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Egész évre . . . . . . . 200 leu. 
Fél évre . 100 leu. 
Negyedévre . . . . . . 50 leu. 
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Ne terheljék jobban a 
tűzifát 

A városi taxa (köznyelven: vám) 
fizetése  alól eddig mentesítve voltak 
azok a tüzifaszállilmányok,  melyeket 
utalvány mellett, mint a városi fo 
gyaszió tulajdonát hoztak be a váfosba. 
A városi ideiglenes bizottság raost el-
törölte ezt a rendeletet és kivétel nél-
kül mindenféle  tűzifa  után beszedi a 
15 leu taxát. Ez helytelen és méltány-
talan eljárás a mai nehéz gazdasági 
helyzetben. Sükőből pl. 6 fuvarral 
tudtak behozni egy öl fát,  ami már a 
helyszínén a városi fogyasztó  tulaj-
dona volt s így azért helypénz nem 
is járna, s igy az uj rendszer szerint 
mégis 90 lem kell azért fizetni.  Ezt a 
fogyasztó  nem fizetheti  meg, tehát az 
agyonnyomoritott falust  gazda kény-
telen hordozni azt is. Meg kellene 
gondolni, hogy milyen keserves mun-
kával jut a fásember  kicsi kereseté-
hez. 15 leu taxát kell fizetnie  otthon 
egy szekér fa  után, 15 leüt a városon, 
összesen 30 leüt, tehát a 160 leuért 
eladott fajáért  kap mindössze 130 
leut. Ez még fuvarnak  is kevés a 
zetelaki havasról, vagy Varságból s 
még fát  is kell adnia érette. Igazod-
jék a város vezetősége az általános 
nyomorusághoz! 

A Megyei Takarék ügye 

A működési engedélyekről 
irt cikkünknek máris van némi ered-
ménye. Az ipartestület vezetősége hét-
főn  felkereste  dr.  Pop  megyei főor-
vost s a vele folytatott  tárgyalások 
rendén sikerült elérnie, hogy a főor-
vos az engedély iránti kérés beadásá-
nak határidejét december 31-ig elha-
lasztotta. Magunk részéről fenntartjuk 
a múltkori cikkünkben Írtakat s meg-
erősödött az időközben végzett tuda-
kozódásunk alapján abbeli tudomá-
sunk is, hogy sem a nagyobb ipari 
központokban, mint pl. Marosvásár-
helyt, sem az ország többi részeiben, 
nem tették még esedékessé a keres-
kedők és iparosok működési engedé-
lyének az ügyét. A minisztériumban 
való közbenjárásra a lépések meg-
tétettek, de az iparosok és kereske-
dők érdekében ezúttal is kérjük a pre-
fecturát,  vegye le napirendről az ügyet 
mindaddig, amíg az országos rende-
zést nyer. 

A S i o u U a G^^f imÖlcBtermelő 
éB É r t é k e a i t ö S s ö v e t k e z e t igaz-
gatósága és felügyelő  bizottsága l6 án, 
szerdán tartotta első igazgatósági ülé-
sét Rendek Géza elnöklésével. Az igaz-
gatóság elnökévé és ügyvezetővé Gyer-
kcs Mihályt választották meg. Alelnök 
lett Szabó András, pénztáros Szent-
györgyi Mihály, titkár Horváth András 
ny. tanitó. Az uj jogi helyzet szerint 
minden gyümölcsközség a központi 
szövetkezetnek tagozata lesz, ami a 
cimben is ki lesz tüntetve. Ezen be-
kapcsolódás biztosltja a tagozatoknak 
a szövetkezeti törvényben előirt elő-
nyöket, viszont működésűk csak a köz-
pomí szövetkezeten keresztül történik, 
a meghatározandó ŝ előirt alapokon. 
Az igazgatóság felhivást  fog  kibocsá-
tani a közönség tájékoztatására. Postai 
cím : Siculia Gyümölcstermelő Szövet 
kezet Igazgatósága Odorheiu ; távirati 
cim : Siculia  Odorheiu.  Elhelyezése 
egyelőre a Mezőgazdasági Kamara iro-
dájában. Reméljük, hogy minden ol-
dalról rokonszenvé és támogatás fogja 
kisérni a nagyrahivatott uj intézményt. 

várakozáson felüli  sikerrel halad a 
szerencsés megoldás felé.  Mind a négy 
kerületi gyűlésen tömegesen jelentek 
meg a betétesek és általános megér-
téssel járultak hozzá az ötventagu ér-
tekezlet szanálási tervéhez s már a 
helyszínén megtörtént az elsőbbségi 
fészvények  nagy részének a lejegyzése 
« az az után fennmaradó  betéti összegek 
zárolása. A legutolsó gyűlés, az ok-
lándi, keresztúri és parajdí után. Ud-
varhelyen volt kedden, a kollégium tor-
nacsarnokában, melyet az érdekeltek 
teljesen megtöltöttek. Nagy érdeklő-
déssel tárgyalták az esélyeket, felvi-
lágositásokat kértek minden irányban 
s ezeket Becsek  igazgató, dr. Szöllősi 
és dr. Voszka  türelmes készséggel és 
részletezéssel adták meg. Felvetődött 
az a kérdés is, nem^ lehetne-e egyes 
adósoknak, akik a takaréknak tartoz-
nak, az adósságát ugy rendezni, hogy 
az valamelyik betétessel számoltassék 
el? Lehet. Mindent lehet, de minden-
nek egy feltétele  van: az, hogy a 
kényszeregyezségi eljárás megszűnjék, 
mert csak ez fogja  feloídání  a bank-
nak most még megkötött kezeit. Meg 
fog  indulni a kamatozás, abban a 
helyzetben lesz a bank, hogy az élet 
igazi szükségletei áhal megkívánt ösz-
szegeket is ki tudja fizetni,  szóval, 
helyreáll a teljes cselekvőképesség, de 
ismételjük, csak  akkor,  ha  a kényszer-
egyezségi  eljárás  megszűnik.  Ez pe-
dig a betétesek hozzájárulásától: a 
jegyzésektől függ.  Rosszul spekulálna 
tehát az olyan beté:es, aki arra szá-
mitana, hogy a többiek úgyis eleget 
jegyeznek, én fenntartom  az egész 
betétemet, mert minden ilyen speku-

lálás veszélyeztetné a kényszeregyez-
ség megakadályozását és veszélyez-
tetné a szanálást. Aki igy spekulálna, 
csak tetézné a hibát, amelyet éppen 
a betétesek követtek el a bank meg-
rohanása által. A fegyelmezettség  el-
sősorban a bank megmentését köve-
teli, mert ettől függ  a megtakarított 
vagyon megmentése is. Tanulhatnánk 
a szászoktól, akik annyira fegyelme-
zettek voltak a bizalmi válsággal szem-
ben, hogy hasonló bajokat el tudtak 
kerülni. Szász vidékeken a betétesek 
elhatározták, hogy csak igazi szükségre 
vesznek ki betétet. Ha például beteg-
ség miatt volt szükség a pénzre, or 
vosi bizonyítvánnyal kellett igazolni 
a betegség fennforgását. 

Ha senki sem vonja ki magát a 
jegyzés alól, még nagy közgazdasági 
haszon is származik a krízisből. A 
kis alaptőkéjű bankból egy húszmil-
liós alaptőkével rendelkező bank lesz, 
amelyet figyelemben  fognak  részesí-
teni a nagybankok s főleg  a Nemzeti 
Riink (Banca Na îonala) is. És e bank 
vezetésében részt fognak  venni a be-
tétesek is, az általuk kijelölt bizalmi 
fórfiak  által. 

Senki se legyen tehát kishitű, 
mert nemcsak a saját, hanem az 
egész megye közgazdasági életének a 
sorsát tartja most minden betétes a 
kezében. 

A kamatozó elsőbbségi részvények 
jegyzésének utolsó határideje január 
6-ika, addig tehát mindenki igyekez-
zék az aláírás végett megjelenni a 
a Megyei Takarékpénztár helyiségé-
ben s vigye magával, ha még be nem 
adta, betétkönyvét is. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: decem-

ber 21-én Balavásár, Vámosgálfalva, 
Vízakna, Csikbánkfalva,  Csilcszent-
györgy, Sóvárad, Kűküllővár, Udvar-
hely, 23 án Berethalom. 

