánalmaival és pe-
dig azon határidő alatt, amelyet  ezen 
végrehajtási  utasitás  (regulament)  meg 
fog  határozni. 

Ezt mondja a törvény. A végre-
hajtási utasitás pedig semmit sem 
mond, mert a végrehajtási utasitás 
még nem jelent meg. 

« 
Az uj rendszabályoknak ebben a 

hiányos állapotában — amely kétség-
telenül csak a végrehajtási utasitás 
megjelenésével lesz teljes — minden-
ki előtt világos, hogy időelőtti a pre-
fecturának  a főorvosi  hivatal kezde-
ményezéséire kiadott azon felhívása, 
amely elrendeli minden iparosnak, ke-
reskedőnek stb. hogy a működési en-
gedély elnyerése iránti kéréséi a me-
gyei egészségügyi bizotlsághoz decem-
ber 15 ig adja be, mert ellenesetben 
január 1 je után mindazok, akik ilyen 
engedéllyel nem rendelkeznek 2000— 
5000 lejig terjedő birsággal és helyisé-
gük bezárásával büntettetnek. Időelődi 
ez a rendelkezés, mert végrehajtási 
utasitás hiányában a hatóság sem tud 
hatja, minő feltételek  követelhetők az 
engedély kiadásához, minthogy .ezen 
feltételeket,  a törvény szerint, a végre-
hajtási utasitás fogja  megállapítani. 

Megyénkben a működési enge-
dély megszerzése mintegy 5—6 ezer, 
kisebb nagyobb (inkább kisebb), pol-
gári exisztenciát érdekel. Ez az ér-
dekeltség nemcsak abban áll, hogy 
az életnek mai elviselhetetlen nehéz-
ségei ujabb utánjárásokkal, kérelme-
zéssel, a meglévő kenyérkereseti fog-
lalkozás fehételezetté,  tehát legalább is 
pillanatnyilag bizonytalanná válásának 
a remegő érzetével tetéztetnek, hanem 
egyes esetekben érzékeny kiadast is 
jelent, mert az 1927 április 12 után 
szerzett ^ iparengedélyek tulajdonosai 
500 tói 10,000 lejig terjedő taxát is 
kötelesek fizetni  a működési engedély 
uíán. Elismerjük, a taxákból létesí-
tendő alap szép, emberbaráti célt szol-
gál, mert a közegészségügy fejleszté-
sére fog  felhasználtatni.  De ma még 
az ilyen, uj, berendezkedéseknél is 
figyelembe  kell venni a gazdasági 
helyzet kényszerű akadályait s kitolni 
mindent, aminek teljesítésére a törvény 
még nem szabott parancsoló termi-
nust. Nincs indoka annak, hogy a ter-
hes rendelkezést — még e magasabb 
emberbaráti cél szempontjából is — 
éppen mi, a legszegényebb vármegye, 
kezdjük leghamarább végrehajtani, 
amikor, tudomásunk szerint, azt még 
egyetlen vármegye (különösen a re-
gátban) sem hajtotta végre. 

E cikk Írója többszöri, beható 
tanácskozást folytatott  dr. Pop megyei 
főorvossal,  igyekezvén őt a felfejtett 
szempontok helyességéről meggyőzni. 
Dr. Pop főorvos  megnyugtató kijelen-
téseket tett abban az irányban, hogy 
ugy az engedélyek megadása, mint a 
taxák kiszabása tekintetében a méltá 
nyosság és a jóindulat fogja  vezetni 
a hatóságokat, — az időelőttiség kér-
désében azonban meggyőzhetetlennek 
bizonyult. 

A megyei Magyar Párt elnöksége 
ezért, magáévá téve az ügyet, elhatározta, 
hogy a kérdés tisztázása és kormány-
hatósági döntés kieszközlése céljából 
a parlamenti csoporthoz fordul.  Sem 
ez a fellépés,  sem egy ellentétes állás-
pontnak lapunkban való ismertetése, 
nem akar szembehelyezkedés, vagy 
éppen felhívás  lenni a hatósági ren-
delkezésekkel szemben. Nem vállalhat-
juk a felelősségét  annak, hogy bárki 
is, ezen közleményre támaszkodva, 
megtagadja a hatósági rendelet teljesí-
tését, De abban a reményben bocsát-

juk a nyilvánossáĝ  elé a magunk fel-
fogását,  hogy ez, egy esetleg szélesebb 
körű megmozdulásnak, az érdekeltek 
nagyobb képviselete által kezdeménye-
zendő tárgyalásnak képezheti alapját, 
ami a meggyőzés jobb lehetőségéivel 
közmegnyugvásra dönthetné el a kér-
dést — akár jobbra, akár bartrá. 

S hogy áz ügy szólgálátfffá  irá-
nyuló készségűnknek bizonyítékát is 
adjuk, az érdekeltek rendelkezésére bo-
csátjuk annak a kérésnek a formáját, 
melyet a működési engedély elnyeré-
seért kell benyújtani: 

Domnule Pre^edinte I 
Avánd ín vedere díspozî 'Unile Art. 

347 din legea Sanitará de ocrotire, 
am onoarea a Vá ruga, sá bínevoî l 
a-mi elibera o autoriza îe de funĉ io-
nare din punct de vedere sanitar pentru 
industria de pe care o exercit 
dela avánd brevetul No. 

dela 
la 1931. 

Dsale Dluí 
Presedinte al Consiliului de ígiená 

ocrotire de Jud. 
ödorheiu. 

Akik 1927 április 12. után kaptak 
iparigazolványt, írják be a kérésbe 
még a következő sorokat: 

Totodatá cu onoare Vá rog, ca 
luánd in considerare starea mea ma-
terialá preciim criza financíará  ac-
tualá, sá binevoî i a má scuti de ori ce 
taxá pentru fondul  Sanitar §i de ocro-
tire judê ean. 

És lehetőleg csatoljanak a kérés-
hez előijárósági bizonyítványt arról, 
hogy iparuk a mai nehéz gazdasági 
helyzet miatt nem jár jövedelemmel. 
A kérésre 14 leu okmánybélye^et és 
2 leu repülőbélyeget kell ragasztani. 

