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szervezzünk ujakat. 

A nagy születésnap. 
A keresztény világ a meg-

váltó születésének ünnepére ké-
szül. Karácsonykor feléled  a hit 
és megujulnak az ember re-
ménykedései. Jézus világosságot 
gyújt születésével, hogy a csüg-
gedők és a kételkedők lássanak 
a sötétségben. Még a természet 
is ezt példázza: karácsonytól 
kezdve megnyúlik a nap, me-
gyünk ki a sötétségből, a vilá-
gosság diadala felé. 

De örök törvény az is, hogy 
a sötétség nem akarja elhinni a 
maga bukását. A mi nemzet-
kisebbségi életünkben is igy akar-
nák a sötétség prófétái,  a mi 
renegátjaink, a csüggedés, a féle-
lem sötétségét ráboritani a ma-
gyar lélekre, hogy eltántorítsák 
őt a jövőért küzdő vezetőitől, 
hogy a nemzeti egység helyett 
a nemzeti lemondást tegyék hit-
vallásává, hogy kiirtsák szivé-
ből a reményt, mellyel a jöven-
dőt várja. Ne higyj a jövőben 
— ez az  ő ieisz aw^, mert ők 
nem hisznek, hanem félnek  a 
jövendőtől! 

De betelnek az idők, meg-
születik a Jézus, aki a próféta 
szájába az élet szavait adta: 
Boldog vagy te, aki hittél! 
(Luk. ev. I. 45.) 

Ellenőrzik az adóbehajtó 
tisztviselőket. 

A Zorile c. román lap irja : Sok 
panasz hangzik el az adóbehajtó kö-
zegek ellen. Uj szellemre volna szük-
ség, mely véget vet a visszaéléseknek. 
A behajtó közegek csupán egy szem-
pontot tartanak szem előtt: be kell 
hajtaniok a kincstári követeléseket. El-
viszik a nyomorult zálogtárgyakat is, 
egyéb nem érdekli őket. Ugylátszik, 
maga Cancicov pénzügyminiszter is 
megborzadt attól, amit hallott. Ezzel 
magyarázható legutóbbi határozata, 
melyben elrendelte, hogy fényképes 
igazolvánnyal kell birniok az sdóbe-
hajtó közegeknek a fővárosban.  Ugyan-
akkor különleges ellenőrző szolgálatot 
állitanak fel  a bucureşti i pénzügyi 
inspectoratus keretében, hogy a be-
hajtó közegek munkáját a helyszínén 
figyeljék  s nyomban intézzék el a 
panaszokat, melyek Írásban, szóval 
vagy telefonon  érkeznek. A kései in-
tézkedés annak a jele, hogy a behaj-
tás terén végre rendet teremtenek. 

. . . Kár, hogy az üdvös intézke-
dés csak a fővárosra  vonatkozik I 

Imreh Ibolyka 
kozmetikai intézetét 
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N y i t v a d é l e l ő t t 1 0 - 1 
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Nyelvvizsgára kell állnia 
minden kisebbségi tisztviselőnek. 

Constanţinescu megyei prefect 
december 12 én rendeletet adott ki 
12 893 szám alatt, amelyben a belügy 
miniszter december 9 én kelt 13 273 
számú rendeletére hivatkozva elren-
deli, hogy minden kisebbségi szárma-
zású köztisztviselő, aki az államnál, a 
megyénél vagy a községeknél tölt be 
tisztséget, január 12-én d. u. 4 óra-
kor jelentkezzék nyelvvizsgára. A ren-
delet megállapítja azt is, hogy kikből 
fog  állani a vizsgálóbizottság. Eszerint a 
bizottság elnöke a miniszter által ki-
nevezendő vezérinspector lesz, tagjai 
pedig: a prefect vagy helyettese, a 
városi primár vagy helyettese, továbbá 
Steriopol liceumi igazgató vagy he-
lyette egy más román nyelvtanár. A 
bizottság titkári teendőit Victor Pop, 
a prefectusi  iroda főnöke  tölti be. A 
rendelet szerint állását veszti az a 
tisztviselő, aki a vizsgára nem jelent-
kezik. 

Hízelkedünk 
az uj prefectnek,  jelenti ki rólunk 
Dobrota ur, akinek a többi egyidejű, 
minden megfontolást  és alaposságot 
nélkülöző, felelőtlen  kijelentését cáfol-
gatni sem tartjuk érdemesnek. Hízel-
kedünk, — jelenti ki az, aki máskor 
rendszeresen azzal szeretne minket 
feketíteni,  hogy minden románt, azért 
mert román, támadni szoktunk és nem 
veszi észre, hogy önmagával kerül 
ellenmondásba, maga alatt vágja a 
fát  ezzel az elszólásával. Hiszen a 
prefect is román és ha hízelkedünk 
neki, akkor bizonyára nem támad-
juk őt. 

A valóság pedig az, hogy mi 
sohasem támadunk senkit azért, mert 
román és nem hízelkedünk senkinek 
azért, mert prefect. Ellenben: tő-
lünk telhetőleg és a lehetőség sze-
rint, megbírálunk, kifogásolunk  min-
den cselekedetet, amit közérdek-
ellenesnek, igazságtalannak látunk és 
méltányolunk, elismeréssel említünk 
meg minden olyant, amiről azt hisz-
szük, hogy a köz érdekében való, 
igazságos. így történt legutóbb is: 
Dobrota ur olyasmit cselekedett, ami 
kifogásolható,  a prefect pedig ezt 
helyrehozta egy olyan cselekedettel, 
amit mi helyesnek és igazságosnak 
láttunk, s ezt róla elismertük. Ezt tet-
tük legutóbb, s ez a felfogás  fog  ve-
zetni minket a jövőben is. Megbírá-
lunk, kifogásolunk  mindent, amit köz-
érdek ellen valónak, igazságtalannak 
látunk, ez akár tetszik, akár nem 
Dobrota urnák és méltányolunk, elis-
merünk mindent, ami meggyőződésünk 
szerint helyes és igazságos, — ez is 
akár tetszik, akár nem Dobrota urnák. 