A cégbejegyzési költségek fede-
zésére összeszedett kölcsönét az iparos 
osztály még vissza sem tudta fizetni, 
máris ujabb hivatalos eljárásokkal ta-
lálja szemben magát, amelyekkel bé-
lyeg kiadások, sőt bizonyos taxák me-
rülnek fel.  Az egészségügyi hivatal 
által követelt működési engedélyről 
van szó, amely kérdéssel e lap előbbi 
száma már részletesen foglalkozott. 

Ipartestületünk részéről Gyarmathy 
István vezetésével 6 tagu bizottság 
jelent meg a vármegyei főorvosnál. 
Az elnök ismertette az iparosság nyug-
talan hangulatát. Nemhogy taxára, de 
még okmánybélyegre sincs pénz s ke-
nyérre is alig jut. A közterhek miatt 
a végén oda jutunk, hogy az összes 
iparosság kényszerülve lesz iparenge-
délyét beadni. 

A bizottságot a főorvos  igyeke-
zett megnyugtami. Kiemelte, hogy csak 
az 1927 év után kelt iparengedélyek 
után jár taxa s azon lesznek, hogy a 
szegényebb sorsú kereskedők és ipa-
rosok a taxa alól mentesüljenek A 

bizottság kérésére a főorvos  hozzá-
járult, hogy az engedély iránti kérések 
december 31 íg legyenek beadhatók. 
Ezen határidő alatt ígyek«;zék min-
denki beadni kérését, amelyet ipar-
testületünk díjmentesen állít ki. 

A cégbejegyzés a marosvásárhelyi 
iparkamaránál december hó 3l-ig van 
meghosszabbítva. Megismételjük, hogy 
feltétlen  bejegyzésre vannak kötelezve: 
a vendéglők, kávéházak, szállodák, 
beszállók, korcsmák, cukrászdák pé-
kek, mészárosok, autóbusz-vállatok, 
autófuvarozók,  mézeskalácsosok, épí-
tési vállalkozók, fényképészek,  villany-
szerelők, órások, ékszerészek, az ösz-
szes ipari- és kereskedelmi társascégek, 
betéti, közkereseti és részvénytársasá-
gok, mindenféle  szövetkezetek, ezek-
nek összes fiókjai,  ügynökségei és 
képviseletei. Akik cégbejegyzési köte-
lezettségüknek nem tettek még eleget, 
figyelmeztetjük,  hogy a bejegyeztetést 
ez utolsó határidőn belül el ne mu-
lasszák, mert a következménye súlyos 
pénzbírság lesz. 

A kereskedelemügyi minisztérium 
a cipőfelsőrészkészítőket,  galvánizáló-
kat, kövezőket, látszerészeket, mérleg-
készilő lakatosokat, fehérnemű  varró-
nőket (akik hímeznek és "ajouroznak), 
nyomdászokat, litográfusokat  és vízve-
zeiékszerelőket képesített iparággal 
foglalkozóknak  nyilvánította. 

Értesülésünk szerint, elkészült az 
a törvényjavaslat is, amely a kiskeres-

kedők és a kisiparosok adójának meg-
változtatásáról intézkedik, s amely tör-
vényjavaslat évek óta tartó küzdelem-
nek az eredménye (patenta fixa).  Ez-
zel megszűnnek végre azok a kellê  
metlenségek, amelyek minden évben 
megismétlődnek az adókivetések alkal-
mával, mivel a kisiparosok adója 6 
kategóriába lesz beosztva a jövedel-
mek nagysága szerint és az adót 3 
évre előre fogják  kivetni. De azért így 
is nagy kérdés marad, hogy be is tud-
ják-e majd hajtani, ha a munkanélküli-
ség továbbra is ugy terjed, mint eddig. 

Ipartestületünk pályázatot hirdet 
hivatalszolgai állásra. A feltételeket 
hivatalunkban lehet megtudni, az állás 
január 1-ével elfoglalandó. 

Az Ipartestület efnökséop. 

Bíró Lajos lett a főgimnázinm 
igazgatója. 

Az erdélyi róm. kath. Státus igaz-
gatótanácsa szerdai gyűlésének hatá-
rozata folytán  immár Bíró Lajos a 
helybeli főgimnázium  igazgatója, aki, 
mint helyettesített és címzetes igazgató 
a váratlanul elhunyt, érdemes Szlávík 
Ferenc után eddig is vezette az in-
tézetet. 

Bíró Lajosnak a fajáért,  a kultú-
ráért való lelkes munkában már jutal-
mát is megtaláló, érdemes egyénisége, 
férfias  szerénysége ellenkezik azzal, 
hogy róla hosszadalmas szavakban 
mondjunk dicséreteket. De ezt a körül-
mények is feleslegessé  teszik. Várme-
gyénkben, Zetelakán született és 15 
év óta, amióta a főgimnázum  tanára, 
itt a kulturális életben, s a társadalmi 
mozgalmakban olyan sok irányú és 
megbecsült tevékenységet fejtett  ki, 
hogy aligha van itt közügyekkel tö-
rődő ember, aki az ő egyéniségét ne 
ismerné, s az iránt ne érezné a leg-
mélyebb tiszteletet. Megelőzőleg ugyan-
csak 15 évet Kézdivásárhelyen töltött 
tanári állásában, s a megbecsülést ott 
is éppen ugy kiérdemelte, mint nálunk, 
vagy a világháborúban, amelyből tiszti 
rangban ugyancsak derekasan, s ki-
tüntetéseket szerezve, vette ki a részét. 

Ez a mindenütt való, ritka helyt-
állani tudás, székely akaraterő és jel-
lemesség mindenki előtt bizonyossá 
teheti, hogy a főgimnázium  élére 
ezekben a nehéz időkben nem is ta-
lálhattak volna alkalmasabb vezért 
Biró Lajosnál, aki, tudvalevőleg, nem 
kereste, sőt kerülni igyekezett ezt a 
kitüntetést, de ha már el nem kerül-
hette, annak teljes erejével, önfeláldo-
zás árán is igyekezni fog  megfelelni. 

A Nyugdijasok Egyesületének 
közlései. 

A nyugdijak jövő évi felvehetése 
céljából közöljük az alábbi, illetékes 
helyről kapott tájékoztatót. 

Az  összes  nyugdijasok  figyelmébe! 

A helybeli pénzügyígazgatóság 
18,986—1931 sz. közlése szerint, min-
den év január hónapjában kötelesek a 
a nyugdíjasok benyújtani, az általá-
nos nyugdíjtörvény 110 ik cikkének 
megfelelően  a pénzügyigazgatósághoz 
egy, a községi elöljáróság, illetve vá-
rosokban a rendőrség által kiállított 
bizonyítványt. 

Ebben a bizonyítványban feltün-
tetendő a nyugdíjas lakhelye s az is, 
hogy foglalkozik  e, vagy nem vala-
melyik az állam, megye, község, vagy 
más közcélú intézmény áUal fizetett 

MOZU  — ^zombai  este, vasárnap  d. u. fél  6, 
este fél  9 órakor:  hi  uszb bbriön,  hangos fUmdrámU.  A főszerepben  Fritz  Kortner  és Mar/ene  Dieirich,  A kék  angyal  nöi fősierepISje, 
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állással vagy megbizatássál. A nyug-
díjas özvegynek is a fentieket  kell 
bizonyitania, azzal a hozzáadással, 
hogy nem ment újra férjhez,  a kis-
korú gyermekeiről — ha vannak, — 
hogy életben vannak és vele együtt 
élnek, s ha vannak lányok is, — hogy 
nem mentek férjhez.  Az árvák gyám-
jainak is a fentiek  szerint kell bizo-
nyítaniuk, hogy a gyámságuk alá 
helyezett kiskorúak éleiben vannak, 
feltüntetendő  a lakhely s ha lányok 
vannak, bizonyítandó, hogy nem men-
tek férjhez.  Ugyanilyen értelmű bizo-
nyítványt kell beadni a nyugdíjast kép-
viselő megbizottnak is. 

Azon tisztviselők, kik valótlan bi-
zonyítványokat adnak ki, a jogtalanul 
kifizetett  összegekért anyagilag felelő-
sök s ha esetleg rossz akarat is rájuk 
bizonyul, bűnügyi büntetés alá is esnek. 

Semmi esetre sem fizetik  ki azok 
nyugdiját, akik nem nyújtják be a fenti 
bizonyítványokat. Minden olyan bizo 
nyitványt visszatartanak, mely nem 
fog  megfelelni  a közölt feltételeknek. 
A bizonyítvánnyal egyidejűleg a nyug-
díjasnak magának is nyilatkozatot kell 
adnia arról, hogy van-e vagy nincs 
valamely közalkalmazásban? Ha vala-
mely közalkalmazást tölt be, nyilatko-
zatában meg kell jelölnie, hogy mikor 
nevezték ki az általa betöltött állásba 
és havonként mennyi fizetést  kap ? 