H 

SPORT. 
A sétatéri jégpálya kedvező idő 

esetén 1—2 nap múlva. megnyílik. Az 
árak a tavalyinál W/o kai olcsób-
bak. (Bérlet 200 leu.) Gyerekek, 
valamint a Hargita tagjai, ha nin-
csenek tagdijhátrálékban, ennek iga-
zolásával kedvezményt kapnak. A 
jégpálya pavilonja állandóan fűtve  lesz 
és a korcsolyázók rendelkezésére áll. 
Bérletek Vári Zsigmond Hargita-játé-
kosnál. 

Folyékony gyümölcs. 
Ez alatt, a magyar fülnek  szokat-

lan és idegen kifejezés  alatt azt az 
ipari terméket kell érteni, amelyet leg-
újabban Svájcban, Németországban, 
Olaszországban és Amerikában állíta-
nak elő. A folyékony  gyümölcs nem 
más, mínf  természetes gyümölcslé, 
szőlő, alma, körte vagy egyéb gyü-
mölcs színtisztára szűrt vagy derített 
mustja, melyet a maga eredeti állapo-
tában óvnak meg azokra a hónapokra, 
amelyekben friss  gyümölcs nem áll a 
gyümölcs barátok rendelkezésére. A 
háború utáni idők ezen legújabb' ter-
mékének előállítása az emiitett álla-
mokban már jelentős iparággá fejlő-
dött és pedig nem az alkoholélvezet 
elleni indokokból, hanem azért, mert a 
helyes táplálkozás irányelvei között az 
orvosi tudomány mind nagyobb tért 
akar biztosítani azoknak a tápanya 
goknak, amelyeket a friss  gyömölcs 
szolgáltat. Németországban 1930 ban 
mintegy száz kisebb nagyobb üzem 
foglalkozott  gyümölcslé-készítmények 
előállításával s ezek körülbelül 12 mil-
lió liter folyékony  gyümölcsöt állíta-
nak elő egy termelési évben. Az uj 
iparágról talán nálunk is lehetne gon-
dolkozni, mert az ilyen feldolgozás 
előnye az, hogy az egyenlőtlen és mi-
nőségileg gyengébb termés is könnyeb-
ben értékesíthető, ami nálunk különö-
sen az almánál fóntos  szempont. Né-
metországban azért is karolták fel  nagy 
előszeretettel az uj iparágat, mert ez-
zel akarják kiszorítani az amerikai 
standard-gyümölcsöt és a mindenféle 
déligyümölcsöt. Azokat a módszereket, 
amelyek szerint a tiszta és friss  gyü-
mölcslé a fogyasztás  kívánalmainak 
megfelelően  előállítható, számos szak-
könyv ismerteti. (T.  K.) 

Román lapszemle. 
Az Épőcd  az Ameri'-tában mlí§-

jelenő »America*  című román Íífp 
»Borah ur ellenünk* című cikkéfe'ől 
közöl szemelvényeket. William Borah, 
Írja az amerikai román lap, szükségét 
érezte, hogy ismét kifejezze  rokon 
szenvét Németország és a héhaf  Ausz-
tria- Magyarország iránt. Európában, 
mondotta Borah, nem Üiíai  bél^ ^ nem 
lesz le fegyverkezés  mindaddig, míg 
jóvá nem teszik azokat az igazság-
talanságokat, melyeket egyes népekkel 
a békeszerződések elkövettek. Azok a 
békeszerződések, melyek megterem-
tették a lengyel korridort és feloszlat-
ták Ausztria-Magyarországot. Hogy a 
republikánus szenáior ur mí okból 
ragaszkodik a felszabadított  népek új-
bóli leígázásához, azt nem tudjuk. Azt 
sem mondhatjuk, hogy Borah nem 
ismerné a töriénelmet. Az Egyesült-
Államok demokratikus népének érdeke 
sem lehet az ok, mert hiszen Amerika 
éppen a szolgaság megszüntetése mi-
att lépett a háborúba. Talán Borah 
urnák személyes rokonszenvei és ér-
dekei követelik ezt, a zsarnokságnak, 
és a rabszolgaságnak kedvező, propa-
gandát ? Nem tudjuk. Szerencsétlen-
ségre Borah a legfontosabb  helyet fog' 
lalja el azok közül, akik az Egyesült-
ÁllamoK külpolitikáját irányítják. A 
szenátus ama bizottságának az elnöke, 
amely a parlamentnek az ország kül-
politikáját illetően útmutatásokat ad. 
Ahogy itt Amerikában hívják, ő »Pre-
sident of  the Foreign Relations Comi-
tee«. Vannak azonban Amerikában 
olyan polgárok is, akik tudják, hogy 
Borah a jogot és az igazságot sérti, 
amikor ilyenféleképpen  beszél. Ezek-
nek meg kell mozdulniok, Borah nak 
táviratokat kell küldeniök és amerikai 
újságokban meg kell világítaniok a 
kérdést. Ezek közé tartozunk mi ro-
mánok is, különösen azok, akik ame-
rikai állampolgárok vagyunk. Ezeknek 
joguk van beleszólni az Egyesült-
Államok politikájába, különösen, ha 
olyan nagy hibákat követnek el, mint 
amilyet Borah. 

* 

^ A Mi^carea  november 30 iki szá-
mában, a vezércikkben, Jon Conea a 
revízionizmussal szemben ellenpropa-
gandát sürget. Azt, amit a külügy-
miniszter beszédében, mint a legjobb 
ellenszert megjelölt: a hadsereget, nem 
tartja elegendőnek. A világ szemében 
rokonszenvesebbek azok, akik a szó-
nak, a meggyőzésnek, az érzéseknek 
és a lelkiismeretnek fegyvereivel  »p-
pellálnak a világ közvéleményére. 
Hiába van valaki mellett az igazság, 
nem fog  eredményeket elérni az, aki-
nek egyetlen indokolása a hadsereg, 
íme például a magyar propaganda, 
mely állandóan jól irányítva és semmi 

