
X X . é v f o l y a m  4 7 . s z á m « 
n'üOTECA M 
MI men ta ra" 

A r a 3 l e n , O d o r h e i u — S z é k e l y u d v a r h e l y , 1 9 3 7 n o v e m b e r 2 0 . 
TH 

P o l i t i k a i , k ö z g a z d a s á g i t á r s a d a l m i ú j s á g 
A p a r e î n f i e c a r e  S â m b ă t ă d i m i n e a ţ ă . 

Redactor responzabil: Tompa László. 
Redacţia şi Administraţia Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinand No. 14. 
Telefon: 34. — Propr ie ta r : Tipografia  S. A. Odorheiu. 

M e g j e l e n i k m i n d e n s z o m b a t o n r e g g e l . 
Előfizetési  árak: 

Egész évre . . ' 120 leu. 
Félévre 60 c 
Negyedévre 30 « 

Megalakult az 
uj kormány. 

A mult hét végén, a királyi ki-
hallgatások befejezése  után, Tatarescu 
miniszterelnök beadta a kormány le-
mondását. A király kormányalakítással 
először Mihalachét, a Nemzeti-Paraszt-
párt elnökét bizta meg, azonban oly 
feltétellel,  amelynek ő nem tudott meg-
felelni,  s ezért a pártvezetőséggel foly-
tatott beható megbeszélés után visz-
szaadta (megbízatását az uralkodónak» 
aki aztán ismét Tatarescut bizta meg 
kormányalakítással. Tatarescu szintén 
feltételekkel  kapta meg a megbízatást, 
de ezek a feltételek  korántsem voltak 
olyan súlyosak, hogy Tatarescu meg 
ne tudott volna birkózni velük. Szer-
dán estére megalakította uj kormányát, 
amely még azon az éjjel letette az 
esküt az uralkodó kezébe. Az uj kor-
mány tulajdonképpen nem is uj, ha-
nem régi, mert sem a személyekben 
sem elvi szempontból nem történt lé-
nyeges változás. A mérsékeltebb irá-
nyú liberálisokat nem sikerült bevonni 
a kormányalakításba. A Iorgapárt, 
bár megegyezése van Tatarescu val a 
kormányzásra is, mindössze egy ál-
lamtitkárságot kapott. Vaida pártja a 
kormányzásban nem vesz részt, de a 
választásokra egyezséget kötött a libe-
rálisokkal. 

Az uj kormány névsora a követ-
kező : Miniszterelnök: Gheorghe Ta-
tarescu, belügyminiszter: Richard Fra-
nasovici, külügyminiszter : Victor An-
tonescu, -közlekedés és közmunka-
ügyi : Ion Inculeţ, pénzügyminiszter: 
M. Cancicov, ipar és kereskedelem-
ügyi : loan Bujoiu, földmüvelésügyi 
miniszter: Ionescu Sisesti, nemzeti 
termékek ipari felhasználásának  mi-
nisztere : Manolescu Strunga, vallás és 
müvészetügyi miniszter: V. Iaman-
di, igazságügyminiszter: V. Sassu, 
szövetkezeti miniszter: Negura, egész-
ségügyi miniszter: dr. Costinescu, 
munkaügyi miniszter: Nistor, nemzeti 
nevelésügyi miniszter: dr. Anghelescu, 
repülés és tengerészeti miniszter: 
Radu Irimescu, nemzetvédelmi minisz-
ter : Ilasievici tábornok, tárcanélküli 
miniszter: Pop Valér. 

A volt kormány összes államtit-
kárai helyükön maradnak. A munka-
ügyi minisztériumnál uj államtitkári 
állást létesítettek s ezt dr. Topa lorga-
párti politikussal töltötték be. 

A kormány újraalakítása után rö-
videsen következik a választások ki-
írása is. A magyarságnak a legnagyobb 
összeszedeitséggel és egységgel kell a 
választásokra készülnie. Az egység 
megsokszorozza erőnket s az erő te-
kintélyt biztosit és a törvényben 
biztosított jogaink elnyeréséhez vezet. 