A karcfaivi gyilkos 
csendőrvallatás a par-

lament előtt. 
Dr.  Willer  József  magyarpárti 

képviselő nemrég a képviselőház inter-
pellációs könyvében megrázóan ismer-
tette a csikkarcfalvi  csendőrörsön tör-
tént kegyetlen vallatást, amely a val-
latott székely gazda halálával, vagyis 
meggyilkolásával végződött A szen-
zációs interpellációban leírja Wil-
ler, hogj' 1931 februárjában  a csík-
szenttamási közbirtokosságtól egy mii -
liókétszázer lej loptak el s a lopás 
gyanúja alatt Szakáit  István  csikszent-
tamási gazdát tartoztatták le egy olyan 
egyén feljelentésére,  akit a vizsgálóbíró 
előzőleg a lopás miatt vád alá helye-
zeti. Szakáll hiába erősilette, hogy a 
csűrében talált nagyobb összegű pénzt 
éppen az igazi tolvaj dugta el oda, 
vallatni kezdték s több napon át oly 
embertelenül kinozták, hogy végre sé-
rüléseibe belehalt. A hullát éjjel a 
csendőrörsről elszálüiouák s az orvos-
sal hamis halotti bizonyítványt állittal-
tak ki, amelyben a halál okául szív-
szélhűdés volt megjelölve. Az orvos 
a hamisítást beismerte, de azzal véde-
kezett, hogy azt »felsőbb  rendeletre« 
követte el. Később azt híresztelték, 
hogy Szakáli egy őrizetlen pillanatban 
felakasztotta  magát. Azonban a szom-
szédok igazolják, hogy napokon át s 
különösen az utolsó éjjelen. Szakáii-
nak rémséges ordítozása és segélyki-
áltása hallatszott ki a csendőrörsről, 
de amikor odamentek, a csendőrök 
megakadályozták őket az Örsre való 
bemenetelben. A kegyetlen kinzásnak az 
ügyész és a vizsgálóbíró is részesei 
voltak, mert Ők biztatták a csendőrö-
ket és szidták, hogy lágyak, mert ami-
kor kihallgatásra hoznak valakit, más-
képpen kell hozni s egy-egy pofot  is 
lehet neki adni. A vizsgálóbíró pedig 
az eléje vezetett Szakáiinak, akinek 
kezei hátára voltak bilincselve, a hasát 
öklözte, ugy, hogy a szerencsétlen 
ember ordított a borzalmas kinoktól. 

Szakáli eltemetése után a közbir-
tokosság közgyűlése, de az egész falu 
is követelte a hulla exhumálását, mert 
bármilyen óvatosan is történt a teme-
tés, mégis többen látták a hullát s 
az azon levő sérüléseket. A hatóságok 
azonban mit sem tettek, bár a község 
a költségek hordozását is felajánlotta. 
Willer bátor interpellációját azzal a 
nyilt vádemeléssel fejezte  be, hogy 
Szakáli nem természetes halállal, ĥ -
nem a borzalmas kinoktól halt meg a 
csendőrök kezei között s a kormánytól 
a legsürgősebb és legszigorúbb vizs-
gálat elrendelését kérte. 

G T a k ó - A u l b e r t 
tanár rAdiötectauikailmühelje 
ODORHEIU (a vasúti megálló és a 

szombatfalvi  vám között). 

A zárda ünnepe. 
Nagyszámú városi és vidéki kö-

zönség gyülekezett egybe f.  hó 6 ikán, 
hogy meleg szívvel vegyen részt a 
helybeli irgalmas nővérek ünnepén, 
abból az alkalomból, hogy már 50 éve 
teljesítik a nővérek nemes hivatásukat 
városunkban, s ennyi idő óta van a 
helybeli, 71 éves, róm. kath. leány-
iskola az ő gondos vezetésük alatt. 
Ez idő alatt ők itt szerényen, de ál-
landó tevékenységben a jóság, a sze-
retet, a szegényeken való segítés áldá 
sait osztogatták, a lelkek mivelését 
végezték, s az é nemes munka iránti 
megbecsülés és hálaérzet volt az, 
amely a szép ünnepet létrehozta és 
annak nagy közönségét egybevonzotta. 

A deielőtti egyházközségi dísz-
közgyűlés, melyet mise és szentbeszéd 
előzött meg a plébánia templomban, 
a főgimnázium  tornatermében folyt  le. 
Megnyitó szavakat Pál István prelátus 
mondott, Frölich Ottó finevelő  intézeti 
igazgató pedig szép beszédben mél-
tatta a nővérek itteni általánosan is-
mert érdemeit. Indítványára, melyet 
Tamás Albert nyug. igazgató lelkesen 
támogatott, elhatározták, hogy ez ér-
demeket jegyzőkönyvben örökilik meg. 
Az üdvözlések sorában az első a 
a volt tanítványoké volt, akiknek há-
láját, kedves közvetlenséggel Kenyeres 
Lászlóné tolmácsolta. Ezenkívül szép 
szavakat találtak az egyházközség kü-
lönböző testülelei, s a társadalmi egye-
sületek képviselői is a nővérek üdvöz-
lésére. A megkapó hatású diszgyülést 
Pál István prelátus zárta be szép sza-
vakkal. 

A délutáni műsoros ünnepélyen 
szintén rendkívül nagyszámú közönség 
vett részt, nagy tetszéssel adózva a 
szereplőknek, akik közül Hanníg Ba-
bának bravúros technikája és előadásu 
zongorajátékát, Ferenczy Böskének 
(Ferenczy Annus által kisért) kedves, 
szép énekét és Bámbó Lacinak ügyes 
klárinétjálékát ráadással is kellett meg-
pótolni. Biró Lajos főgímn.  igazgató 
tartalmas, szép beszéde egyik fény-
pontja volt az ünnepnek. Nagyon ha;á 
SOS volt a \'oszka Bözsi s a Kabdebó 
Annus átérzett szavalata, az intézet 
növendékeinek éneke és sok reményre 
jogosító az uj kath dalárdának Bonda 
karmester vezetésével való bemutat-
kozása. Tetszésben részesült egy trí-
alóg is az irgalmas nővérek életéből. 

A szép ünnepély, s az abból áradó 
melegség ösztönözze a jóságos nő-
véreket további munkájukban kitár 
tásra, hogy sikerrel végezhessék fela-
datukat. — (A mult számból nyom-
dai torlódás miatt kiszorult tudósítás.) 

Román lapszemle. 
Az Universnl  december 8 iki szá-

mában Bogdán Popea Ní̂ gyvaradról 
ir helyzetképet. Magyar vonatkozásban 
ezeket írja: A tisztviselők mind ma 
gyarok, csak magyarul beszélnek. 
Amikor beléptemkor Buná zíua val 
köszöntem, azt felelfék  nekem, hogy 
»ío no pot«. Ostoba dolog, nemde? 
De ha senki sem törődik ezekkel a 
dolgokkal. A primárnak egyéb dolga 
van. A legfőbb  gondja, hogy válasz-
tási és egyéb érdekeiről gondoskodjék. 

• 

A Cuvántul  december 7 iki szá-
mában Isaia Tolan »Irredenta tyúk-
ketrecek® címen cikkezik. Elmondja, 
hogy az aradi baromfikiállitáson  Ma-
gyarországon nyomtatott fűzetel  osz-
togattak, mely olcsó baromfitenyész 
tési eszközök készítésére ad gyakor 
lati tanácsokat. Ennek a füzeinek  elő-
szava pedig ezekei az olcsó gyakor-
lati módszereket azzal ajánlja olvasói-
nak figyelmébe,  hogy ezen az utón a 
munkanélküliség csökkentésével és a 
nemzeti jövedelem fokozásával  köze-
lebb juthat a magyarság az ezeréves 
Magyaroszág újjáélesztéséhez. Az os-
toba rendszer tehát folytatódik  féle-
lem nélkül s kész visszaélni azzal a 
vendégbarátsággal is, melyet román 
területen élvez. 

« 

Bethlen  István gróf  temesvári láto 
gatása és királyi audienciája a legna-
gyobb mértékben foglalkoztatja  a bu-
karesti sajtót. 