A unitáriusok főtanácsa f.  hó 
13 ikán, vasárnap délelőtt ült össze 
Cluj—Kolozsváron szokásos, évi ülé-
sére. A főtanácsi  ülés, amelyen Fe-
renczy Géza dr. főgondnok  és Boros 
György dr. püspök elnökölt, több, 
mint három napig tartott és szerdán 
hajnalban végződött. A mindenre ki 
terjedő, gondos püspöki jelentés és a 
különböző részletkérdéseket ismertető 
más jelentések tárgyalása során ala-
posan megvitatták az egyház minden 
nevezetesebb szellemi és anyagi ügyét. 
Végül a főtanácsi  ülés a harmónia, az 
egymást megértés hangulatában feje-
ződött be. 

T. Szerkesztőség ! Fenti cimü, | 
multheti cikkében Gyerkes Mihály j 
olyan szükségletre hivja fel  a közfi-
gyeimet, mely fel  kellene, hogy keltse 
minden magyar emberben az áldozat-
készséget. A református  egyház át-
alakítás alatt álló kulturháza kettős 
célt szolgálna: társadalmi összejöve-
telek és gazdasági, illetőleg gazdasz-
szonyi tanfolyamok  tartását. Eme cé 
lóknak csak egyike is indokolná, hogy 
a félbemaradt  építkezést okvetlenül be 
kell fejezni.  Ezért szeretném, hogy 
erre a célra minél többen adakozza 
nak, s magam az adakozást 1000 lej 
összeggel ezennel meg is kezdem. 

Ez az adományom nem azt je-
lenti, mintha foglalkozásom  olyan jól 
jövedelmezne, hogy bő feleslegem  van, 
aminek egy részét kisebbségi kulturá-
lis és gazdasági célra adhatom. Ha 
erre várunk, akkor kisebbségi életünk-
nek nem kimélyülését, hanem elseké-
lyesedését lehet várni. Én is, mint leg-
többen, évről évre kevesebbel kezdem, 
de azért csak megvoltak a legszük-
I 

A Székely Dalegylet 
karácsony másodnapján, 

december 26 án saját helyiségében tánc-
cal egybekötött műsoros háziestélyt 
rendez, amely kétségkívül éppoly 
látogatott lesz, mint az eddigi közked-
velt háziestélyek. Az estélyen fog  elő-
ször bemutatkozni Kiss Elek karnagy 
vezetése alatt az egylet újonnan szer-
vezett 16 tagu vonószenekara is. A 
műsor a következő: 

1. Strauss: Déli rózsák, keringő-
egyveleg, előadja a vonószenekar. 

2. Karácsonyi üdvözlet: Soha 
Aladár alelnök. 

3. Magyar dalok: énekli a dalkar. 
4. A zene- és énektanítás fontos-

sága a nevelés terén, szabadelőadás, 
tartja Boga Lajos dr. főgitnn.  igazgató. 

5. Vocal quartett. 
6. Kabdebó Nusi szavalata. 

I ségesebbek az elmúlt évben is, elég 
! rendesen étkeztünk, egyszer-egyszer a 
ruhanemű kiegészítésére is költöttünk, 
sőt néha még egy kis szórakozást is 
megengedtünk magunknak. Miért vá-
runk akkor éppen áldozatkészségünk-
kel azokra az időkre, amikor észreve-
hetőleg, esetleg letagadhatatlanul gya-
rapodni fogunk  ? És ha ezek az idők 
nem jönnek el, leéljük életünket anél-
kül, hogy kisebbségi sorsunk érdeké-
ben valamit tennénk ? Gondoljunk arra 
a szegény falusi  asztalra, amelyen so-
hasem elég az étel, de azért a beté-
vedő vándor sem megy el éhesen. 
Hogy nekünk sok mindenre nem te-
lik, az nem ok arra, hogy becsukjuk 
intézményeink elől az erszényt. Neţn 
elég, hogy néhány lelkes ember félre-
verje a harangokat. Ha mi magyar 
kulturánkat fenn  akarjuk tartani, min-
denkinek áldoznia kell.$Ma kivétel az 
adakozó, legyen a jövőben kivétel a 
közönyös ember közöttünk. 

M.  K. 

7. Tango szerenád; játsza a fú-
vószenekar. ' . 

8. Humoros cttaWgT Berdovíts— 
Miklós. 

Konferál:  Tomcsa Sándor. 
Műsor után tánc reggelig. ízletes 

ételekről és kitűnő italokról az egylet 
háziasszonyai gondoskodnak. — Be-
lépti díj: 15+2 lej. 

A választói névjegyzékbe való 
felvételt  december végéig lehet kérni 
a primarián. Ezidő alatt lehet kérni a 
a téves bejegyzések kiigazítását is. 
Célszerű ellenőrizni, hogy helyesen 
van-e beírva a születési évszám, ne-
hogy az itt előforduló  eltérés miatt 
kétségbevonjék majd a személyazo-
nosságot s talán még a szavazati 
jogot is. 

x Eladó ház, belsőséggel együtt 
Str. Andrei Mureşan 13 sz. a. Érte-
kezni lehet a Hánn melletti bódéban. 

A katholikus férfiliga  az alkohol ellen. 
A helybeli katholikus férfiliga  december 14-iki vallásos összejövetelén 

foglalkozott  a szeszes italok élvezetének testi, lelki és vagyoni romboló hatá-
sával s elhatározta, hogy a következő kiáltványt intézi a felvidéki  katholikus 
községek lakosságához: 

Katholikus  Székely  Testvéri 
Hidd el, szomorú látvány, mikor egy egy felvidéki  székely férfi,  vagy 

legény részegen megy haza a vásárból. A megrészegedés, az emberben levő 
isteni értelem elhomályositása, magának az áldozatnak sem örvendetes állapot, 
hát még másnak milyen szomorú nézni, hogyan rakják fel  a szekérre a ré-
szeg férfit,  aki sárba alázta a maga férfiasságát,  vagy a káromkodó, ordítozó, 
lovait vagdaló legényt, akinek mámoros jókedve csak ilyen méregvirágokat 
tud teremni. 

És milyen fájdalmas  elgondolni nekünk, a Te fajtestvéreidnek,  hogy 
ezek a szesztől megittasodott emberek és legények vannak hivatva fenntartani 
és tovább fejleszteni  a munkás, büszke, öntudatos székely népet 1 Azt a né-
pet, amelyről Petőfi  azt irta : Nem fajult  el még a székely vér, minden kis 
cseppje drágagyöngyöt ér 1 Vájjon ma leirná-e ezt a lánglelkü költő ? Nézd 
meg faludban  az iszákos szülők gyermekeit: el mered e mondani, hogy nem 
fajultunk  el? 'i . í 

Katholikus Székely Testvér 1 Tudd meg, hogy a szesz, különösen a pá-
linka, nem táplál 1 Nem igaz, hogy szükséged van rá, nem igaz, hogy erőt 
ád I Ha józanéletü vagy, győzz meg másokat, ha iszákos vagy, győzd meg 
magadat, hogy az italozás erkölcsi és vagyoni, családi és faji  romláshoz vezet. 