Az EKE formális  alakuló közgyűlése. 
Mint már közöltük, az Erdélyi 

Kárpát-Egyesület udvarhelyi osztálya 
városunkban megalakult, azonban az 
alapszabály szerinti formális  alakuló 
közgyűlést, s a teljes tisztikar meg-
választását nov. 28 án, vasárnap d. e. 
11 órára tűzte ki az ideiglenes veze-
tőség a tanítónőképző tornacsarnokába. 

Az udvarhelyi osztály megalaku-
lásának fontosságát  felesleges  fejteget-
nünk azok előtt, akik csak részben is 
ismerik azt a fontos  kulturmunkát, 
amelyet az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
már évtizedek óta kifejt  az egész Er-
délyre kiterjedő hatáskörrel. 

A turistaság, vagy természetjárás 
fellendítése,  megszervezése, az elha-
nyagolt székely fürdők  fellendítése,  a 
város és az egész megye idegenforgal-
mának növelése, a mi csodaszép ki-

ránduló helyeink és hegyeink közé 
vezető utaknak megbízható módon 
való megjelölése, turista menházak 
épitése, a székely . hegyek csodás ter-
mészeti szépségeinek az egész or-
szágban minél szélesebb rétegekben 
való megismertetése, valamint az ezek-
kel szoros kapcsolatban levő közgaz-
dasági és közművelődési érdekek fel-
karolása és előmozdítása azok a szép 
és nemes célok, amelyek megvalósítá-
sáért az itteni osztály küzdeni és dol-
gozni akar. 

Éppen azért kívánatos, hogy az 
alakuló közgyűlésen minél számosab-
ban legyenek jelen, s minél többen 
lépjenek be az EKE udvarhelyi osz-
tályába, hogy a felsorolt  szép célokat 
az osztály minél hamarább és minél 
teljesebben megvalósíthassa. 

Az udvarhelyi rtf.  egyházmegye 
közgyűlése Székelykereszturon. 

Isten országának munkásai gyüle-
keznek, nov. 11-en, elevenség van az es-
peresi paróchia körül. Messze vidékek 
sáros kis falucskáiból,  közeli helyek-
ről, szekéren, vagy más alkalmatos 
Sággal érkeznek a kiküldöttek. Mun-
kátólf]  kérges székely tenyerek szoríta-
nak kezet bibliás férfiakkal.  A napzöl-
ditette, időkoptalta palástok közt villog 
a fehér  harisnya és kikent csizma. 
Még egy-két érdeklődő kérdés, majd 
néma csend és felharsan  a régi zsol-
tár : Tebenned bíztunk eleitől fogva. 

A zöld asztal mellett a főhelyen 
Nagy Lajos esperes és Sebesi János 
főgondnok  ülnek. Az esperes ajkáról 
szól az ige, száll a fohász.  Minden 
szava erőteljes biztató, bátorító, majd 
figyelmeztető  szó. A mai idők, melyek-
ben a különféle  eszmeáramlatok vivják 
harcukat életre halálra, hűséget köve-
telnek és pedig »hithüséget«, mondja 
megnyitó beszédében. Hithüséget régi 
és uj munkásoktól, vezetőktől és ta-
goktól egyaránt. »Álljatok meg a hitben, 
legyetek férfiak,  legyetek erősek.« 

Meghatva hallgatják a tagok az 
esperes beszédét. Majd névsorolvasás, 
számbavétel. A régi munkások neve 
mellett uj nevek hangzanak. Az öt 
éves ciklusnak ez az első gyűlése. A 
rendes tagok sorába bekebeleztetikNagy 
Endre kissolymosi lelkész, csak tanács-
kozási joggal Gyárfás  Lajos székely-

% udvarhelyi s. lelkész. 
Következik az egész gyűlés leg-

lelkesebb aktusa: Sebesi János dr. 
nyug. alispánnak lőgondnoki méltó-
ságában a harmadik tiz éves ciklusra 
való újra megválasztása.  Az udvar-
helyi egyházmegye egyik legrégibb s 
egyszersmind legbuzgóbb vezető mun-
kása ő. Az az egyhangú lelkesedés, 
mellyel újra választatott, az iránta ér-
zett hálának és szeretetnek volt a ki-
fejezése.  Könnyek csillognak a sze-
mekben az üdvözlő és az ujabb el-

köteleztetést megpecsételő szavak 
hallatára. 