A Dintineafa  december lO-iki 
száma csaknem egész oldalnyi terje-

m̂MMbRI riTii 

JÓ könyv 
a legalkalmasabb, legmaradandóbb értékű és i e g o i c s ó b b 

karácsonyi ajándék. 
Szorakozást és okulást nyújtva feledteti a mai idők neht^zségeít. 

A Könyvnyomda Részvénytársaság üzletében 
érdekesebbnel érdekesebb, s emellett irodalmi értékű 
könyvek nagy választékban kaphatók a magyar iroda-
lom és a világirodalom legkíválóbbjaltói, a mul évi 
árakhoz viszonyiiva: f él á r o n, söt o l c s ó b b a n is: 

Regények, útleírások, s másfajta érdakes oivasmanyak. 
Sorozat WaMace szenzációs regányefbö), Oscar Wjide, 
Geraldy, Heltaí JenÖ, Benedek Elek m ü v e i b ő l . 
Gyermekkönyvekből különösen nagy választék n 
Benedek Elek, Andersen, Grimm, Hauff,  Bechstein meséi, 
Marlitt, May Károly ifjúsági  regényei, Gulliver utazása', Robin-
son Crusoe, Don Quijote, Münchhausen kalandjai, Ezeregy 
éjszaka. A legtöbb könyv szépen illusztrálva. Széthúzható 

képes könyvek, tréfás  és állatos képekkel. 
Kaphatók ezenkívül gyönyörű k a r á -
csonyfadiszek,  Írókészletek, levelező" 
lap- és fényképalbumok,  emlékkönyvek. 

Minden a viszonyokhoz mért, rendkivíiií olcsó áron! 
'-̂ r̂r̂ sfî îiiwinrii  »iiiiii |̂f|̂ ll̂ l̂ ll«||mKlHH>lllllluw<llllpn'miiffyitunjiiiii'î iiymi'iiiiiií 

delemben foglalkozik  az eseménnyel, 
melyhez haiározoit állást foglal.  El-
mondja, hogy Bethlen azzal utazott el 
Magyarországról, hogy Kendeffy  gróf-
hoz vadászatra hivatalos, alighogy 
megérkezeli azonban Hátszegre, onnan 
azonnal autón Temesvárra indult s 
ide a rossz utak miatt Jugoszlávián 
át érkezeti meg. A királyi audiencia 
egyesek szerint 50 percig, mások sze-
rint másfél  óráig larioti. Bethlen gróf 
az újságírók ostromára azt válaszolta, 
hogy a királlyal Románia agrárhelyze-
téről és exportkérdésekről beszélt. A 
budapesti lapok, még a szociálisták 
is, igen nagy jelentőséget tulajdoníta-
nak a találkozásnak. Román politikai 
körökben különösen három körül-
ményt hangsúlyoznak: 1. azt, hogy a 
talalkpzás felelős  kormánytényező nél-
kül történt. 2. Hogy a kormány nem 
adott Idejekorán hivatalos magyaráza-
tot kl. 3. Bethlen gróf  magatartását, 
hogy a találkozást cáfolni  próbálta, 
aminek még a magyar hivatalos najtó 
sem adott hitelt. Ezekből a körülmé-
nyekből különböző kellemetlenségek 
eredhetnek. Először is alkalmasok 
arra, hogy bizonyos külpolitikai kö-
rökben már meglevő bizonyos nehez-
teléseket fokozi:anak,  amelyek Miklós 
hercegnek Horthy kormányzónál tett 
látogatásából eredtek. A szóban forgó 
külföldi  diplomáciai körök aggodalmait 
fokozhatja  az olasz követ jelenlétének 
a hire, ami nem is felelt  meg a való-
ságnak. A mai világhelyzetben Romá-
niának csak egészen világos állásfog-
lalások lehetnek hasznára, annál is 
inkább, mert ma a legcsodálatosabb 
hirek Is könnyen hivőU^ találnak. Vé-
gül pedig a temesvárihoz hasonló ese-
mények arra is alkalmasak, hogy Ro-
mánia alkotmányos rendjének kérdé-
sét beszéd tárgyává tegyék. Az  a kö 
rülmény, hogy a temesvári találkozás-
nál felelős  román kormányiényező 
nem volt jelen, abszolút uralom be-
nyomását kelti. Ami nem is csodála-

tos akkor, amikor Jorga miniszterel-
nök jelentette kl maga a kamarában, 
hogy a király minden s az alkotmány 
nem számit. 

A Lupía  december 11 iki számá-
ban, Fagure tollából vezércikkben fog-
lalkozik a temesvári audienciával. Bár 
mostanában jelentette csak ki a mi 
niszterelnök, úgymond, a második al-
kotmányos tényezőnek másodrendüsé-
gét, mégis örvendetes, hogy a temes 
vári audiencia ügye a parlament elé 
került. Bethlen valóban nem egyszerű 
magánember. Hosszú kormányzása 
alatt sok zavart okozott Európa, külö 
nősképpen azonban Románia politiká-
jának. Nagyon is fontosnak  tartja, 
hogy az ilyen utazásoknak célja már 
eleve világosan meg legyen határozva, 
mert Románia nem a meglepetések és 
a kombinációk országa. Bár a kamara 
kevésbbé lakonikus felvilágosításokat 
várt ebben az ügyben a kormánytól, 
mégis megnyugtató volt, hogy a kor-
mány a békeszerződések megváltoz-
lathatatlanságát hangsúlyozta. 

* 

Az Universul  december l2-iki 
számában A. Hodo? >E2y türt bitor-
lás : az erdélyi rom. kath. státus«a: 
elmen kéthasábos nagy cikkben ujabb 
támadást intéz a status létalapja ellen. 
A cikk mindenben 0. Ghibu gondolat-
menetét és érvelését követi és ismert 
könyvének adataira támaszkodik. Azt 
állítja, hogy a státust a magyar ura-
lom is csak lürte. A magyar sajtó-
hangokat, melyek a státusgyülés be-
tiltása és általában a státuS' zaklatása 
ellen tiltakoztak, kongó frázisoknak 
nevezi, melyekre a soviniszta demagó-
giának szüksége van, anélkül azon-
ban, hogy azok meggyőzők lennének. 
Azt állitja, hogy a Citholica Comissio 
kezelése alatt álló állami javak, me-
lyek a jezsuita rend vagyonának el-
kobzásából eredtek, ugy kerültek a 

I S T e r r i . ^ e l l t ö r j e f e j é t a. 

karácsonyi ajándékon, 
mert 

Ordelt János-cégnél 
már 

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

diszdoboz stoppoló pamutot. 

Női és férfi  pulóverek gyári lerakatal 
I pái* divathapisnya 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 árban és nagy választékban í 

Kérem kirakataink megtekintését! 
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státus birtoklásába, hogy Jósika báró, 
mint a Catholica Comissio utolsó el-
nöke, elvállalta a státus elnökségét is 
s ezen az utón a két intézményt 
egybe olvasztotta. A Catholica Comis-
sio azonban állami szerv volt, az igaz 
gatására bizott javak, melyek óriási 
értékeket képviselnek, állami javak. 
Ezek felett  pedig a román államnak 
kell rendelkeznie, mivelhogy az a ma-
gyar állam minden jogának törvényes 
utóda. 

A Palria  december II iki számá-
ban Károlyi magyar miniszterelnök 
nyilatkozatával kapcsolatosan, amit a 
temesvári látogatásról a magyar sajtó 
előtt tett, éles támadást intéz azért, 
mert Károlyi Erdélyről, mint »lecsa-
lolt területrők beszélt- Ezzel a kifeje-

zéssel is bizonyitva látja azt, hogy a 
magyarországi körökben nem komoly 
a közeledési szándék s azonkivül ki 
fogásolja  az . udvariasságnak a hiá-
nyát, melyet e kifejezés  használata 
jelent. 

* 

A Patria  dec. 10 iki számában 
Magyarországnak azokról a költség-
vetésen kivíili kiadásairól ir, melyek a 
Levente szervezetnek és a hadsereg-
nek fenntartásával  járnak. 

* 

Az Universul  december 9-iki szá-
mának tárcarovatában Lupa$ egyetemi 
tanár tanulmányt ir arról, hogy a ma-
gyar történetírás miként áll a revízió-
nizmus szolgálatában. Az alkalmat 
erre az a cikk adja, melyet a Magyar 
Szemle ezéví 48. számába Szekfü 
Gyula erről a kérdésről irt. 