' áldozattól vissza nem riadva dolgozott, 
eredményeket ért el s nyugati szom-
szédjaink, revíziós politikájuknak, igen 
sok és jelentős támogatót nyertek meg. 
Mi azt hittük, hogy elég, ha az igaz-
ság a mi oldalunkon van s ez alatt 
a magyar propaganda számunkra ked-
vezőtlen eredményeket könyvelhet el. 
Ne hivatkozzanak arra, hogy a pro-
pagandához pénz keli, az pedig nincs. 
Ezt tudjuk. Ajonban a magyaroknak 
sincs pénzük, bálunk azonban azzal 
töltik az időt, hogy aíelett vitatkoz-
nak : a propaganda-osztály a külügy-
minisztérium, vagy a miniszterelnök-
ség mellett van-e megfelelő  helyen. S 

gy semmiségekkel eltelik az idő. 
* 

A Lupta  december 1-i számában 
Émil D. Fagure szintén vezércikkben 
foglalkozik  a revízió kérdésével. Grandi 
olasz külügyminiszter washingtoni nyi-
latkozata ujabb bíztatást adott a revi-
zíónístáknak. Az ilyen jelenségekkel 
szemben nem elég kijelenteni, hogy ag-
godalomra nincsen ok és azok Olasz-
ország és Románia jóviszonyát nem 
zavarják. A passzivitást ezen a téren 
veszedelmesnek tartja és szükségesnek 
találná, hogy az ilyen tünetek ellen 
maga a román közvélemény tiltakoz-
zék energikusan. 

í 

Az Epoca  december 2 iki és a 
Curentul  december 3-iki számukban, 
részletesen ismertetik Ghica  külügy-
miniszter válaszát, melyet Ispir  kép-
viselőnek interpellációjára adott. Neve-
zeit képviselő az apátfalva!  határállo-

máson 1927 ben kiadott térképet látott̂  
melyen Erdély és Horvát-Szlavonor-
szág Magyarországhoz tartozóknak 
voltak feltűntetve.  Ghica szerint a 
nemzeti érzésnek olyan kifejezéseket 
kell keresni, melyek mások nemzeti 
érzéseit nem sértitf.  Genfben  alkalma 
volt Apponyh/al eszmecserét folytatni 
s örömmel lárta, hogy a magyar állam-
férfiú  a vitás kérdések félretételével  a 
közeledés álláspontján van. Sajnála-
tosnak tartja azonban, hogy Károlyi 
legutóbbi expozéjában ez a szempont 
nem igen vált érezhetővé. 

Az Universul  december 4 iki szá-
mában A. Hodo§ a Kolozsvárt terve-
zett rádióleadóról cikkezik. Többizben 
szólottunk már arról — úgymond —, 
hogy Erdélyben egyes házakban, sőt 
olykor a rádíókereskedések kirakatai-
ban is mily érdeklődéssel hallgatják a 
Pestről leadott reviziónísta prédikáció-
kat, soviniszta szónoklatokat és cél-
zatos híreket. A dunamentí főváros-
ban, ahol felfogták  a rádió jelen^ 
tőségét, a mikrofon  mindenütt ott van̂  
ahol hazafias  gyűléseket tartanak és a 
magyar Úristent hívják segítségül. Ez-
zel szemben a bukaresti leadót még 
azok sem hallják kifogástalanul,  akik 
szeretnék hallgatni. Az állomás nagyon 
messze van Erdélytől s a Kárpátok 
hegylánca is akadályt jelent. A kolozs-
vári primaria a szokásos bürokratikus 
akadékoskodás után végre megadta a 
kért ingyen területet s igy remélhető-
leg rövidesen megvalósul a kolozsvári 
közvetítő állomás, melynek nagy elő-
nye lesz az is, hogy Bukarestet a 
jövőben azokon a kis detektoros 
készülékeken is hallani lehet majd,, 
amelyeknek ára alig több 2 grammofon 
lemez áránál. Ha ez megvalósul, re-
mélhetjük, hogy a hallgató állomások 
száma erősen megszaporodik, a meg 
levő készülékek pedig lemondanak 
majd arról, hogy antennáikat a Pestről 
jövő hullámoknak feszítsék  ki. Ez as 
egyetlen mód ennek a propagandának 
az ellensúlyozására, mert hiszen a 
levegő hullámainak ellenőrzésére nem 
lehet vámhivatalokat felállítani. 

Az Universul  december 5-íki szá-
mában R. Seî anu vezetőhelyen fog-
lalkozik »in. Boris király nyilatkoza-
tával és a bulgár lelkiállapottalc. Boris 
király ugyanis békenyilatkozattal nyi* 
totta meg a szobranje legújabb ülés* 
szakát. Az Universul a nyilatkozat 
békülékeny hangjával azonban szembe-
állítja magának Malifiov  miniszterel-
nöknek reviziónísta nyilatkozatát, mely 
nem a bulgár állam, hanem a bolgár 
faj  nevében beszél, valamint számos 
bolgár sajtónyilatkozatot, melyek,mind 
a neuilly-i szerződés revízióját köve-
telték annak legutóbbi évfordulója  al-
kalmából. 

Felkórét as adóflsetőkhös. 
Miután a pénzügyminiszter ur várme-
gyénkre vonatkozólag ugy intézkedett, 
hogy a szeptember végéig esedékes és 
még ki nem fizetett  nyugdijak kielé-
gítésére kérjék át a nyugdíjasok az 
illető adófizetőktől  a szintén hátrálék-
ban levő adóknak az Összegét: az 
Udvarhelymegyeí Nyugdijasok Egye-
sülete nevében, tisztelettel felkérjük  a 
vármegye adózó közönségét, hogy 
hátrálékban levő adóikat a nyugdíja-
sok emiitett járandóságainak javára 
engedjék át, vagyis a nyugdijaknak 
adóikba való betudásával fizessék  be, 
annak a nyugdíjasnak javára, aki erre fel 
íogja kérni. Az adó- és nyugdíj köny-
veknek bemutatásával az adóhivatalok 
és a jegyzőségek készséggel fogják 
ezen nyugtázásokat keresztülvinni, 
vagyis mindkét érdekelt fél  javára az 
elkönyvelést megtenni. így remény 
van, hogy többen fogják  nyugdijaikat, 
ha részletekben, vagy itt ott fennálló 
adósságtörlesztéssel és esetlegesen vá-
sárlásokkal, s némi készpénz megnye-
résével ís, kézhez kaphatni. A adott 
nehéz helyzetben ez is hozhat egy kis 
enyhülést. Kérjük az adófizetőket,  tá-
mogassák a nyugdijasokat. Gyerkes 
Mihály s. k. a nyugdíjegyesület elnöke, 
Moravek Lajos s. k. az egyes, titkára. 