Kérjed Istent, adjon erőt neked és testvéreidnek, hogy leküzdhessük né-
pünk és fajunk  legnagyobb ellenségét, a szeszt, az iszákosságot, mert hidd el, 
nemzetünknek ennél szorgalmasabb sirásója nincs 1 

Odorhei—Székelyudvarhely, 1936 Karácsony hava. 
A Katholikus  férfiliga. 

A Székely Dalegylet tánccal egybekötött műsoros estólye karácsony másodnapján saját helyiségében. 
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Ajándéktárgyak dús választéka 1 

Felhivom a m. tisztelt vásárló közönség szíves figyelmét  a 
Bul. Regele Ferdinand 2. szám alatt most megnyílt 

DRAGOMÁN-féle 
üveg-, porcelán és pléhedény üzletre, hol állandóan raktáron tar-
tok ebédlő, kávés, teás, feketekávés  porcelán készleteket; tésztás 
és gyümölcsös, porcelán- és üvegszervizeket, képrámát, díszmű-
árukat, mindennemű pléhedényt, üvegtáblákat, asztali és falitük-
röket. — Kérem üzletemet vételkötelezettség nélkül megtekinteni. 

Tisztelettel: 

D R A G O M A S T S Á N D O B . 

Megélhetésünk uj utjai. 
ii. 

Ifjúságiink problémája. 

Kezdjük a faluval.  Mi lesz ezután , 
a falu  törekvő fiatalságával  ? Ha meg-
gondoljuk, hogy a székely falvak  ré-
gen mennyi ifjat  küldtek középisko-
lába, s hogy az ügyesebbek közül 
középiskola nélkül is mennyien he-
lyezkedtek el a különböző hivatalok* 
ban, mint altisztek, s hogy most mind-
ezeknek vége, tisztában lehetünk a 
kérdés súlyosságával. A mult heti cik-
künkben emlitelt gazdasági iskolák 
jelentősége ebben a megvilágításban 
még fontosabbnak  fog  látszani, s nyil-
vánvalóvá válik, hogy falvaink  lakos-
ságának ilyen értelemben való előre-
tekintő felvilágosítása  mennyire szük-
séges. A gazdasági iskolákban való 
kiterjedtebb nevelés, a székely mező-
gazdaságnak a szászokéhoz hasonló 
mügazdálkodási nivóra való emelése 
mellett kétségtelen, hogy a falu  kér-
désének lényeges pontja marad iparo-
sodásunk problémája, s itt találkozik 
a faluval  iparos és tanult osztályunk 
ifjúsági  kenyérkérdése. Régen tanult 
osztályunk és az iparosság is taníttatta 
gyerekeit, de bizonyos, hogy a jövő-
ben ezek gyermekei sem birnak meg-
állni tisztán szellemi pályákon. így 
szinte ordit  ránk  az  ipari és kereske-
dői pályákon való elhelyezkedés fon-
tossága és égető szükségessége. Mel-
lesleg jegyezzük meg, hogy a székely 
észjárás, értelmesség és élelmesség 
mindig nagyon alkalmas volt az ipari 
és kereskedői foglalkozásra.  Ezer-
számra vannak falvakon  a székely 
»ezermesterek« ; évszázadokon a szé-
kely ipar látta el nemcsak a helyi 
szükségletet, hanem Moldova és Mun-
ténia ipari szükségleteit is, s kétség-
telen tény, hogy a székely iparosok 
nemcsak vásárokra mentek el Iaşi-ig, 
Bacau-ig, Ploieşti ig, Bucureşti-ig sze-
kereikkel, hanem tömegesen teleped-
tek le a regát különböző városaiban, 
az 1886—1894 között hozott regáti 
vámtörvények következtében, melyek 
a vásárbajárást vámsorompókkal le-
zárták. 

A szomorú a dologban az, hogy 
az a székelység, amely annyira veze-
tett valaha az iparban, az utóbbi 50 
évben főleg  csak az iskoláztatásra tö-
rekedett, nemzedékei javát szellemi 
pályákra küldte, s közben a falu  és 
kisipar maradt a régi, az uj viszo-
nyokhoz képest kezdetleges, szerve-
zettségben, pedig az idő haladt, s a 
gyári nagyipar mindinkább nyakára 
ült a kisiparnak. Gyári nagyipar ala-
pítására reményünk sem lehet már, 
hisz a pénz kicsúszott a kezünkből, 
— essünk hát kissé gondolkozóba: — 
mennyire össze kell fognia  az egész 
magyarságnak, falunak,  iparosságnak 
és szellemi pályákon levőknek iparunk 
megszervezésére, ipari iskolák, tanonc-
otthonok állítására, iparunk moderni-
zálására, versenyképessé tevésére. S 
itt találkozik a falu  és a város, itt vár 
hivatás a tanultabb elemekre, hogy 
ők legyenek kezdeményezők az ipari 
pályákon való próbálkozásukkal, ők 
legyenek a falu  szövetkezeti szerve-
zésének önzetlen és úttörő munkásai 
s ők menjenek ki a falvakra  is, kez 
deni kicsiben a kereskedői megélhe-
tést, hisz immár tanulhatnánk mi is 
zsidó és örmény ember-testvéreinktől, 
akik igy kezdték, s boldogultak igény-
telenségükkel és SZÍVÓS munkájukkal. 

* 
Mindezek az első hallásra nagyon 

természetes dolgok és: »az élet kény-

szere ki fogja  alakítani népünk meg-
élhetési útjait.« Kétségtelen, de a mai 
lázas ember-versenyben szomorú volna, 
ha minket csak az élet kényszere és 
szeszélye védne. Bizony előrelátó, ön-
tudatos, társadalmi megszervezésre van 

I szükségünk, s majdnem a szégyen 
pirja fut  el, amidőn eme súlyos és 
komoly kérdéseket éppen egy székely 
lánytól hallom, aki — talán becsvá-
gyában sértve, mert nem vettem elég 
komolyan a kozmetikai tudományt, 
vagy belső tűztől hevitve — lángpiros 
arccal és titokzatos melegfényü  sze-
mekkel engedte egyébként zárt egyé-
niségét megnyilatkozni, s vetette fel 
bennem az ujongó kérdést: mennyi 
.lappangó erő lehet bennünk, mikor 
ilyen nem sejtett forrásai  is előtörnek 
életünknek. 