Az Udvarhelymegyei takarékpénztár betéteseihez. 
Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-

tár a teljesen indokolatlanul megindult 
nagymérvű betételvonások egyre emel-
kedő követelményeinek, a pénzforgalom 
teljes megállása miatt, nem tehetett 
eleget és ezért a birósás[tól a kény-
szeregyezségi eljárás megindítását kérte, 
melyhez a biróság elvben hozzá is 
járult. 

Nem lehet kétségünk, hogy a be-
tétesek a kényszeregyezséget egyhan-
gúlag elfogadják,  amit bizonyít a be-
letesek áital a nevezett intézethez le-
tétbe helyezett könyvecskék összege. 
Azonban a kénysáeregyezség létreho-
zása csak azt jelenti, hogy a vármegye 
gazdaságának, kereskedelmének és ipa-
rának életében ígen fontos  szerepet be-
töltő 50 éves intézmény 3 év alatt 
Jíquídál. És ez a 3 éves liquídáció ép 
pen az, amit a magánegyezség létre-
hozása által kikerülni akarunk, mert a 
betéteseknek 3 év alatt való kielégítése 
elengedheteüenül azt rója az intézetre, 
hogy követeléseit az adósokon a leg-
kíméletlenebb eszközökkel is behajtsa. 

Hogy a követeléseknek  a mai, szinte 
példa nélküli, rossz pénzügyi viszo-
nyok közt tűzzel-vassal  való  behajtása 
az  adósok  teljes  leromlását  eredmé-
nyezné,  az  kétségtelen,  sőt  végzetes  ki-
hatással  járna  az  egész  megye  gazda-
sági  életére.  De  ez  veszélyt  jelent  első-
sorban  ránk,  betétesekre  nézve.  Az in-
tézet státusa azt bizonyítja, hogy az 
Udvarhelymegyei Takarékpénztár ak-
tív, mert a 66 millió leut kitevő pasz-
szivával szemben az aktívája 76 millió, 
tehát minden üzlettel iáró és eiőáliható 
veszteségek fedezetére  nem kevesebb, 
mint 10 millió leu feiülbíztositékkal 
rendelkezik. Ha azonban az adósokat kö-
veteléseinknek terminushoz való vissza-
fizetésére  kötelezik, valóban nem tud-
ható, hogy az ingatlanok és ingóságok 
tömeges eladása, vagy elárvereztetése 
rendén elérhetjük-e azokat az árakat, 
melyek nyugodt, mérsékletet tartó, tü-
relemmel kivárt elintézése rendén biz-
tosan elérhetők lesznek és kétségtele-
nül kellő fedezetet  nyújtanak követe-
léseinkre. 

Mindezeket figyelembe  véve a be-
tétesek által folyó  hó 4 én tartott meg-
beszélésen közmegértéssel kerestük a 
módozatokat, hogy a kényszeregyezsé-
gen  kivül  miképpen  védhetjük  meg  első-
sorban  a magunk,  mint  betétesek  ér-
dekeit,  ugy,  hogy  azzal  a többséget  ki-
tevő  adósközönség  és igy  a megye  gaz-
dasági  élete  felől  a veszélyt  elhárítsuk. 
Arról van tehát szó, hogy a kényszerű 
felszámolás  által minden bizonnyal elő-
álló vagyonelprédálástól ugy magun-
kat, mint az adósokat megmentsük. 

Értekezletünk a kérdés beható meg 
vizsgálása után abban állapodott meg, 
hogy a betétesek érdekeinek megvé-
dése és az intézet szanálása a követ-
kező módon oldható m.eg. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tár elsőbbségi részvényeket bocsát ki. 
Ezen elsőbbségi részvényeknek évi ka-
matát az elsőbbségi részvényesek által 
választott bizottság az intézet igazga 
lóságával egyetértőleg állapítja meg a 
mindenkori átlagos betéti k'̂ matlábnak 
riiegfelelőleg.  Ezen elsőbbségi részvé-
nyek tehát akkor is részesülnek oszta-
lékban, amikor a törzsrészvények, azaz 
a jelenlegi részvények, egyáltalán nem 
kapnak osztalékot. 

Egyh îngu megállapodásunk alap-
ján kérjük  nevezett  intézet  betéteseit, 
hegy  betétjüknek  minél  nagyobb  szá 
zalékával  elsőbbségi  részvényeket  je 
gyezzenek,  illetve  betétjüket  egészben, 
vagy  jó  nagy  részben  alakítsák  át 
elsőbbségi  részvényekké.  Azok a beté-
tesek, akik betétüket egészben jegy 
zésre felhasználni  nem tudnák, a fenn-
maradó  betéti  összeget  minél  hosszabb 
időre  zárolják.  Ezen zárolt betéteknek 
kamatét a betétesek által az intézet 
igaagatóságábóí delegák bizottság az 
igazgatósággal egyetértőleg állapítja 
meg Ugy  az  elsőbbségi  részvények, 
mint  a zárolt  betétek  megszakitás  nél 
kül  részesülnek  az  osztalékban,  illetve  a 
kamatban. 

A betétesek ezen eljárása lehetővé 
teszi a kényszeregyezségi eljárás meg-
szüntetését és azzal egyidejűleg vissza-
tér a bizalom és a bank megerősödve 
zavartalanul teljesítheti hivatását és a 
normális gazdasági viszonyok vissza 
tértével megint az az aktív intézmény 
lesz, mint volt 50 éven át. 

Hogy ezen akciónk a betétesek 
körében általános tetszéssel találkozott, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az ezen ügyben Székelykeresziurt, 
Parajdon, Oklándon és Udvarhelyen a 
betétesek tömeges részvételével meg-
tartott gyűléseken a betéteknek  elsőbb 
ségi  részvényekre  való  átalakítása  és a 
betétek  zárolása  a legkedvezőbb  kilátá-
sok  mellett  indult  meg. 

Kérjiií a nevezett intézet betéte -
seit, hogy a helyzet komoly megfon-
tolása után ugy  a betétesek,  mint  az 
adósok  érdekeit  szolgáló  akciónkat  egye 
sült  erővel  és meleg  szeretettel  karol-
ják  fel,  hogy  akciónk  sikerre  juttatása 
által  a megye  veszélyben  levő  gazda-
sági  életét  megmentsük. 

A betétesek az. Udvarhely megye 
Takarékpénztárnál Székelyudvarhelytí 
mint annak fiókjainál  jelentkezzenek, 

A betétesek által delegált ll-es bizottság-. 

Jó, kereszthuros rövid 
zongora jutányos áron 
eladó. Értekezni lehet: 
Malom-utca 36 sz. alatt. 
\m m mmmMaMMMmMMMMmmmMMmmís 
1 liter 11] bor leu 
I lít. szetitjo'bi apátsági bor 14 « 
t lit. kiiküllmuenti óbur . . ! ( ) « 
>l lit. kittkiiküllouieiiti ura 

daiaii, 1929 évt»fli  bor . . 20 « 

5 literen feliiti  vételnél 
árkedvezméiiy. 

^rbán  ék,  MarkoTÍts 

borkereskedésébeu, Odorheia. 

X C g y u r i iük&s kiadó. Azon-
nal beköltözhető. Kossuth u. 148. 

C i o r l A V'2Ímalom Rugonfalván  lakó-
t lC lUU házzal, gazdasági épületek-
kel és llVi hold réti területtel. Eladó 
a város területén 5 hold kuvarkertí 
gyümölcsös. Mindkettő fizethető Me-
yyei Takarékpénztári könyvvel is. — 
ÖftV.  K o n c a Á r m i n n ó , Odorheiu. 

S t r Priii«jpe«a Eli^aveta 79 szám 
alatt füsser - és v e g y e e ü z l e t e t 
DyitotiHm. — A vevőközönség szivfs 
pártfogását  kérem. 
Teitelbaum Lázár kere:sked(>. 

lí'VSrfL^S^VNA/V í̂'VV-s./N/VA/VVN 

Á l l andóan s zo l id árak me l l e t t v ásá ro lha t 
= = h a r i s n y á t : -
női selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek-
zoknikat s mát egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 

„ D O R A " - á t « u h á z b a n 
Araink i a minósegben. Az aruk veteikötelezettség nélkül megtekinthetők. 

December 18. 