Sebesi János 32 éve áll már az 
udvarhelyi ref.  egyházmegye szolgála-
tában. Kitartó hűségét, nem lankadó 
buzgóságát még őseitől örökölte, ki-
fejtett  munkássága sokoldalú és nagy-
értékű. Először egyházmegyei világi 
képviselő, majd műszaki előadó, aztán 
világi főjegyző,  kevés ideig gondnok 
és már két évtizeden át főgondnok. 
Nincs az egyházmegye életének olyan 
megnyilatkozása, amelyben ott ne hatna 
az ő anyaszentegyház iránti féltő  sze-
retete, kormányzói bölcsessége és 
gyermeki hűsége. 

A tárgysorozat többi pontjai kö-
zül a nagy gonddal, mindenekre kiter-
jedő körültekintéssel megirt esperesi 
jelentés emelkedik ki, amely teljes ké-
pét adja az egyházmegye külső és 
belső életének. Hiterősitő alkalmak, 
népmozgalmi adatok, gyülekezeti mun-
kák, árvaügy, iskolaügy, vagyoni 
ügyek, vizitációk eredményei, személyi 
változások mind benne foglaltatnak. 

Nagy Lajos betfalvi  lelkész, egy-
házmegyei pénztárost haza szólitotta 
az Ur. A közgyűlés egy perces néma 
felállással  áldoz emiébének. 

A kiváló vezető munkás: Vajda 
Ferenc székelyudvarhelyi lelkész, r"tb. 
esperes nov. l-jével nyugalomba vo-
nult. Mély benyomást kelt a bucsu 
levél, a vezető egyéniség, testvéri sziv, 
és baráti lélek köszönete, amelyet es-
pereshez, főgondnokhoz,  mint régi 
tisztviselő társához, a lelkészi és ta-
nítói karhoz intéz. Az a jó kívánság, 
melyet bucsuzása alkalmával is kife 
jezésre juttat: »Kérem a jó Istent, 
hogy áldja meg a nemes egyházme-
gyét, élén a vezetőkkel, hogy vezet-
hessék fényben  Isten dicsőségére!« 

Nagy igazságot rejtenek maguk-
ban azok a szavak, melyek az espe-
resi jelentésben megemlékeznek a bú-

csúzó pásztorról: »Nagy veszteség 
érte egyházmegyénket Vajda Ferenc 
sz.-udvarhelyi lelkész, tb. esperes nyu-
galomba vonulásával. Vajda Ferenc, 
úgyis, mint a székelyudvarhelyi egy-
házközség buzgó lelkipásztora, úgyis, 
mint egyházmegyénk 20 éven át es-
perese, elévülhetetlen érdemeket szer-
zett magának. Gyülekezetében 35 évi 
buzgó pásztorkodása alatt csodálatos 
szép eredményeket ért el. Egyházme-
gyénkben a 20 éves esperesi műkö-
dése alatt olyan fegyelmezett  és emel-
kedett szellemi közéletet teremtett, 
amely példaképpen szolgált az egész 
egyházkerületben. Puritán jelleme, ha-
tározott vallásos világnézete, egyházá-
hoz és eszményeihez való törhetetlen 
hűsége, akadályt nem ismerő kitartása, 
fáradhatatlan  munkabírása és pásztori 
lelkülete olyan magasan kiemelték kö-
zülünk, hogy mi mindig ugy tekintettünk 
fel  reá, mint ahogy a tanítvány tekint 
mesterére. Szerettük volna iránta érzett 
tiszteletünket, szeretetünket és hálán-
kat a gyülekezetből való kibucsuzása 
alkalmával ünnepi keretek közt is ki-
fejezésre  juttatni, de ő határozottan 
kitért előle és kibucsuzását ugy ren-
dezte, hogy azop semmiképpen sem 
tudtunk részt venni. Kétszeresen kö-
telezve érezzük magunkat, hogy egy-
házmegyénk zászlaját hálás elismerés-
sel hajtsuk meg Vajda Ferenc nemes 
egyénisége előtt és tiszta szívből kí-
vánjuk, hogy a jó Isten áldja meg őt 
jó egészséggel és hosszú élettel, hogy 
sok időn keresztül élvezhesse családja 
és tisztelői körében a jól megérdemelt 
nyugalmat.« 