Beszélgetésünk még egy érdekes 
szempontot érintett: egy társadalom, 
népcsoport csak akkor lehet konstruk-
tiv elem, ha gazdaságilag is boldogul-
hat. Minden mélyebben gondolkozó 
román és magyar látja, hogy kölcsö-
nös érdekünk a harmonikus együtt-
élés, s ez pedig csak ugy lehetséges, 
ha kölcsönösen boldogulunk: leben 
und leben lassen. 

De nem mulaszthatom el befeje-
zésül a kozmetikával kapcsolatos új-
szerű és tanulságos megjegyzéseket is 
idefüzni:  Ezzel is ugy vagyunk, mint 
sok mindennel : általános és egyéni-
ségünkkel szervesült kultura és civi-
lizáció kérdése az egész. Volt idő, 
midőn nevettek rajta, s ma mindenki 
természetesnek találja a rendszeres 
fürdést,  szájmosást, a fogak  orvosi 
ápolását. Eljön az ideje annak is, 
amikor az emberek több gondot fog-
nak fordítani  a gyomor, máj, belek, a 
bőr az idegek higiéniájára, egyszóval 
az általános egészségre. Az a szá 
momra szomorú tény, mondta a ve-
lem beszélgető Imreh Ibolyka, hogy 
nem lehettem orvos, nem akadályoz-
hatott meg abban, hogy a modern or-
vostudomány csodás fejlődését  szem-
mel nem kisérjem, s meg vagyok győ-
ződve, hogy egy-két emberöltőn belül 
egyetlen orvostudomány-ág sem fog 
annyi áldást hozni az emberiségre, 
mint éppen az orvosi. Természetes is, 
hogy a technikai tudományok elké* 
pesztő tökéletesülése orvosi téren is a 
kutatások merőben uj tereit nyithatta 
meg. így érthető, hogy a bőr szere-
pét, az egész szervezethez való vonat-
kozásait is uj megvilágításban látjuk 
ma, s megértjük az úgynevezett ref-
lexoterápia csodáit. A reflexoterápiát 
Japánban, majd más országokban is 
gyakorolta néhány orvos, aki rájött 
arra, hogy ha a bőr bizonyos pont-
jait ütögetéssel, húzással, masszálás-
sal izgalomba hozta, olykor addig gyó-
gyíthatatlan általános betegségek, mint 
idült rheuma, makacs fájdalmak  meg-
szűntek, meggyógyultak. Rájöttek ké-
sőbb arra, hogy ha az orrüreg nyál-
kahártyáját izgatták erős szerrel, vagy 
villanyos szikrával, gyomor, máj, izü-
leti, s egyébb bántalmak is megjavul-
tak, vagy gyógyultak. A modern koz-
metikát világhírű orvos-tudósok alapí-
tották meg, mint Dartigues francia  or-
vosprofesszor,  s nálunk is egyik főmi-
velője olyan orvos-tekintély, mint Ve-
ress Ferenc orvos tanár. Természetes-
nek is kell látszania bárki előtt, hogy 
embernél az arc és fejbőr  az egész 
szervezettel kapcsolatban igen fontos 
szereppel bir. Igen fontos  ideg- és 
hormonális kapcsolatok fűzik  az arcot 
szervezetünkhöz, s bármennyire új-
szerűnek hat egyelőre a mi közönsé-
günk előtt, tény, hogy ha a szem a 
lélek tükre, az arc az egészség tükre, 
s hogy arcunk ápolása egészségünk, 

ifjas-voltunk  fenntartására  éppoly fon-
tos, mint a fogak  ápolása. 

Amerikában egymillió-kétszázezer 
embernek ad kenyeret a kozmetika 
müvelése. Nemhogy az arc és a száj-
festése  lényege a kozmetikának, mint 
sokan vélik, hanem ellenkezőleg f  a túl-
zott arc- és szájfestés  a kozmetikai 
neveltség hiányára vall. A kozmetika 
az arcbőr ápolásának a tudománya. 
Hogy emellett az ízlésre, szépre is tö-
rekszik, az természetes. (—) 

Színészek jönnek 
városunkba, mintegy 3 heti időre, s 
ezalatt a ref.  kollégium tornatermé-
ben, ennek kedves és vonzó színpa-
dán „tartják meg előadásaikat. 

A megnyitó előadás december 
25 ikén, karácsony első napján lesz, 
amikor a Csavargólány c. operett fog 
szinre kerülni, Erdélyi Mihálynak, a 
Mit susog a fehér  akác ? és a Zsin-
delyezik a kaszárnya tetejét cimü 
nagysikerű operettek szerzőjének rend-
kívül kedves és hatásos szerzeménye. 
Ennek a bemutatását követni fogja  a 
következő népszerű újdonságok elő-
adása : Csárdás, Pármai hercegnő, 
Mese a ^Grand-Hotelben, Sok hűhó 
Emmyért, Csodahajó, Egy asszony 
hazudik, Úrilány, Sült galamb, Leány-
álom, stb. 

A társulat legtöbb tagja már szé-
lesebb körben is jelesnek elismert szí-
nész, vagy rokonszenves fiatal  tehet-
ség. Primadonna: Tóth Ilus, az Ora-
dea—nagyváradi színháztól, szubrett: 
Paál Magda, az aradi színháztól, más 
kiemelkedő tagjai a társulatnak: Ré-
vész Sándor táncos komikus, Kornay 
Sándor buffó,  Sziklay Tibor bonvivan, 
Battyán Kálmán baritonista, Földes 
Berta anya és komika, Paiády Rózsi 
naiva. Rendező Kornay Sándor. 

Bérleti árak (l£ szelvény) első-
rendű helyre 350, második helyre 250 
lej. Bérelni a társulat városunkban is 
jól ismert, népszerű titkáránál, Huber 
Ernőnél lehet, aki városunkban már 
meg is kezdte működését, ami a jelek 
szerint, szép sikerrel biztat. 