Karácsonyfa 
olcsó áron kapható „Tarnava*' 
et Metea-féle fatelepen, 
plaetér. — Darnóezl Gábor. 
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Meghivó. 
Az Udvarhely megyei Takarék-

pénztár Rt. 1931. december 21 én dél-
után 6 órakor Odorheiu—Székelyud-
varhelyt, intézeti helyiségében, rendkí-
vüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. 
Az igazgatóság által 1931. november 
4- ikén benyújtott kénysz-̂ regyezségi 
ajánlat jóváhagyása. — Ezen gyűlésre 
a t. részvényeseket azon figyelmezte 
téssel hívjuk meg, hogy az alapsza-
bályok értelmében azon részvényes 
gyakorolhatja szavazati jogát, aki rész-
vényét a közgyűlést megelőző nap dél-
után 5 óráig az intézet pénztáránál, 
Odorheiu, vagy a Kolozsvári Takarék-
pénztár és Hitelbanknál, Cluj, letette. 

Odorheiu—Székelyudvarhely, 1931. 
<3ec. 8. Ar lgazoató«ifl. 

HÍREK. 
December I I . 

Miklós h»rceg hásastá-ga. 
Az ilfovl  törvényszék megsemmisítette 
ívlíklós hercegnek október 28 ikán Jo-
ana Lucia Dumitrescu asszonnyal kö-
tött házasságát. A miniszterelnökség cá-
foló  nyilatkozatot adott kí azokra a. 
hírekre, melyek szerint a herceg lemon 
dott volna az őt, mint a királyi ház 
tagját megillető jogokról. 

Kinevesés. Molnár Samu hely-
beli törvényszéki jegyzőt (grefiert) 
ugyancsak a helybeli törvényszékhez 
főjegyzővé  (prímgrefierré)  nevezték ki, 
ami rangban a bírói állással egyenlő. 

Uegkesdi a Jótékony Nő* 
egylet kedvelt teaestélyeit, a-
melyek a múltban is annyi kedves 
hangulattal, kellemes szórakozásul 
ajándékozták meg a megjelenteket. És 
volt-e valaha szüség ilyen gondot fe-
ledtető szórakozásra, mint éppen mos-
tani nehéz napjainkban ? Az estélyek 
résztvevői a szórakozás mellett elő-
segítik az egylet nemes célját, a sze-
gényekről való gondoskodást is, ami 
most ugyancsak szükségesebb feladat, 
mint eddig bármikor volt. Áz első tea-
estély 16-íkán, szerdán lesz a Magyar 
Párt helyiségében 

A Ssooi»Ui Mistsió Mikolás 
estélye l3-ikán 8 órai kezdettel lesz 
a Barkóczy-étteremben. Célja: a leg-
nemesebb jótékonyság gyakorlása, sze-
gény gyermekek karácsonyi felruhá-
zása. Belépti díj nem lesz, csak a fel-
szolgált tea megváltása kötelező. 

HaUlosás. Dr,  Kassay  F.  Ist-
vánná  Pál Ilonka, 41 éves korában, 
városunkban, f.  hó 5 ikén hosszas 
szenvedés után elhunyt. A főképpen 
övéiért élő, jóságos lelkű nő, feltűnés-
nélkül, finom  szerénységgel, a társa-
dalmi és ^állásos intézmények ügye-
iben is értékes tevékenységet fejtett 
ki. P̂ érjén, Kassai F. István dr. ügy-
véden és leányán kívül nagyszámú, 
tekintélyes rokonság gyászolja. Nagy 
részvét mellett temették. 

Nagy  Pál  nyug. vármegyei köz-
kórházi gondnok f.  hó 9 én, 66 éves 
korában, városunkban, hosszas beteg-
ség után elhunyt. A fégí  vármegyé-
nek érdemes közalkalmazottja volt, 
aki állását pontosan, szorgalommal 
költötte be. Temetése ma, pénteken 
délután 3 órakor lesz. ^ 

Pű/ SÁndorné  Csiki Anna, 55 
éves korában, városunkban, hírtelen 
elhunyt. Tekintélyes rokonság gyá-
szolja. 

Meghivó. A helybeli róm. kath. fő-
gimnázium ifj.  ének- és zenekarának 
1931 dec. i3-án d. u. 5 órakor az intézet 
tornatermében tartandó házi hangver-
senyére. Műsor: 1. Herold: Zampa. 
Játazfl  az ifjúsági  zenekar. 2. Bevezető. 
Mondja : Bíró Lajos főgimn.  igazgató. 
3. Heinrích—Lichner: Tulpe Op. 111. 
-Zongorán játsza Imreh Gábor íll. oszt. 
tanuló. 4. Állaga G.: Népdalegyveleg : 
Előadja az ifjúsági  énekkar. 5. Kube-
lik : Szerenád. Hegedűn játsza Khell 
-Zoltán VII. oszt. Zongorán kiséri Khell 
Piroska. 6. Tornász csapat: Korláton. 
10 perc szünet. 7. Kiss E. Temetésre 
szól az ének Előadja az ifjúsági  ének-
kar. 8. Petres K. Mozart: Requiem. 
^Szavalja: Tóth László VII. oszt. ta-
nuló. 9. Horváth G. Alpesi Rózsa. 
Zongorán előadja Nagy Lajos V. oszt. 
tanuló. 10. Schumann: Cígányélet. Elő-
adja az ifj.  énekkar zenekar kísérettel. 
11. Boeldíeu: Bagdadi Kalifa.  Játsza 
az ifj.  zenekar. Szülőket és tanügy-
id arátokat szívesen látnak. 

A. sarda és a sardal iskola 
nagy sikerrel lefolyt,  kettős jubiláris 
ünnnepségeiről szóló részletes tudó--
síiásunkat, sajnos, váratlan nyomdai 
torlódás kiszoritütla, a jövő számba. 
Addig is itt említjük meg, hogy az 
Irgalmas Nővérek és a rendezőség 
ugy a közreműködőknek, mint az ér-
deklődőknek hálás köszönetet monda-
nak, s a rendezőK felkérik  a volt nö-
vendékeket és más érdeklődőket, hogy 
az ez ügyei lezáró gyűlésen, 13 án, 
vasárnap délután 3 órakor a zarda 
nagytermében megjelenni szívesked-
jenek. 