Az egyházmegye tanácsának egy 
évi működéséről Kiss István főjegyző 
jelentése, az egyházmegye egyes egy-
házközségeinek anyagi ügyeiről Jakab 
József  számvevői jelentése, az iskola 
ügyekről Sándor István tanügyi előadó 
jelentése, a belmissziói ügyekről Thamó 
László belmissziói jelentése számolnak 
be. A közgyűlés letárgyalta az egy-
házmegye 1936 évi számadását és el-
fogadta  az 1938 évi költségelőirány-
zatát is. 

Akik a zöld asztal köré gyülekez-
tek, találkoznak a fehér  asztal mellett 
is. Pohárköszöntők hangzanak el. Az 
első, bizonyságául a magyar ember 
mindig királyhü voltának, II. Károly 
királyra, aztán főgondnokra,  régi és 
uj esperesre. Búcsúznak és távoznak 
a tagok. 

Én elgondolkozom. Az események 
milyen sokszoros határkövénél talál-
koztunk. Az egyik nemzedék megy, a 
másik jön, de megmarad a hit, remény 
és szeretet, e három, ezek között pe-
dig legnagyobb a szeretet. 

Jakab  JózseJ  bögözi lelkész. 

x Üzletáthelyezés. A n. é. vásárló 
közönséget értesítem, hogy fűszer-  és 
csemegeüzletemet az újonnan épült 
Balázs János-féle  házba, Hirsch Ru-
dolf  mellé áthelyeztem. További szives 
pártfogást  kér : Szentpétery  Sándor 
kereskedő. v 

x Kiadó lakás. I. G. Duca-utca 
20 szám alatt azonnalra kiadó 2 szoba, 
konyha, fürdőszoba,  vízvezetékkel, 
szép urilakás. Bővebbet -a Könyv-
nyomda R. T.-nál. v 

November 27-én este pon-
tosan fél 10 órakor nagy K A B A R E E S T a ref. kultúrházban. Sok lány, muzsika, bor, hideg, 

meleg etetek. Hangulat már most egy héttel azelőtt. 
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elegáns és szép cipőt akar 
vásárolni, ugy keresse fel 

DOBRAI KÁROLY 
cipő-üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll a t. vevőim rendelkezésére. 
Ugyanott m é r t é k n t á n i m e g -
r e n d e l é s e k v é t e l - k ö t e l e -
z e t t s é g n é l k ü l k é s z ü l n e k . 

Esküdtszéki tárgyalások. 
Az uj törvény alapján működő 

esküdtbíróság őszi ülésszakának tár-
gyalásait hétfőn  kezdte meg városunk-
ban. A biróság elnöke: Mikó Károly 
dr. táblabíró Marosvásárhelyről, ta-
nácskozó birák ; Glósz Miksa dr. és 
Maráth József  dr. városunkból, mig 
a közvádlói székben Protopopescu dr. 
táblai vezető ügyész foglal  helyet. 