L a 4 r F e r e n c k é p v i g e l ő n k 
f e U s ó l a l a s a r a felemelték  a kisebb-
ségi egyházak államsegélyét. Laár F'e-
renc magyar párti képviselő interpel-
lált a kultuszminiszternél a kisebbsegi 
egyházak államsegélye ügyében, a-
melyet a költségvetesben rendkívül 
leredukállak. Az intervenciónak sikere 
volt, amennyiben a javaslat a módo 
sításokkal ilyen adatokkal került a 
parlament elé: Róm .kath. egyház 
34,654.000. Ref.  egyház 20,403,000 (a 
tervbe vett 14 millió lej helyett.) Uni-
tárius egyház 2,272,000 (eredetileg 780 
ezer lejben állapították meg.) Lutherá 
nus egyház 11.000,000. Görög keleti 
egyház 402 000.000. Görög kath. egy-
ház 42.000 000. Izraelita egyház 
8,660,000. Mohamedán egyh. 4,272,000. 

H a i a l o s a B . Leon  Sántoma  vár-
megyei főállatorvos  városunkban, rö-
vid betégség után elhunyt. Tevékeny, 
szakképzett főtisztviselő  volt, aki a 
maga ügykörében érdemes munkás-
ságot fejtett  ki vármegyénkben. 

Nyugdi ju ta lá .B. Dr. Jónás Li-
vius képviselő a lapzártakor, a nyug-
dijasok elnökéhez érkezett levelé-
ben ezt írja: »LJjból interveniáltam a 
pénzügyminisztériumban és eddig e hó-
napban 1.750,000 leut küldöttek és 
Ígéretem van, hogy a többit is elkül-

— Őszinte köszönettel adózunk 
a képviselő urnák gondoskodásáért. 
Valószínűnek látjuk, hogy a küldött 
tekintélyes összeg ide is meg fog  ér-
kezni s mi is látni fogunk  belőle 
nyugdíjkifizetést.  Az  elnökség. 

A r ó m . k a t h . f ő g i m n a s i a m 
i l j a s a j ^ i é n e k - ó i s e n e k a r á , n a k 
dec. 13-íkí házi hangversenyén nagy-
számú közönség jelent meg, mely nagy 
tetszéssel fogadta  a múltkor közölt 
programm szerinti összes szereplése-
ket. Ugy a zenekar és az énekkar, 
mint a rendkívül ügyes kis tornász-
csapat és az egyes magánszereplők 
kiválóan lelkiismeretes és avatott taní-
tásról tettek tanúságot, fokozva  az el 
ismerést Kiss Elek tanár általánosan 
ismert és becsült vezető munkássága 
iránt. Bevezetésül Biró Lajos igazgató 
szép beszédben méltatta a zene- és 
énektanításnak a nevelésben való nagy 
jelentőségét. 

S s o l g a i a t b a n l e v ő l e á n y o k 
ü n n e p é l y é . A helybeli református 
szolgáló leányok bibliaköre dec. 20 án, 
vasárnap d. u. 4 órakor, a régi papi-
lakás tanácstermében nyilvános ünne-
pélyt rendez : énekszámokkal, Szava-
latokkal és bibliai részek elmondásá-
val. Ünnepi beszédet: Biró Sándor 
vallástanár tart. Ezen ünnepélyre a 
gazdákat és a közönséget tisztelettel 
meghívja : a lelkészi hivatal. 

A h e l y b e l i J ó t é k o n y N ő 
egylet szerdai leaesrélye a megszo-
kouan kellemes időtöitésévé vált a 
megjelenteknek, akikei Bodrogi Balázs 
nagy tetszéssel fogadott,  meleg, szép 
énekszámaival gyönyöiködtetett, Az 
estély jóhangulatának emléke a jelen-
voltakat bizonyosan arra fogja  ösz-
tönözni, hogy az egylet ezutáni jó-
tékony célt szolgáló estélyein ís meg-
jelenjenek, sőt másokat is a megjele-
nésre buzdítsanak. 

X Sertö8Vfegé,st  házaknál jutá 
nyos áron vállalok. Antal Bandi, Csere 
u. 10 szám. 

A z u n i t a i i u a e g y h á z főtaná-
csa is közgyűlésre jött í>ssze legutóbb 
Kolozsváron. A vasárnap ,lefolyt  gyű-
lésen, bár a gazdasági válság miatti 
nehézségeket megállapították, s ezek 
folytán  a fizetések  csökkentését ís el 
kellett határozni, kimondották azt is, 
hogy az unítáríusság ís rendületlenül, 
hitét, bizalmát megőrizve tart ki kul-
turális kötelességei mellett. A gyűlés 
alkalmával tartott templomi istentisz-
teleten Sigmond József  helybeli lelkész 
mondott megkapó prédikációt. 

Most  senki  se mulassza  el  a 

gyüntölcsfáit  gondossni, 

ez  által  a jövŐ  évi  termés  sike-

rének  fokozását  elősegíteni!  — 

A legjobban  bevált  és elismert 

g yümölcsfavédősserek 

gyári  árakban  kaphatók: 
»Rózsa<i  illatszertár,  Szenlpé^ery, 
Zártig,  Vida  és Szakács  keres-
kedő  cégeknél  Székely  udvarhelyen. 

K a r » c a o n y m a a o d i k és h a r -
m a d i k n a p j a i n a székelyudvarhelyi 
református  lemplotnban Gyárfás  La-
jos  theol. hallgató, ünnepi legaius végzi 
az istentiszteleti szolgálatot. 

Hubz a x á s a l é k o s l a h b é r l e -
BsaiUtas. Törvényjavaslatot terjesz-
tettek a parlament elé, amely szerint 
a városi lakók 1932 április 23 lka előtt 
két hónappal kérhetik a háztulajdo-
nostól a bérösszegnek 20 százalékkal 
való leszállítását. Ha a bérbeadó a le-
szállítást ellenzi, vagy 10 nap alatt 
nem nyilatkozik, ugy a szerződés fel-
bontottnak tekintendő. A törvény — 
ha ebben a formában  megszavazzák 
— csak látszólag szolgálja a szegény-
ség által megkövetelt szociális szem-
pontokat, mert a végső cél nem az 
kellene, hogy legyen, hogy a szerző-
dés felbomoljék,  hanem az, hogy a 
lakbér leszálljon. 

A z U n i t i r i u s N ő k S z ö v e t -
ttége dec 6 iki vallásos estélye ínipo 
záns keretet? között folyt  le, A műsor 
mindenik száma egymagában is ese 
iiiényszámba ment. Halmágyí Samuné 
csengő tiszta énekével betöltölte a 
templomot, Tompa Lászlóné orgona-
kisérete mellett. Sigmond Józsefné  fel 
olvasása, amely a falusi  tapasztalatait 
foglalta  össze, általános érdeklődést 
váltott kí. Ugyanígy Ütő Lajos ke-
resztúri unitárius lelkész előadása, amely 
Gandhit, a nagy prófétát  egy ismeret-
len oldaláról ismertette ; a vallásos em-
ber, aki egyszerűségében és hatalmas 
tudás birtokában az emberiség meg-
mentését munkálja a vallásosság je-
gyében. Énekelt a Székely Dalegylet a 
szokott precizitással. Deák Berta saját 
költeményeit szavalta kedvesen. Szabó 
Gyula Petőfi  »Apostol«-ából szavalt 
hűen. A templom  fűtve  volt.  (Techni-
kai akadály miatt késeit tudósitás.) 

M u n k a a i k a i m a t f Az állami 
utak kavicsülása évek óta el van ha-
nyagolva. A kavicsolási munkákat té-
len is lehet végezni. Minthogy az uta 
kat tovább már ugy sem lehet elha-
nyagolni, meri különben teljesen jár-
hatatlanok lesznek, jól tennék az iüe-
tékes hatóságok, ha felterjesztést  ten-
nének a kormányhoz, hogy a kavi-
csolási munkákat már most, a tél fo-
lyamán rendelje el, ezzel sok munka-
nélküli jutna munkaalkalomhoz és téli 
keresethez. 

m 

Karácsonyi ajándéktárgyak 
és gyermekjátékok olcsó áron, 
nagy választékban kaphatók: 

r 

DRAGOMAN kereskedésében. 
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i r ® 1 / v l ^ e A ó y k a t l * öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, | divatszinekben 120 leutól. Kész 
J V l V c l C l C S O I C S O a r O a l l • ruhák, kabátok, Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz flanellek,  eső 

ernyők, szőnyegek, kötött áruk I Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. L d b l L. 

Ügyvódi hír. Dr. Molnár Imre 
ügyvéd Székelyudvarhelyről Oklándra 
helyezi át székhelyét, ahol az ügyvédi 
gyakorlatot január 1-én kezdi meg. 