A, ref.  kórhassorsjáték sors-
jegyeiből kiadóhivatalunk üzletében 
eddig mintegy 120 drbot árusítottak 
el. Érdekes, hogy a minapi eisö hú-
záson az itt levő, de &l  nem  adott 
sorsjegyekből 4 nyert, még pedig 1 
sorsjegy 5000 leüt, 3 sorsjegy 300— 
300 leut. 

EgyhftKl  estély. A ref.  Egyházi 
Dalkör folyó  hó 13 án d. u. 5 órai 
kezdettel a ref.  kollégium tornacsarno 
kában egyházi estélyt rendez a követ-
kező műsorral: 1. Tárcza-Veress : Sze-
retlek Isten, énekli a dalkör. 2. Biblia-
olvasás: Vajda Ferenc t b. esperes-
lelkész. 3. Petőfi  : Szeptember végén, 
énekli Bányai J. né. 4. Felolvas: Szabó 
András nyug. igazgató. 5. Énekquar-
tett. 6 Zene; a ref.  tanítónőképző ze-
nekara. 7. Váradi A.: Mennyország, 
szavalja: Rájk József.  8. Tárca: Szé 
kely dalosok jeligéje, énekli a dalkör. 
— Ezen estélyre az érdeklődő közön-
séget szeretettel meghívja a dalkör 
vezetősége. Beléptídij tetszés szerint. 

Eidgtétel egy kösségi elöl-
járónak. Vágási Mihály vágási köz-
ségi pénztárnokot Tufán  Gheorghe 
jegyző a prefecturán  feljelentette,  azt 
állítva, hogy Vágási a községnek tör-
vényellenes cselekedeteivel vagyoni 
károkat okozott. Vágási, miután őt a 
közigazgatási eljárás tisztázta, a jegy-
zőt alaptalan vádaskodásáért feljelen-
tette a bíróságnál. A mult szombaton 
foglalkozott  ezzel az üggyel a törvény-
szék, amely ítéletében szintén megál-
lapította, hogy Vágási elleni feljelen-
tésében a jegyző által tett tényállítá-
sok a valóságnak nem felelnek  meg,, 
s ezzel a móUallanul megrágalmaaett. 
elöljárónak elégtételt szolgáltatott. 

AB udvarhelyi vadásstársa-
ság elnöksége közli, hogy az Udvar-
hely—Szentlélek— Farkaslaka—Parajd 
és az Udvarhely—Bethlenfalva-.Kadics-
fjilva—Oroszhegy  útvonal által hatá-
rolt és letiltott területeket 1931 dec. 
12 ével felszabadítja,  ugy hogy ezen 
területeken minden vadászat szabad. 
A felszabadítás  indoka az, hogy a 
minisztérium a mult számunkban meg 
nevezett terűleteken tiltotta a nyúlva-
dászatot* 

Megssüat román lap. A ko-
lozsvári Drumnl  Nou  című román lap 
vasárnapi számában bejelentette meg-
szűnését. A lap utolsó számában az 
összes munkatársak, mindnyájuk ál-
tal aláirt cikkekben búcsúznak el a 
közönségtől. A cikkek hangsúlyozzák, 
hogy Erdélyben független  román sajtó 
életképtelen, mert a kormányok csak 
pártszolgálatok jtJtalmazására adnak 
állami támogatást.'Magyar szempont-
ból csak azokra a támadásokra való 
visszaemlékezéssel vehetjük tudomásul 
a D. N. megszűnését, amelyeket ez 
a lap állandóan intézett a magyarság 
ellen. Ez a lap volt az, amely leg 
utóbb a rom. kath. státus elleni haj: 
szának is vezér-kolomposa volt s még 
attól sem riadt vissza, hogy a szent 
életű Majláth püspököt hamisítással rá-
galmazza meg. Nem érdektelen egyéb-
ként az ügyben az, hogy a megszűnt 
lap a Jorga kormánynak volt félhiva-
talos sajtószerve Erdélyben. 

A Polgári Önképsö Egylet 
temetkesési pénstara értesíti tag-
jait, hogy Cyertyánffy  Boldizsár elha-
lálozott tag után a befizetések  f.  hó 
13 án d. e. 10—12 és d. u. 3—5 órá-
ig lesznek az egylet helyiségében. 
Egyúttal kéri a hátrálékos tagokat 
hátrálékaík befizetésére,  tekintettel az 
évi zárlatra. 

Ssabad licettmi előadás lesz a 
jövő vasárnap délután 3 órai kezdet 
tel a Polgári Önképzíö Egylet helyisé 
gében. Ez alkalommal Lőrínczi László 
kadácsi unitárius lelkész fog  előadást 
tartani a baromfitenyésztésről.  Szaval: 
Imecs Béla iparos ifju.  A közhasznú 
előadást a közönség figyelmébe  ajánl-
juk. 

2SrercL I s e l l töxje fe jé t a. 

karácsonyi ajándékon, 
mert 

Ordelt János-cégnél 
már 

75 1 u vásárlásnál kap ajándékba 1 borítékban 8 stoppoió pamutot 
J50 c € « « 'egy Sí ép gobelin-képet, vagy egy 

diszdoboz stoppoló pamutot. ^ 

Női és férfi  pulóverek gyári lerakata 1 
I pár divatharisnya már 45 lejért. 

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

Kérem kirakataink megtekintéséti 

Ssinhas* Szombat és vasárnap 
este utolsó előadásaival búcsúzik a 
színtársulat. Szombat este fél  9 órás 
kezdettel Erőss Irén és Tarnai József, 
a társulat jeles tagjaínak juialomjáté-
kául a »Tul a Dunán Baranyában* 
című nagy újdonság kerül színre. Éj-
féli  előadásnak a mult héten is álta-
lános tetszést aratott Intim est lesz, 
még szigorúbban csak felnőtteknek, 
igen olcsó helyárakkal (10—15—20 
leu.) Vasárnap d. u. 5 órakor az itt 
is valóban nagy sikert aratott Hara-
pós férj  operett kerül színre 10—15 
leus helyárakkal. Este fél  9 órakor 
az összes vidéki színpadokat megelőz-
ve, itt először kerül szinre Indig Ottó 
óriási sikert aratott eredeti vígjátéka : 
»a Torockói menyasszony*, általános 
bérletszünetben. Tekintettel a nehéz 
helyzetre, amelybe a társulat az ed-
dig gyenge pártolás mellett került, kéri 
az igazgatóság a közönséget, hogy 
szíves támogatásával tegye lehetővé 
ezen néhány bucsuelőadáson, hogy 
a társulat a városból tisztességesen 
eltávozhassák. 