Remöltiető is, hogy városunk kö-
zönsége, amelynél a magyar színészek 
sorsa korábban is mindig meleg szívre, 
jóakaratra talált, ezúttal, a fokozot-
tabb szükség idején sem fog  múltjá-
hoz, mindenkori megértő magatartá-
sához hűtlennek bizonyulni 1 

Egy érdekes statisztika. 
Ezelőtt 30 esztendővel az Astra 

által Bucureştiben rendezett néprajzi 
kiállításon egy táblázatos kimutatás 
volt kiállítva, mely feltünteti  a régi 
magyarországi községekre vonatkozó 
nemzetiségi elváltozásokat és pedig 
1850 tői 1900 ig terjedő 50 esztendőre 
vonatkozólag. A kimutatás adatai kö-
zépajtai Barra Endre: Magyar tanul-
ságok a bukaresti kiállításról, cimü 
1906 ban megjelent könyvében talál-
hatók fel.  Ezek szerint az emiitett idő 
alatt román községből magyar lett 
42, német lett 13, szerb 6, más 4, 
vagyis összesen 64 román község 
vesztette el nemzetiségét. Ezzel szem-
ben elrománosodott: magyar község 
309, német 42, szerb 11, vagyis ösz-
szesen 362 más nemzetiségű község 
vesztette el nemzetiségét és lett ro-
mánná. így tehát a nyereség a romá-
nosodás javára 298 község. Történt 
ez, ismételjük, 50 év alatt, a magyar 
világban. 

x Igen jó karban levő lábzsák 
eladó. 

Folyton javai a barátságos vi-
szony Magyarország és Jugo-

szlávia kőzött. 
December 19 én nagyszabású ma-

gyar-jugoszláv irodalmi est lesz Buda-
pesten a zeneakadémia nagytermében. 
Ezen az estén fognak  bemutatkozni a 
a jugoszláviai irodalmi kiválóságok s 
az est iránt igen nagy az érdeklődés 
ugy jugoszláv, mint magyar körökben. 

Az irodalmi közeledéssel egyide-
jűleg Belgrádban folynak  rendkívül 
fontos  kereskedelmi és gazdasági tár-
gyalások. Kereskedelmi szerződés ed-
dig is volt a két ország között, de 
annak, a deviza korlátozások miatt, 
nem sok gyakorlati jelentősége volt. 
Most elhárítják az útból ezt az aka-
dályt is s igy pld. teljesen szabaddá 
teszik a kivitelt Magyarországból Jugo-
szláviába. Jugoszlávia máris nagyobb 
megrendeléseket tett Magyarországon 
vasúti kocsik, felszerelések  és telefon-
berendezésekre. A megrendelés több 
millió pengő értéket képvisel. A köl-
csönös utazások megkönnyítésére is 
messzemenő kedvezményeket biztosit 
a szerződés, igy a turisták vízum-
díját, ami eddig 19 és fél  pengő volt, 
egy pengőre szállítják le. • f 

HÍREK. 
December 19. 

Szegény ember karácsonya. 
Hiába  jár  eszünk 
hófehér  kalácson  — 
a mi  karácsonyunk 
kenyeres  karácsony. 

Hiába  is  várjuk 
az  örömök  fáját  — 
a mi  angyalunknak 
fagy  lepte  a szárnyát. 

Lámpák  iündöklése 
más  szemében  ragyog, 
másnak  kínálkoznak 
fényes  kirakatok. 

Mi  csak  az  üvegre 
préseljük  rá  arcunk, 
aztán  szomorúan, 
lassan  hazatartunk. 

A szegénység  nagyobb 
minden  ember•kinnál. 
Magas  sudár  fenyő 
szegény  koldust  himbál. 

Még  ott  lóg  a vállán 
rongyos  tarisznyája. 
... Add,  Uram,  hogy  lelkünk 
a sok  bajt,  kísértést 
rendületlen  állja! 

Botár  Béla. 

Az ünnepnapok közelsége és a 
rendkívüli nyomdai munkatorlódás 
miatt lapunk a jövő héten nem fog  meg-
jelenni, s ugyanezért ez a számunk 
egy napi késéssel jut olvasóinkhoz. 
Az újévi számban több olvasnivaló-
val igyekszünk pótolni a mostani 
kényszerű megszorítást. 

A helybeli református egyházköz-
ség kulturház-avató ünnepélyét kará-
csonymásodnapjáról, tekintettel az az-
nap tartandó mulatságokra és a szín 
ház megnyitására: jövő évi január hó 
10 re halasztotta. Az ünnepély műso-
rát, később közöljük. 

I STagy karácsonyi vásár ^ 
a C U K O R K A - k i r á l y n á l , 

hol óriási választékban kaphatók csokoládé- és fondant-figurák, 
szaloncukorkák többféle  minőségben. Garantált, friss  áruk nagyon 
olcsó árak mellett állanak a nagyérdemű városi és vidéki vásárló 

közönség rendelkezésére. 
Diszfertyöfák nagy választékban a CUKORKA KIRÁLYNÁL. 

Frissen érkezett hal és ikra, Bistriţa—besztercei Braedt-féle  fel-
vágottak állandóan kaphatók. 

te^ — — ^ ^ 
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A SIMÓ-féle 
szabadalmazott Radi-
ator melegitő-pótló 
50°io-os fa-megtaka-

rítást biztosit. 
Kapható: Simö B é l a 

odorh8iui bádogosnál, Kőkereszttár. 

Fóláru vasúti kedvezmény ai ün-
nepekre. December 22 tői január 8 ig 
bezárólag félárujeggyel  lehet utazni a 
CFR összes vonalain. 

A Targu-Mureş—marosvásárhelyi 
Magyar Párt uj vezetősége. Az Or-
szágos Magyar Párt Târgu-Mureş— 
marosvásárhelyi tagozata tisztujitó 
közgyűlést tartott s azon újból dr. 
Sebess  Jenőt  választották meg elnök-
nek 710 szavazattal, a Bernády 
Györgyre esett 678 szavazattal szem 
ben. Alelnökök lettek: dr. Fekete An-
dor, dr. Duha Tibor, Várady Árpád 
épitész és dr. Fekete Gyula ügyvéd. 
Főtitkárnak újból a tevékeny és mun-
kás dr. Biró Istvánt választották. 