X M o d e r n p e n s i ó nyilt Kolozs-
várt a Keresk. és Iparkamara uj palo 
tájában. (Str. Baba Novac 9 IV. e.) 
Lift,  központi füiés,  hideg meleg folyó-
víz, fürdőszobák,  elsőrangú ellátás, 
mérsékelt napi árak. 

A S z é k e l y D a l e g y l e t k a r á -
c s o n y i e l Ő a d a t a Karácsony másod-
napján rendezi szokásos ünnepi elő-
adását a Székely Dalegylet, a Buka-
rest-szálló termében. Amint már múlt-
kori számunkban jeleztük, ezúttal a 
»Limonád j ezredes* operett kerül szinre, 
amelynek szövegét Harsányi Zsolt, ze-
néjét pedig "Vincze Zsigmond ina. Há-
rom felvonáson  keresztül egymást kö-
vetik a derűs és mulattató események 
és szebbnél szebb dalok, amelyek a 
közönség legkényesebb igényét is ki-
elégítik. A Dalegylet ezt a darabot is 
teljesen uj díszletekkel fogja  bemutatni. 
A darab szereplői jó részben a Dal-
egylet kipróbált műkedvelői, de van-
nak köztük uj szereplők is. A hölgyek 
közül Bede Irén, Rácz Juci, Bucsi 
Ilonka, Tamás Lenke, Hager Iluci, Hor-
váth Irén, Löwy Elvira, a férfiak  kö-
zül pedig Bonda Árpád, Kerestély Gyula, 
Köpeczy Jenő, Bodrogi Balázs, Beldo-
vics Emil, Miklós József,  Gergely La-
ios, Ferenczy Lajos és Kabdebó And 
rás képességei, igyekezete biztosítják, 
hogy a Dalegylet ismét tökéletes elő-
adást fog  nyújtani. Meglepetéssel lesz 
határos a Dalegylet 18 tagu szimfóni 
kus zenekarának szereplése, Ungváry 
János vezényletével. A jegyek elővéte-
léről a napokban megjelenő falraga-
szok fognak  bővebb tájékoztatást adni. 
Előadás után reggelig tartó táncmu-
latság lesz. 

AZÜRCRÉME, 
szeplő,  máj'folt,  pattanás,  mitesszer 
ellen.  Az arcbőrt  simává,  üdéifé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 lea. 

Egy  darab 

AZÜRSZ  APPAN 
ára  25 leu. Kapható:  minden  drogéria, 

g/óg}-  és illatszertárban. 

X E r d é l y i L a p o k . A január 1-én 
induló uj napilap iránt rendkívül nagy 
az érdeklődés. A helybeli előfizetőinek 
száma már most meghaladja a többi 
napilapokéit. Előfizetési  árai: egész 
évre 1000, havonta 90 leu. Köztisztvi-
selőknek 800, illetve 70 leu. ElÖfize 
iésehei  Székelyudvarhelyen egyedül a 
Könyvnyomda  R.  T.  fogadhat  el, mint 
fcz  »Erdélyi Lap ok c főbizoMŰnyosa. 

A. re f . k ó r h á z s o r s j á t é k á r a 
n ref.  kollégium által vásárolt sorsje-
gyek közül a 7042. számú sorsjegy az 
első húzáson 3000 leüt nyert s ez ösz-
szeget a ref,  egyházkerület pénztára 
azonnal kifizette,  sőt oly előzékeny 
volt, hogy maga szólította fel  a kollé-
giumot a pénz felvételére.  Legköze-
lebbi húzás 22 ikén. Sorsjegyek nyom-
dánk üzletében is vásárolhatók. 

A f a r k a s l a k i e g y h a s k ö s s é g 
hivei kegyelettel áldoztak dec. 13-án 
Magyarországi Szent Erzsébet halálá-
nak hét százados évfordulóján.  Az 
ünnepély műsora, melyei a templom-
ban szent mise előzött meg, a követ-
kező volt: 1 Ének; Árpádházi Szt. 
Erzsébet... 2. »Kis gyermek kérése* 
(Blaskó .M-tól), szavalta István Róza 
III. o. t. 3. »Az utolsó tüzhely« (Pa-
kocs K. tói) szavalta Demény Mária, 
4. Ének : »Egek gyönyöre.< 5. Ün-
nepi beszédet mondott Dobos Ferenc 
dr. 6. »Szt. Erzsébet betege.« (Bán 
Aladártól), szavalta Nagy Mária IV. o. t. 
7. fSzomoru  könyörgés Szt. Erzsébet-
hez* (Magasi A.-lói), szavalta Orbán 
Boldizsár. 8. Zárszó : Mihály Domokos 
plébános. 9. Ének: Oh szt. asszony. 
A műsor minden része jól sikerült, 
s együttesen mély hatást hagyott a 
megjelentek nagyszámának lelkében. 

A e x á s e x e r l e j e n a l u H jöve-
delmeket ezután nem fogják  évenként 
ujraadózni, hanem az egyszeri kive-
tésnél megállapított összeg (patenta fixa) 
három évre lesz érvényes. 

A K á r d a k a r a c i o n y i elö'ad«iBa. 
Közlés céljából kaptuk a következő 
sorokat: Tisztelettel értesítjük a nagy-
érdemű közönséget, hogy a folyó  hó 
20 án este 7 órakor a róm. kaih. fő-
gimnázium tornacsarnokában tartandó 
karácsonyi előadásra a jegyek: 30, 
20 és 10 leuért már most megváltha-
tók a zárdában. Szinre kerülnek: 1. 
»Fenyőág«, karácsonyi kép Szereplői: 
Irénke: György Klárika II. oszt. ta-
nuló ; Matild: Balázs Ilus II. oszt. t.. 
szegény gyermek, később Jézuska: 
Radocsay Annus I. o. t. 1. angyal: 
Orbán Mancika ; 2. angyal: Kenyeres 
Klárika ; 3. angval: Bokor Erzsike II. 
o. tanulók. 2. karácsonyi élőkép. 3. 
»Karácsonyi álom«, három felvonásban. 
Szereplői: Imre, v«k fiu:  Györffv 
Manci ; sekrestyés; Ferenc Mária, mi-
nistránsok: Ferkó: Balázs Irén, Bog-
dán Berta, Varró Valéria, Ambrus An-
nus, polgármesterné : Nagy Panna ; a 
leánya, Mariska :|Voszka Baba; bárónő: 
Barkóczy Ilonka; Boris, koldusasszony : 
Miklós Jolán; Margit nőyér: Balási 
Annus ; Jézuska : Szabó Éviké ; Gra-
tian, Imre őrangyala: Bogdán M., 
Eurémus, Ferkó őrangyala : Szeles M., 
angyalok: Orbán Mancika, Kenyeres 
Klárika, Rádulv Ica, Kovács M., Ja-
kab A., Boda i., Gyarmathy B., Vetési 
1., Ferenc B., Tordai I., árva gyerme-
kek : Nagy B, Barabás M.. Katona 
A., György E., Kóbori K., Tamás l , 
rendőr: Sántha Manci. Élőkép: Imre 
A mennyországban. — A darab elő-
adásához szükséges karácsonyfacu-
korkákat a legszebben köszönjük Forró 
Gézáné ©nagyságának. Úgyszintén há 
l:is köszönetünket tolmácsoljuk Héger 
mérnök urnák, Kakucs Ferenc kadics-
falvi  plébános urnák, valamint Wene-
tsek dr. ügyvéd urnák, akik 1 — 1 sze-
kér fával  könnyítettek a zárda anyagi 
helyzetén. Isten fizesse  meg ezerszé 
resen 1 A zárda elöljárósága. 

R a h a a e g é l y - k i o s s t á t . A heiy<-
beli református  Nőszövetség a refor-
mátus és állami elemi iskolába járó 
szegény gyermekeknek a ruhasegélyt 
f.  hó 19 én d. u. 4 órakor oSztja ki 
a régi papilakás nagy tanácstermében. 

A s s o m b a t f a l v i i f j ú s á g i e g y 
l e t k a r á c s o n y i e l ő a d á s a . A szom-
batfalvi  ifjúsági  egylet az iskolás gyer-
mekekkel közös karácsonyi előadást 
rendez f.  hó 25-én, karácsony napján 
este fél  8 órai kezdettel. Előadásra ke-
rül a ^Leánykérők*  c. egy felvonásos 
és ^A gyermek  szállási  keres*  c. 3 
felvonásos  gyermek-színdarab. A be-
folyó  jövedelmet a szegény iskolás 
gyermekek felruházására  fordítja  s azért 
a nemes szivü közönség pártfogását 
kéri a rendezőség. 