Most  senki  se mulassza  el  a 

gyümölcsfáit  gondoani, 

ez  által  a jövő  évi  termés  sike-

rének  fokozását  elősegíteni!  — 

A legjobban  bevált  és elismert 

gyümölcsfavédősaetek 

gyári  árakban  kaphatók: 
i>Rózsa<i  illatszertár,  Szentpétery, 
Zárug,  Vida  és Szakács  keres-
kedő  cégeknél  Székely  udvarhelyen. 

KdsxÖnetnyllvánitáf.  A leg 
hálásabb köszönetünket fejezzük  ki, 
nagyon szefetett  feleségem,  Pál Sán-
dorné halála alkalmával tanúsított rész-
vétükért a Vendéglősök Egyesülétének 
és a közönségnek. A gyászoló  férj  és 
a család. 

Ősollót fogott  András István 
bethlenfalvi  lakos, aki a bethlenfalvi 
erdőn, favágás  közben, meglepetve 
vette észre, hogy a levágott ágrakás 
közé egy alig pár napos kis őzgida 
ugrik be, elbújva oda az őt üldöző két 
juhászkutya elől. András István, hogy 
segítsen az őzgidán, kivette ̂  azt az 
ágak közül s elverve magától a ku-
tyákat, ölében hazavitte, gondozta, 
majd átadta a vadásztársaság elnöké-
nek. Az esetről azonban a csendőrség 
is tudomást szerzett, s feljelentést  tett 
András ellen. A járásbíróság azonban 
felmentette  Andrást, aki cselekedetével 
éppen állatvédelmet gyakorolt s jószi-
véről tett tanúságot. 

A lárda elŐad&sa. A zárda jó-
tevőinek és jóakaróinak szíves figyel-
mét már most felhívják  a f.  hó 20 án 
a zárda javára a róm. kath. íőgímn. 
tornacsarnokában előadandó •Kará-
csonyi álom« c. 3 felvonásos  és a 
»Fenyőág« című 1 felvonásos  színda-
rabokra, amelyeket a zárda jelenlegi 
növendékei fognak  — remélhetőleg, a 
legszebb sikerrel — előadni. 

OyÜlétt tart a székelyudvar-
hely í gyümölcsközség  f.  hó 16 án este 
8 órai kezdettel a barátoké-iskolája 
tantermében, melyre hivatalos a város 
minden gyümölcstermelője és mindenki, 
aki a gyümölcstermelés iránt érdek-
lődik. 

Mol l . Szombat este fél  9. vasárnap dél-
után fél  6, este fél  9 órakor a saezon legkima-
gaslóbb fllmeseménye:  A kék  angyal  cimu leg-
síénsáclósabb hangos fllmcsoda.  a ÍŐ5zeropben 
Emil Janinngs és Marlene Dletrich. E film  a« 
Ufa  filmgyártásnak  legnagyobb büszkesége, amely 
mindenütt a moziközönség síázezreit vonzotta 
a mozikba. A film  története valóság s példázat 
arról, hogy a bün gondolata lealjasít. Akit a 
vágya viA2, hajó, amelynek vihar a kormá-
nyosa. Mindenki nézze meg ezt a filmet.  Erre 
való tokintettel, a film  rendkívül magas ára da-̂  
cára, a helyárak 22-17-12 leu. - Jön Az uszo 
börtön, szenzációs hangos film.  Jön laracsony 
első napián a technika leges-leggyönyörkodta-
tőbb csodája, a Jazzkirály,  elejétől veglg ter-
mészetes színezésű filmszenaáció. 

könyv . 
a leflalkalmasabb, legmaradandóbb értékű és legolcsóbb I 

karácsonyi aiái\dék. 
Szórakozást ós okulöst nyuitva feledteti A Könyvnyomda Részvénytársaság üzletében 

érdekesebbnél érdekesebb, s emellett Irodalmi értékű 
könyvek nagy választékban kaphatók a magyar iroda-
lom és a világirodalom legkíválőbbjaitói, a mu t évi 
árakhoz viszonyítva: fél ár o n, sőt uicsóbban W: 

Regények, utiéirások, s másfajta érdekes olvasmányak. 
Sorozat Wallace szenzációs regényeiből, Oscar Wilda, 
Geraldy, Heltai Jenő, Benedek Elek müveiből. 
G y e p m e k i c ö n y w e k b ö l kUlönSBen nagy választék i 
Benedek Elek, Andersen, Grimm, Hauff,  Bechstela meséi, 
Marlitt, May Károly ifjúsági  regényei, Gulliver utazása', Robm-
son Crusoe, Don Quijote, Münchhausen kalandjai, Ezeregy 
éjszaka. A legtöbb könyv szépért illusztrálva. Széthúzható 

képes könyvek, tréfáá  és állatos képekkel. 
Kaphatók ezeitkfvűl  gyönyörű k a r á -
csonyfadiszek,  ifékészietek,  levelező-
lap- étffényképalbumt^kr  emlékkönyvök. 

Minden a viszonyokhoz mert, rendfcivfifi  oleyéárón! 
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Kivételes olcsó árban: 
ernyők, szőnyegek, kötött áruk 

öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, | divatszinekben 120 leutól. Kész 
ruhák, kabátok, Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz flanellek,  eső 

Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. L Ö b l La 
}mwm»mmk ^mm  mmmmmmmmmmammrnam 

Karácsonyi ajándéktárgyak 
és gyermekjátékok olcsó áron, 
nagy választékban kaphatók: 

DRAGOMÁN kereskedésében. 

X Ssoptatós dadát keres dr. 
Vánky Kálmán fogorvos  Sz. udvarhely. 

A Ssékely Dalegylet kará' 
oionyl műkedvelői előadása. A 
Székely Dalegylet az idén is megtartja, 
szokásos karácsonymásodnapi mulat-
ságát, amely alkalommal az esemé-
nyekben bővelkedő, kedves szövegű 
és bájos muzsikáju »Limonádé ezre-
des« operett kerül szinre. Az előadás 
sikerét a Dalegylet kipróbált műked-
velőinek, valamint az újonnan felkért 
műkedvelők gárdája, azonkívül, az 
egyesület 16 tagu zenekara biztosítja. 
Mi, akik ismerjük a Dalegylet előadá-
sait, meg vagyunk győződve, hogy a 
közönség a legteljesebb megelégedé-
sét fogja  ezután az előadás után is 
nyilvánítani. A darabról, azok szerep-
lőiről legközelebbi számunkban fogunk 
beszámolni olvasóinknak. 