Karácsonyra valódi 
kuküllőmenti hor 

házhoz 
a Gáspár-föle vendéglőben 
Bal Regele Ferdinand (Kosrath-ntca) 
49 szám alatt — Árak literenként: 

12v 14, 16, 18 lei. 2-2 

Megjelentek az uj pénzek. Az uj 
4& öO lajaaalr már ULC&Í lomban vannak. A 100 lejes pontosan 

akkora, mint a forgalomban  levő 20 
lejesek s igy a csomagolt pénzeknél 
jó lesz elővigyázatosnak lenni. Az 50 
lejes ércpénz jóval nagyobb a ÍOO 
lejesnél. Forgalomba került az uj 500 
lejes papírpénz is, amelynek a papirja 
vékonyabb, mint az eddigieké és szür-
kés nyomású. 

Balucz Bálint zeneestólyei. Leg-
utóbb két estén is gyönyörködtette 
Balucz Bálint, a városunkba hazatért, 
nevezetes, öreg cimbalomművész, 
pompás játékával az érdeklődő közön-
séget: szombaton a Bucureşti-szâllrt, 
szerdán a Szabó Károly féle  vendéglő 
termében, igazi zenészlélek és sokszor 
szinte kápráztató technikai tudás nyil-
vánult meg ebben a játékban, akár a 
saját, akár a mások szerzeményeiből 
adott elő az érdekes fejű,  öreg Bálint, 
aki most már remélhetőleg, többször 
fog  itt a közönség előtt szerepelni ez 
után is. Szombati estélyén ifj.  Balogh 
Ferenc, a szerdáin Kónya Jancsi ze 
nekara hangversenyezett még folyta-
tólag, a közönség nagy tetszésére. 

A nyugdíjtörvény módosítása. Szer-
dán törvényjavaslatot nyújtottak be a 
képviselőházban a nyugdíjtörvény mó-
dosításáról. A javaslat szerint a köz-
hivatalnokok 30 évi szolgálat után 
kérhetik nyugdíjaztatásukat. 

A római egyezmény nélkül ma 
már háború lenne. Gróf  Bethlen István 
volt magyar miniszterelnök jelenleg 
Olaszországban tartózkodik és Milanó-
ban nyilatkozott egy sajtótudósitónak. 
Meggyőződésem — mondotta gróf 
Bethlen István — hogy ma az olasz ma-
gyar barátságra nagyobb szükség van, 
mint amikor Mussolinival együtt azt 
létrehoztuk. A római egyezmény nélkül 
Középeurópa ma talán hadszíntér 
lenne. Itt említjük meg, hogy gróf 
Bethlen István kedden este előadást 
tartott a milanói külpolitikai intézet-
ben >Olaszország és a Duna völgye« 
kérdéséről. 

Megbukott közmondás. Egy ame-
rikai kertész több évi kísérletezéssel 
olyan rózsát tenyésztett ki, amelynek 
nincs tövise. Ha a hir igaz, többé már 
nem mondhatjuk, hogy nincsen rózsa 
— tövis nélkül. 

Parlamenti szünet. A parlament 
karácsonyi szünete december 19 én 
kezdődik s 1937 január 20-ig tart. 

. Felülvizsgálják az állampolgársá-
got. A belügyminiszter legújabb ren-
delete szerint felül  fogják  vizsgálni 
mindazoknak az állampolgársági jogá', 
akik a csatolt területeken a békeszer-
ződések, illetve az 1924 évi összeírás 
alapján szereztek állampolgárságot. A 
rendeletet a minisztérium már megkül-
dötte a megyei prefecturáknak. 

Uj román követ Magyarországon. 
Románia uj magyarországi követévé 
Boissi Rault nevezték ki, aki már meg 
is érkezett Budapestre. 

Ki vállalja a felelősséget a külön-
leges ostromállapotokért? Már közöl-
tük, hogy megyénk egyes községeiben 
valamelyik helybeli hatalmasság ren-
delkezése folytán  este 7 órán tul 
nem szabad az utcán járni. Most 
Treiscaune—Háromszékmegyéből ér-
kezik hasonló hir, mely szerint ott a 
községekben általában nem szabad este 
7 órán tul az utcán járni s akit a 
csendőrök megtalálnak, az ellen eljárást 
indítanak. Vájjon ki vállalja az ilyen 
rendkívüli intézkedésekért a felelős-
séget ? 

Franciaország nem tu dfizota«. A 
francia  kormány bejelentette az Ame-
rikai Egyesült Államok kormányához, 
hogy nem tudja fizetni  adósságát. A 
mostani nehéz gazdasági helyzetben 
még javaslatot sem tud tenni az adós-
ságok rendezésére. 

Szövetkezeti értekezlet. Dec. 17 én 
I. G. Duca—Székelykereszturon köri 
szövetkezeti értekezlet volt, melynek 
munkaprogrammja szerint gr. Beth-
len László, Elekes Béla, Gyarmathy 
Árpád és Oberding József  dr. adtak 
elő szakkérdésekről. Részletesebb tudó-
sítást a jövő számban közlünk. 

A szövö-fonó ipar 
érdekességei. 

Romániában az utolsó évben nagy 
lendületet vett a fonó-ipar.  Ennek 
magyarázata az, hogy ez az ipar egy 
kifejlett  szövőiparnak szolgál félgyárt-
mánnyal. A fonóiparban  három uj 
gyárüzem alakult: a Noua filatura  de 
bumbac, 7 ezer orsóval, a Filatura 
Dacia Bucureşti 10 ezer és Gromann 
és Herbert Cisnădie 3 ezer orsóval. 
A következők kibővítették üzemüket: 
Filatura românească de bumbac 2000-
ről 4000 re, Filatura Dunărea 1100— 
2200 ra, Bumbăcăria Rom. Jilava 
7000—14,000, Postăvărie Română 
(gyapjúd 1200, Filatura Atlantic Galaţi 
3000—8000, Aradi Textil 3—4000 és 
Românofir  15,000—30,000 orsóra. Ez-
zel kapcsolatban a pótalkatrészek 
gyártásánál a bőripar (bőrcsövek), fa-
ipar (faorsók),  papirfeldolgozóipar  (pa-
pircsévék), filcszövőipar  jöhetnek szá-
mításba. Egyben ujabb belföldi  mun-
kás és mesterkezek kapnak foglalko-
zást. E fonógyárakban  1000 orsón-
ként átlag 200 munkásra lesz szük-
ség. Előnyben részesülnek, akik fonó-
szövő iparnál már dolgoztak. Átlag 6 
lej az órabér Bucureştiben. Fonal-
gyáranként átlag 6 fonómester  fog 
kelleni, kiknek havi fizetése  megha-
ladja a 10,000 lejt. Az előképzettsé-
get adó fonófőiskolák  Francia-, Német-, 
Angol-, Cseh- és Olaszországban van-
nak. 