Hétfőn  az esküdtek kisorsolása és 
a megalakulási eljárás után Réti Imré-
nek Hinléder Fels Ákos dr. ellen egy 
lapunkban megjelent hirlapi cikk miatt 
indított sajtópere került volna sorra. 
Ez ügy tárgyalását azonban a biróság 
elnapolta a következő ülésszakra, mert 
Réti meg sem jelent, s ezen kivül a 
sérelmezett cikk előirás szerinti, hiteles 
fordítását  ismételten elmulasztotta be-
szerezni. 

Kedden Bálint Gergely 33 éves 
zetelaki lakos ült a vádlottak padján, 
azzal vádolva, hogy édesapjának az 
ételébe olyan mérget tett, amely en-
nek halálát okozta. Bár voltak tanuk, 
akik tudtak valami családi ellenséges-
kedésről, az orvosi szakvélemény az 
volt, hogy az öreg Bálint halálát nem 
mérgezés okozta, az ételében legfen-
nebb olyasmi lehetett, amitől csak 
muló rosszullét foghatta  el, A biróság 
megállapítván, hogy a vádlottban mégis 
megvolt a gonosz szándék apjával 
szemben, őt gyilkossági kísérletért 3 
évi fegyházra  és 5000 lej pénzbünte-
tésre Ítélte, ami ellen a vádlott feleb-
bezett. 

Szerdán Dobrota Octavian volt a 

vádlott, akinek lapjában Vasile Pra-
neschi portarelről olyan cikk jelent 
meg, hogy ez tisztviselő létére nem tud 
jól románul és orosz újságot olvas. 
Az esküdtszék felmentette  Dobrotát a 
rágalmazás vádja alól. 

Tegnap, csütörtökön ugyancsak 
Dobrotának egy Mărgineanu tanfel-
ügyelővel való hirlapi ügye miatt kel-
lett a biróság előtt megjelennie. Az ügy 
érdemi tárgyalását elnapolták. 

Ma, pénteken pedig Gh. Gârneţiu 
volt a vádlott, akit Sebesi János dr. 
jelentett fel  egy hirlapi cikk miatt. Ezt 
az ügyet a felek  békés megegyezésé-
vel fejezték  be. 

Tanitói gyűlés. Az udvarhelyi róm. 
kath. espereskerületi tanítóegyesület 
f.  hó 25-én tartja Székely udvarhelyen, 
a róm. kath. fiúiskolában  rendes őszi 
gyűlését, melyre a tagokat és tanügyi 
barátokat ezúton is meghívják. Tárgy-
sorozat : 1. D. e. 9 órakor szentmisét 
mond : Kakucs Ferenc, esperes tanfel-
ügyelő. 2. Gyakorlati tanitás a hittan-
ból fél  10 órakor. Tartja: Gere Béla 
s. lelkész. 3. 10 órakor a gyűlést meg-
nyitja : Kakucs Ferenc esperes tanfel-  — , 
ügyelő. 4. A mult gyűlés jegyzőkönyr1 Székelykereszturon 
vének felolvasása.  5. A tanitás birálata. 
6. Felolvas : Molnár Lázár, tanitóegye-
sületi elnök. 7. A pedagógiai tanfo-
lyamról beszámol: ^Ürmösi Árpád. 8. 
Elnöki előterjesztések és indítványok. 
9. Boldogult Pál Albert igazgató-taní-
tóról emlékbeszédet mond: Ürmösi 
Árpád igazgató tanító. 

x Egy jókarban levő cipész var-
rógép eladó Str. Principesa Ileana 4. 

Meghalt 
Viola Sándon d r . 

A tegnap reggel szomorú hir ter 
jedt el városunkban: hirtelen, váratla-
nul, szivszédülés következtében meg-
halt Viola Sándor dr., keresztúri ügy-
véd, a helybeli róm. kath. főgimnázium 
gondnoka. A szomorú hir minden kör-
ben mély részvétet keltett, mert az 
elhunyt közismert, nagyrabecsült, ér-
demes egyénisége volt vármegyei köz-
életünknek. 