Képklállitái Sxóbelykereti • 
taron. D. Nagy Erzsébet kedves 
meglepetésben részesítette szülővárosa, 
Székelykeresztur műkedvelő közönsé-
gét. Miniature-képeiből mintegy 31 
darabot áliilott ki a Kaszinó helyisé-
gében. A képek, mind a színezésben, 
mind tárgyainak változatosságában 
meglepően nagy haladást mutatnak 
előző kiállításával szemben, amelyen 
nagyrészt csak csendélet! képek vol-
tak. Az uralkodó helyet most is a 
csendéletiek foglalják  el. amelyek cso-
dálatos leleményességgel vannak meg-
választva és Ízlésesen össszeállitva. 
íftrerie'nr  ̂ pei plasztikusak, tájképei 
pedig hangulatosak és melegek. Port-
rait terén most látjuk először alkotá-
sait s azok közül különösen egy női 
arckép lélekelemző tehetségre vall. 
Általában & képek egy tehetséges, 
finom  nőnek Ízléses munkácskái, ame-
lyeken a színek csodálatos harmóniája 
ömlik szét. Ezek a tiszta képek 
eszünkbe juttatják, hogy mennyi ere-
deti őstehetség van a székely fajban, 
amit csak a kedvező milieu tud ki-
váltani. Amint értesülünk, D. Nagy 
Erzsébet képeit Székelyudvarhelyen is 
be fogja  mutatni egy kiállítás kereté-
ben. Érdemes a pártolásra. 

Az Udvarhelymegyei Ta-
karékpénztár tjetéteseiliez. 

Az Udvarhelymegyei Takarék-
pénztárnak kényszeregyezségen kívül 
eszközlendő szanálása érdekében a 
nagyobb betétesek által f.  hó 3-ikán 
megtartott értekezletének határozata 
alapján az intézet összes betéteseit az 

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

Crislur  Székelykereszturt  folyó  hó 
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 déiután 3 órakor a bank 
helyiségében 

tartandó gyűlésre ezennel meghívjuk. 
Minden belé.esnek érdekében áll, hogy 
a fent  jelzett helyen és időben, a sza-
nálás eszközlése végett megjelenjék. 

Ödorheiu Székelyudvarhely, 1931 
december 4. 

Az értekezlet által delegált bízottság: 
Dr.  Voszka  István,  Dr.  Szöllősi  Ödön, 
Dr.  Cfi^an  Andrei,  Dr.  Vánky  Káh 
mán,  Dr.  Gh.  Bárbat,  Kákucs  Ferenc, 
Dr.  Elekes  Dénes,  Vajda  Ferenc, 
Dr.  Sebesi  János,  Szabó  Vencel, 

Becsek  Aladár. 

Megalakult a „Siculia" Gyü-
mölcstermelő Társulat. Az a ki-
tartó munka, melyet Gazdasági Kama-
ránk a gyümölcstermelés fejlesztése 
érdekében a kora tavasztól állandóan 
folytat,  meghozta első jelentős ered-
ményét. Meghívása folytán  a mult va-
sárnap délután vármegyei gyümölcs 
termelők megalakították a Siculia  Gyü-
mölcstermelő  és Értékesítő  Társulatot, 
szövetkezeti alapszabályokon nyugvó-
lag. így élvezni fogja  ez uj alakulat a 
szövetkezeti törvény és a gazdatár-
sulatok törvénye által nyújtott összes 
előnyöket, nevezetesen : bélyegmentes-
séget, adókedvezményt, vasúti szálli 
tási előnyöket s ezeken kívül még sok 
más mentességet, amit másnemű tár-
saságok és magáncégek nem élvezhet-
nek. A társulat szövetkezeti alapon lévén 
megszervezve, annak magánegyének, 
szervezetek, alakulatok is egyszerű be-
jelentéssel tagjaivá lehetnek, 500 leus 
üzletrésszel, amely összeg egy év alatt 
fizetendő  be. Óhajtandó, hogy a falusi 
gyümölcsközségek és mások is men-
től többen csatlakozzanak e nagyrahi-
vatott uj intézményünk kiépítéséhez. 
A társulat megválasztott igazgatósága : 
Gyerkes Mihály gyűmölcstermelési szak-
értő, Szabó András, Ugrón Pál, Deák 
Albert és Rösler Károly; a felügyelő-
bizottság tagjai pedig: dr. Ferenczy 
Gábor, Balássy Sándor és Nagy Imre 
gyümölcstermelők. Érdemes megemlí-
teni, hogy e gyümölcstermelési akció-
nak már csak az előzetes ismertetése 
is megtette vármegyei gyümölcsterme-
lőink javára a maga jó hatását, hiszen 
piacunkon az alma ára, fajták  szerint, 
állandóan 40—80 leu között váltako-
zott vékánként, holott a vásárhelyi 
piacon a szép Jonathán-almát ís oda-
adták 20 leuért vékánként. A szervez-
kedésnek, csoportokba szövetkezésnek 
mindig meg volt a maga áldásos ered-
ménye, élő példa erre a nyugati or-
szágok sokféle  szövetkezete. Tegyük 
mi is pártolással naggyá, széleskörű 
működésre alkalmassá ezen uj alakula-
tot, melynek postai címe : »Siculía Gyü-
mölcstermelő Társulat Odorheiu«. Gy. 

Súlyos testi sértésért 5 napi 
fogházra  és 100 leu pénzbüntetésre 
ítélte a helybeli törvényszék a napok-
ban Koszta József  27 éves korondi 
lakost, mert ez az 1929 év májusá-
ban 16 éves öccsét: Koszta Samut 
egy fával  jobbkarján ugy ütötte meg, 
hogy ez csonttörést szenvedett, mi-
után öccse neki a favágásban  vona-
kodott segíteni. — Elitélte a törvény-
szék Zoltán József  helybeli lakos^ 
még pedig 800 leu fő  és 200 leu -níeííék-
büntetésre, gondatlanságból okozott 
súlyos testi sértés miatt. Nevezett a 
mult év augusztusában, labdarúgás 
gyakorlása közben, Binder Juliust és 
Vácariu Valért alsó lábszárcsoniju-
kon ugy megrúgta, hogy ezeknek is 
csontjuk törött. 