Betiltottak egy magyar színházat. 
Jódy Károly színigazgató jelenleg 
Turda—Tordán működött színtársula-
tával s előadásait a református  kultúr-
házban tartotta. Hirtelen rendeletet 
kapott a rendőrségtől, hogy az előadá-
sokat azonnal szüntesse meg, mert a 
kulturház — tűzveszélyes. 

Nem lehet elajándékozni a kultur 
palotát. Mint ismeretes, Dandea Tärgu • 
Mures—marosvásárhelyi primar az in 
terimár-bizottsággal együtt elhatározta, 
hogy az ottani hires kultúrpalotát a 
bucureştii közművelődési alapnak (Fun-
daţia Carol) ajándékozzák. Dr. Sebess 
Jenő, a Magyar Párt elnöke, megfel-
lebbezte a határozatot s a legfelsőbb 
közigazgatási bíróság most tárgyalta 
ezt az ügyet. A magyarságot a tárgya-
láson dr. Gyárfás  Elemér szenátor 
képviselte. A legfelsőbb  közigazgatási 
biróság magáévá tette Gyárfás  Elemér 
érvelését, amely szerint a törzslakos-
ság művelődési céljaira épített kultúr-
palota elajándékozására a városi ide-
iglenes bizottság nem jogosult ós így 
nem is kaphat felhatalmazást  az aján-
dékozási szerződés végleges megkö-
tésére. 

Halál a pálinkától. Bányai János 
Oradea—nagyváradi szöllőmunkás 17 
éves fia  egy liter pálinkát talált otthon 
s azt megitta. Hazatérő szülői eszmé-
letlen állapotban találtak rá és kór-
házba vitték. De az orvos sem tudott 
segíteni rajta, a fiu a pálinkától meg-
halt. 

x Moziműsor. Szombat este, va-
sárnap délután és este Pygmalion, a 
főszerepekben Jenny Jugo és Gustav 
Gründgens. Jenny Jugónak, aki min-
den szerepében érdekes és jobb, ezút-
tal az eddiginél is több alkalma nyilt 
arra, hogy egyéni kedvességével és 
pompás helyzetkomikummal mulat-
tassa a közönséget. — Kedd, szerda 
Charlie Chan Sanghaiban. — Csütör-
tökön nincsen mozielőadás. — Dec. 
25-én délután és este Emberi bestiák, 
nagy orosz film,  a főszerepben  Inki-
sinoff.  — Dec. 26 án délután és este 
Egy bécsi dal, egy bécsi kislány (Her-
mann Thimig, Adele Sandrock, Paul 
Hörbiger, Leo Slezak.) — Dec. 27 én 
Königsmark. — J ÖHn e l c • Ş e v o n ^ PŞfl' 
gal, nagy dsungelfilm, Hős repülők, 
(Annabella), A madarász (Wolf  Al-
bach Retty). — Jan 9—10 re jön a 
Mazurka. E filmre  már most felhívjuk 
mindenki figyelmét,  mert ilyen film 
még nem volt, ilyen több nem lesz. 

A magyar belügyminiszter Német-
országban. Kozma Miklós magyar 
belügyminiszter több napot töltött Ber-
linben s ezalatt Hitler kancellár, biro-
dalmi vezér, a magyar belügyminisz-
tert másfélórás  kihallgatáson fogadta. 

x A MorărenM Transylvania tej-
szövetkezet elárverezi az 1937 évben 
termelendő vaj mennyiségét 1936 de-
cember 28 án d. u. 3 órakor. 

x Rádiót egy disznóért. Egy hasz-
nált, szép rádiókészüléket és egy hoz-
závaló hangszórót, 1600 lej értékben, 
elcserélnék egy levágni való disznóval 
— pénz helyett. Jó lesz az a disznó 
is, amely nem döglött meg a vész ide-
jén. Cim a kiadóban. 

Biróság előtt. Egy még az 1934 
évi julius közepén Satul-Mare—Máréjá 
falva  községben történt eseţ folyta-
tása játszódott le városunkban egy 
nemrég tartott törvényszéki tárgyalá-
son. Az eset maga — egy többek 
közt lezajlott borzalmas korcsmai össze-
tűzés — részletesen ismertetve volt 
az 1934 évi julius 21-iki lapszámunk-
ban, s annak halálos áldozata a 24 
éves Pál József  volt, akit a tömeges 
dulakodás és bicskázás közben, talán 
éppen véletlenül, halálosan összeszur-
káltak. A homályos és minden részleté-
ben ki sem deríthető bűnügy vádlott-
jaiképpen Miklós Albertnek, Miklós 
Józsefnek  és Biró Dávidnak kellett a 
törvényszék elé állania, amely a kél 
utóbbit, minthogy tettességük nem 
volt bizonyosan megállapítható, jog-
erősen felmentette,  csupán Miklós Al-
bertet ítélte el, mint aki az összetű-
zésben részt vett, súlyos testi sértés-
ért, 3 hónapi fogságbüntetésre  és 500 
lej pénzbüntetésre. Az Ítélet ellen az 
áldozat hozzátartozói felebbeztek,  sú-
lyosbításért. — Lőrincz Antal 46 éves 
Corund—korondi lakos a f.  évi április 
19 ikén megverte Tófalvi  Mártonné 
Fábián Ráchelt, állítólag azért, mert 
az asszony előbb a táncban megpofozta 
LŐrinczneic a lányát. A törvényszék, 
az enyhítő körülmények figyelembe 
vételével, súlyos testi sértés vétségéért, 
1000 lej fő-  ós 300 lej mellékbünte-
tésre Ítélte Lőrincz Antalt. 

Legszebb karácsonyi 
a jándék gyermekek 

részére: 
meséskönyv, társasjáték, építőkocka* 
fe lnőt tek r é s z é r e : szépirodalmi 
könyv, töltőtoll, aktatáska, amit a 
legjutányosabb áron a K ö n y v -
n y o m d a R-T. ü z l e t é b e n 
szerezhet be. — Ugyanitt kaphatók t 
ka r i c m  j>fa  dí.aelc, cbWImmo-
magoló-papir, staniol-papir, gyertyák 

és gyertyatartók stb. 

x Központban két szoba búto-
rozva, vagy bútor nélkül kiadó. 

x Töltőtollak szakszerű javitását 
vállalom, Foto  Lux.  2—2 

Szerkesztői üzenet. 
J. P. A jövő számban jön. Főér-

téke a meleg, közvetlenhangu előadás, 
a cselekmény viszont soványabb kissé. 
— V. I. A véleményünk, hogy kö 
szönjük és máskor is kérünk még eb-
ből a kedves fajtából  ! 