A S x é k e l y s é g 3. száma most 
jelent meg s tartalma még az eddigiek-
nél is fokozottabb  érdeklődésre méltó. 
Irodalmi eseményszámba megy a Be-
nedek Elek és a székelység cimü, min 
ket közelebbről érdeklő megemlékezés, 
éppen Elek apó fiától,  Benedek Mar-
celltől Értékes adatokat nyújt a nagy 
amerikai utazó, bölöni Farkas Sándor 
egy eddig ismeretlen levele. A ditrói 
karácsonyi madarak, visszagrammofoná-
lás, gazdasági iskolánk, versek s az 
adatgyűjtő rovatok, a Székelyföld  ku-
tatása, lekszikon-szótár. lapszemle stb. 
figyelmet  érdemelnek. Az élénk és vál-
tozatos ütemű, tisztán székely témájú 
folyóiratra  nagy szűkségünk van 1 Elő-
fizetése  a jövő évre 150 leu. tanügyiek-, 
papok", nyugdíjasoknak 100 leu, (}U 
évre 40—30 leu.) Szerkesztőség és ki-
adóhivatal Székelyud varhelyen. 

mtkmummmmmmmmmmmaKa»m» 

Karácsonyi gyermekjáté-
kok és karácsonyfadíszek, 

nagy választékban, a leg-
olcsóbb á r b a n kaphatok 

DOLVIG KERE8ZTÉLY 
bazáráru kereskedésében 
(református,  koll. épület). 

Tíssék mft̂ tekint̂ BÍ,  vételkJJteleaett-
séff  nélkül i« fiíleteaoftt. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
Igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezeitség nélkül készülnek. 

A R e f . E^yhCLzi D a l k ö r mult 
vasárnapi egyházi esiélye a legszebb 
sikerrel folyt  le. A dalkör énekszámai 
között, az általánosan elismert ének-
tudásu, szép hangú Bányai Jánosné 
éneke, Vajda Ferenc bibliaolvasása, 
Szabó András felolvasása,  Rájk József 
szavalata, s az énekquartett szerep-
lése mind egytől-egyik nagyhatású mű-
sorszámai voltak az estélynek, a me-
lyen nagy közönség volt jelen. 

S » a b a d l i c e n m . Tanulságos és 
minden izében gyakorlatias, kivftló  ér-
tékű előadást tartott a Polgári önképző 
Egylet szabad líceumi előadásainak 
sorozatában, a mult vasárnap délután, 
mintegy 160 hallgató jelenlétében, Lő-
rinczi László kadácsi unitárius lelkész : 
a tyukienyésztésröl.  Négy előfeltételét 
állapitoua meg a tyuktenyésztésnek, 
ezek: a tenyésztő, a tyúk, a takar-
mány és a tyukház, amelyeknek ha 
mindenike előírásosan megvan, minden 
bizonnyal jön (az ötödik »t<-vel kez-
dődő) : a tojás. A tenyésztőnek a kora 
téli tojáshozam elérésére kell töreked-
nie, 6—7 hónappal előbb költetett jér-
cék révén. A tyúkoknak, tojásterme-
lésre való ösztönzése céljából, széltől, 
nagy hidegtől mentes, napfényes  he-
lyet és kiadós tavaszi jellegű táplálko-
zást kell biztosítani. Az uj fajta  tenyé-
szetek közül kiválóbbak: a Rode Iz-
land Red és a Leghorn, bár minden 
más fajtával  lehet eredményt elérni 
rendszeres táplálással és tenyésztéssel. 
A tojástermelésre fontos,  a rendes táp-
lálás mellett,'a jD«vitámin takarmányo-
zás : tojáshéi, csontdarabnk lisztté őr-
lése, a Pekk, az iszapolt krétapor ál-
tal, ivóvíz helyett pedig friss  lefölözött 
tej a legértékesebb. A nagy figyelem 
mel hallgatott előadás után Imecs Béla 
iparos ífju  szavalta igen ügyesen és 
hatással Jakab Ödönnek egy szép köl-
teményét. Bevezető és bezáró szava-
kat a biz. elnöke mondott. A követ-
kező előadás január hó 17 én lesz s 
ezen Sz. Szakáts Péter kamarai elnök 
fog  előadni: a mezőgazdasági ter-
ményekről. 

Figyelem! 
te^jntányosabban. legszebben javita-
tanak és njra fényeznek 

h ó - é s s á r c i p ő k e t 
Katona Béla spammivalkanizálő mű-
helyében. Ugyanott minden méretű 
antó- és bicikli-gamm't felelősség  mel-
lett vulkanizálok — Minden méretű 

écskagnmmit a legmagasabb áron veszek. 
A SZABÓ KÁROLY-féle  vendéglő udvarén, 

K5kereszt-tér 1 

X O y t t m ö l c B f á i n k t é l ! p e r m e -
tesséftét  végezzük okvetlenül Noven-
dával. A növényi betegségek gomba-
csirái (spórái), az állati kártevők el-
rejtett petéi, áttelelő hernyófészkei  el-
len, úgyszintén a kéregrepedések le-
tisztogatására, enyhe, fagymentes  idő-
ben permetezzünk os Novendával. 
Részletes utmutatást ad erre Gyerkes 
Mihálynak: A Legújabb  Gyümölcster-
melés  című könyve. Ezen permetező-
szer is kapható : id. Siklódy István ke-
reskedelmi irodájában Odorheiu, az 
unitárius templommal átellenben. 

X M o s i h i r e k . Szombat este, vasár-
nap délután fél  6, este fél  9 órakor 
Az uszó börtön, szenzációs, hangos 
filmdráma.  A főszerepben  Frítz Kort-
ner, akit a közönség rég ismer és 
Marlene Dietrich, A kék angyal női fő 
szereplője. Kevés filmszinésznő  futott 
be akkora karriert, mint ez a szőke 
filmcsillag.  Az első filmsikere  egy-
szerre szárnyra kapta nevét. Az egész 
világon vita nélkül Marlene Dietrich a 
legnépszerűbb filmsztár.  Annak a film-
nek, melyikben F>itz Kortner és Mar-
lene Dietrich játszik, nem kell reklám. 
Hogy e szenzációs, hangos filmdrá-
mát mindenki megnézhesse, a hely 
árak 22—17—12 leu. Karácsony első 
napján jön a Jazzkirály, elejétől vé 
gig természetes színezésű filmcsoda. 
A szezon legcsodálatosabb szines film-
siágere. Helyárak 27—17—12 leu. 
Jön Carmen, Dolores Del Rióval, szen-
zációs spanyol filmsláger.  Jön A fe 
hér pokol, izgalmas dráma. Jön Az 
utca angyala, Janet Gaynorral. Ezek 
a filmek  egytől-egyig a legszenzáció-
sabb filmslágerek. 

r rt>*!»t kflzleniéciyî iérí  n ssto -keíitt/) nen: vill&f 
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Alólirott tudomására adom min-
denkinek, hogy kiskorú fiamnak,  Já 
nosi JózsefneK  semmiféle  adósságáén 
felelősséget  nem vállalok. 

§imone§ti*Siménfalva,  1931 dec. 12. 
Jánosi  József 

igazg. tanító. 

Kladötulajdonos : a Könyvnyomda B-T 
Odorheiu—Székelyadvarbely. 

K a r á c s o n y f a 
olcsó áron kapható „Tarnava" 
et Metea-féle  fatelepen,  ^a-
piactér; — Darnóczl Gábor. 

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

állatorvosnál Odorheiu. 

Bútorok. 
Modern ebédlő- és  hálószoba be-
leiideí.ésí'k, hajlitoU székek, dí-
ványok, késf-eu  és rajé litáu, B̂ eg-
rendelésre l e g o l c N Ó b b a n 

C ^ a r a b á f s Júnan 
hator raktárában kaphatók, 
Ko«siitU-ut«a 27 Nzám alatt. — 

Ugyanott 10 HP. Máv. benzin-
motor elaűó. 

Kiadó lakás. 
A város főterétől  i300 méter 
távolságban egy 4 szabás kő-
ház, kerttel és mindenféle 

melléképülettel kiadó. 
Cim: a kiadóhivatalban. 

Köu.yvnyomda RészvéfijtKraaBág  Odorheiu—Székely udvarhely. 