AZÜRCRÉME, 
szep/ő,  máj  folt,  pattanás.  m/tQSszer 
ellén.  Az arcbőrt  simává,  Qdévé,  fiata-
tossá teszi  Egy  tégely  ára  40 hu. 

Egy  darab 

AZUR-SZ  APPAN 
ára  25 leu.  Kapható:  minden  drogéria, 

gyóg}-  és illatszertárban. 

X Sertés vág&st házaknál jutá-
nyos áron vállalok. Antal Bandi, Csere 
u. 10 szám. 

JÓ, kereszthuros rövid 
zongora jutányos áron 
eladó. Értekezni lehet: 
Malom-utca 36 sz. alatt. 

Állandóan szolid árak mellett vásárolhat 
= = = = = h a r i s n y á t : -
nSl  selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek-
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb- a 

Áraink I-a minőségben. Az druk vételkötelezettség nélkül megtekinthetők. 

Ssombatfalvi  gyümöICBkös 
eóg. Lelkes gyümölcstermelők, szom-
batfalví  városrészünkben a gazdakör 
meghívása folytán  f.  hó 10 én, csütör-
tökön este összejöttek és Gyerkes Mi-
hály ismertető előadása után, egyhangú 
lelkesedéssel a gyümölcstermelésnek 
mentől szélesebb körben való termelé-
sét határozták el, s e célból megalakí-
tották a szombat  falvi  gyümölcs-szövet-
séget.  Elnökéül megválasztották : Mol-
nár Ignác ny. vasutast, alelnöke lett: 
Dénes József,  titkár: Sebők Béla ta-
nitó és pénztáros : Gagyí Albert, mind-
annyian lelkes hívei a gyümölcsterme-
lésnek. Kimondották egy permetezőgép 
beszerzését és a központi »SicuIia 
Gyümölcstermelő Társulatba* való be-
lépést egy 500 leus üzletrészjegyzéssel, 
örvendetes és dicséretes megmozdulás 
a szombatfalviak  részéről, mert sok 
helyük, kertjük van, amely a gyümölcs-
termelésre különösen alkalmas. 

X Egy uri  lakás kiadó. Azon-
nal beköltözhető. Kosuth u. 48. 

Szerkesztői üzenet. 
K. D. A levelezőlapján jelzett elő-

fizetési  összeg máig még nem érke-
zett meg kiadóhivatalunkhoz. 

V. I. dr. Levélben válaszolunk. 
Kiadótulajdonos: a EÖayvayomda R-T. 

Ödorheiu—SzékelyndTarbely. 

iMmmmméMMmMMMAtaMmmmjKmmm 
1 liter nj bor 12 leu 
1 lit. szeutjo^bí* apátsági bor 14 « 
] lit. kSkfill&menti  óbur . . 16 « 
1 lit. kiifkUküllSmeiiti  nra-

daimi, 1929 évbeli bot* , . 20 « 

5 litere» feluU  vétel uél 
árkedvPKménj'. 

O r b n n ói, M a r k o v l t s 
borkereskedésébeD, Odorheia. 

iwaaammmm mmammmmmmm^wi 

Karácsonyi gyermekjáté-
kok és karácsonyfadíszek, 

nagy választékban, a lag-
olcsóbb árban kaphatók 

DOLVIG KERE8ZTÉLY 
bazáráru kereskedésében 
(református kolf. épület). 

Tessék megtekinteni, vételkötelesett-
nélkül is iizletemftt. 

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

állatorvosnál Odor heiu 

Publícatíunc^ 
Se aduce la cuno t̂injá publicá, 

cá Primária comunalá Ojeni exarende 
azá debitul de cárciume cu tot felül 
de beuturi, prin licita îe publicö pe 3-
an consecutiv incepánd dela 1 Januaríe 
1932 §i pán5 la 31 Decembríe 1934. 

Licitatia se va înea la 30 Decemb-
rie  1931  orele  10 ín localul Primáriei 
comunalá din O êni. 

Preíul de strígare se fixeazá  in 
4000 Lei anual. 

Garancia provizorie este de 10®/o. 
Concurer îí trebue sá indepline • 

ascá condî iunile cerute de lege pentru 
eliberarea brevetelor exercitarea 
comer|ului de beuturi spirituoase. ' 

Licitatia se va |inea cu respecta-
rea Art. 81 — 110 din legea contabili-
tá̂ i publice combinat cu art. 187—188 
din legea asupra productiei §i desfa 
cerii spirtului §i beuturilor spirtoase 
cu ofertá  inchise sigilatá. 

Cflietul  de saicíni §i condî iunile 
detailate se pot vedea la Primária co-
munalá O êni. 

Ofeni  la 6 Decembríe 1931. 
Primária. 

F igye lem! 
Legjutányosabban. legszebben javita-
ténak és újra fényeznek 

hó- és s á r c i p ő k e t 
Katona Béla gummivalkanizálő mű-
helyében. Ugyanott minden méretű-
autó- és blcikli-gumm't felelősség  mel -
lett vulkanizálok — Minden méretű 

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

Kőkereszt-tér 1. 

2 0 0 3 0 0 ezer leu 
készpénz-tőkéi 
keresünk haszonrésze-
sedésre rentabi.ls, Jó 
forgalmú vállalathoz, 
megfelelő ingatlan 

garanciával. 
Cím a lííadóhivafalban. 

Bútorok. 
Mo'lern ebé(ll5- és hálószoba be-
reiide í̂̂ sfk,  L«jlitott saékek, dí-
ványok, készen és rajs ctáu, meg-
rendelésre l e g o l c s ó b b a n 

C ^ a r a b á i s SAuom 

bn torraktárában kaphatók, 
Kofsutli-ntoa  27 szám alatt. — 

Ugyanott 10 HP Máv. bénzln-
inotor eladó. 

Ha elegáns és szép cipot 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
Igényeket ís kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre Ugyanolt 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

KöbVTnvomda RéBzvéiivtî rs&&áG: Ödorheiu—Székelvudvarheiv. 