Fittnek, lemezek előhívása 

I N G Y E N . 
Mindenféle  fotócikkek  nagy Válasz* 
tékban. — Igazo lvány képeket az 
előirt formában  gyorsan és jutányos 

= árban készítek. = = = = = 

F O T O P L U H Á R 
Bulevard Regele Ferdinand 31. 

Mielőtt beszerezné 
karácsonyi és újévi szükségletét, 

u m.: különböző likőröket, cognac-, gyümölcs-pálinkát, kükiillőmenti fajborokat 
dugaszolt üvegben és hordóban, mindenféle  főzelékkonzerveket  és kompótokat, 
piskótát, teasüteményt nagy választékban, sonka, szalámi, szalonna és hentes-
árukat, ementháli trappista és dobozos sajtokat, csokoládékat, bonbonokat szor-

tírozva, szép ajándék doboz-csokoládékat, tekintse meg mindezeket a 

K A S S A Y - B O D E G Ä B A N 
és meg fog  győződni áruim minőségéről és áraim olcsóságáról. 

Az ünnepekre való tekintettel, 10•/„ engedményt, a vásárlásnál levonásba hozok, aki 
e hirdetésre hivatkozik. — Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok 

minden kedves 
vendégemnek ; i f j .  K A S S A I 1 . DÉNES • 
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U M KIÁRUSÍTÁS 
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f e l t ű n ő  o l c s ó á r o n F l I I I U U I I 81 U U U L I 

divaf-

üz le fében. 

A nagyérdemű közönség szives tudomására 
hozom, hogy saját készítésű friss,  jóminőségü 
csokoládé- és fondant-cukorkálmbél  mélyen leszál-
lított árak mellett 

***** W 

1 

A KARÁCSONYI VÁSÁRT 
MEGKEZDETTEM. 

Elvállalok rendeléseket, bonbonok, szalon-
cukorkák,-fondant  és csemegecsokoládébél készült 
figurák  elOállitására a lüvánt kivitelben éa cso-
magolásokban. 

Mielőtt szükségletét beszerezné* tekintse meg készletemet és 
olcsó éraimat. 

Szíves 
pértfogést kér: S Z I L Á G Y I I G N Á C cukrész. 

I « 

BARKÓCZY-ÉTTEREM. 
Szives tudomására kivánom adni a nagyérdemű fogyasztó  közön-

ségnek, hogy ÉTTERMEMET személyesen kezelem, a nálam gyönyörű, 
parkettes, modern világítással felszerelt  termek állnak a n. é közönség 
rendelkezésére. — Esküvők, táncos-teák és bármilyen jellegű összejöve-
telek, bankettek ellátását a legelőnyösebb árban vállalom. 

Vidéki inteUektuelek találkozó helye. 

KltUi 
slték a kellemes és olcsó szórakozésra. 

Szives pártfogást  kér: BARKÓCZY ALBERT. 

L E G B I Z T O S A B B A N HAJT A 

AN$ 

•RÄSHATfo 

l 

Tejcsarnokok 
figyelmébe 

Vajcsomagoló papir 
kg.-ként 95 lejért kap-
ható a Könyvnyomda 
Részv.-T. üzletében, a 
KASSA Ybodega 

A 
H a l i é I H a l l ó I 

' i a | Z Q 9 d i > - | v u a o a 
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KONCZ GYÓGYSZERTÁR • 0D0RHEIU 

I Újság-

maku latura 

kapható: 
I a Könyvnyomda R.-T. 
\ papirkereskedésében 
! 12 lejórt kilónként. 

Nyári, öszi, téli cipők, 
legújabb fazonok, köz-
ismerten jó kidolgozás, 
megbízható jo minőség, 
versenyképes szabott 

árak 

B á n c s c s p ő ü z l e t é b e n , 
abol Dermata-cipők is állandóan kaphatók. 

R Á D I Ó K A T 

^ eladok, javítok, bármely 
1 gyártmányú gyári készű-
' léket a legjutányosabb 
* árban megrendelek. 

J A K Ó A L B E R T tanár rádiótechnikai műhelye. 

j K O M O L Y KÉRDÉ5! 

Miért tűri 
hogy 

kínozza a 
RHEUMA.ISCHIÂS. KÖSZVÉNY 
oldal, hát. gerincz,szúrás 
szaggatás és keresztesoni 
C j Mikor a csodás hatású m 

^pongiliia 
F̂ BAiCMÖZÖ CS0ZÉ5 KŐ5ZVÉNYKENÖO 

BIZTOSAN M EGOYÓGYITJA ! 
LEI KONG GYÓGYSZERTÁR 

I «3 pOstafc&ttség » QDORHEIU * 

CHERESTESIU 
• 

teljes kiadású ro-
mán-magyar és ma-
gyar-román-szétár, 
román n y e l v t a n i 
melléklettel nyom* 
dánk üzletében 495 
I lejért kaphaté. i 

M i e l í t t a jándéKot Venne - tekintse meg 

K i raKa ta ima t ! 

Jfagy  Választ« KazcttáHbaa, tflni-Viz  speciálitásofcban,  pudereKben, 
rnzsoKban, K5ttii-sz6r6Kbao, pnderdobozoKban stb. stb. 

Vásárlásnál számot Kap ingyen, amellyel megnyerheti a Kirakatban 
elhelyezett irtí*es tárgya* egyitft  1936 december 31-in. 

Drogneria j J á n t z K ^ Bol. ţeg. F « 1 31. ft  postával szemben. 

Fest Tisztit. 
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 

vállalom mindennemű kelme, fonal,  selyem, gyapjú stb. festé-
sét bármilyen szinre garancia mellett. Továbbá ruhatisztítást is. 
Áraim olcsóságáról ós munkám jóságáról kérem meggyőződni. 

Tisztelettel: FRITZ BREIHOFER 
kelmefestő  és vegytisztitó Sighişoara—Segesvár. 

Odorheiu—székelyudvarhelyi gyűjtőhely: 
KASSAY F. DOMOKOS szűcsnél, BuL Reg. Ferdinand 15. 

Tisztit. Fest. 
Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könvvnvomda Részvénytársaság: Odorheiu. 