Viola Sándor dr. 1874. szeptem-
ber 3-án született Székelykereszturon, 
birtokos családból. Középiskolai tanul-
mányait 1885-1893 ig a helybeli róm. 
kath. főgimnáziumban  végezte jeles 
eredménnyel. Az érettségi vizsgálat 
letétele után a jogtudományokat Ko-
lozsvárt hallgatta s a doktori szigorlat 
megszerzése és az ügyvédi vizsgálat 
letétele után szülővárosában ügyvédi 
irodát nyitott. Ügyvédi elfoglaltsága 
mellett is állandóan tevékeny részt vett 
a közéletben s minden nemes ügynek 
lelkes támogatója volt. 

Állandó érdeklődéssel viseltetvén 
az egyházi és iskolai ügyek iránt, a 
közhatalom megváltozása után az ud-
varhelyi rk. espereskerület egyik stá-
tusgyülési képviselőjévé választotta 
meg s mint ilyen tagja lett az egy-
házmegyei igazgatótanácsnak is. Az 
igazgatótanács 1926 ban, id. Ugrón 
Akos halála után, a helybeli róm. 
kath. főgimnázium  gondnokává válasz-
totta meg. Gondnoki székét fenkölt 
lélekre valló szép beszéddel foglalta 
el, amelyben hálás kegyelettel emléke-
zett meg nevelő intézetéről, majd pe-
dig körvonalazta a szülők, az ifjúság 
és a tanári kar kötelességét az inté-
zettel szemben. Fiatalon elhunyt fia 
emlékét a főgimnáziumnál  1931-ben 
18.650 lejes értékpapír alapítvánnyal 
örökítette meg, melynek 746 lej ka-
matát azóta évenként szegénysorsu 
tanulók kapják. 

Alelnöke volt a vármegyei ügy-
védi kamarának, mely haláláról külön 
gyászjelentést adott ki. Temetése f. 
hó 20 án, szombaton d. u. 8 órakor 

Kétszázéves 
a barátok temploma. 
A helybeli ferencrendi  szerzetesek 

a jövő hét folyamán  a hívekkel együtt 
örömünnepet ülnek: templomuk fel-
szentelésének kétszázéves évfordulóját. 

A ferencrendiek  Udvarhelyen való 
letelepedésüket e város érdemes szü-
löttének : Lakatos István kozmási plé-
bánosnak és csikszéki főesperesnek 
köszönhetik, aki 1705. október 25 én 
a csiksomlyói zárdában kelt végrende-
letében udvarhelyi atyai örökségét a 
Ferencrendnek hagyományozta zárda 
céljaira. Amikor Lakatos István a kö-
vetkező évben meghalt, a rokonság a 
végrendeletet nem ismerte el s a tel-
ket a rajta lévő ősi házzal együtt le-
foglalta.  Az erőszakkal szemben a 
Ferencrend őre: Sigrai Módeszt atya 
is erőszakot alkalmazott és a ház őr-
zését Csatári Kelemen atyára bízta 
mindaddig, amig a rendi közgyűlés 
Moldován Lajos atyát ide nem kül-
dötte. Moldován Lajos a telken levő 
kőházat kápolnává alakíttatta át és a 
kápolna védőszentjeiül Szent Péter és 
Szent Pál apostolokat választotta. Mol-
dován Lajos harmadik utóda: Fábián 
Bernardin a kápolna mellé egy pár 
szobát és ebédlőt csatolt. A kápolna 

csakhamar szűknek bizonyult a hivek 
befogadására,  aminek következtében 
az 1712. évi rendi káptalani gyűlés 
Moldován Lajos rendi tanácsost bizta 
meg, kössön egyezséget a zetelakiak-
kai, hogy szállítsanak gerendákat az 
udvarhelyi rendház részére pénzért, 
alamizsnába és szentmisékért. így 
kezdődött meg a mostani régi kolos-
tor és templom építése 1712-ben és 
az egész épülettömb felépítése  1779 ben 
fejeződött  be. Istvánffy  Kristóf  házfő-
nök először a templomot építtette 
fel.  A templom alapkövét 1730. au-
gusztus 10 én tették le és 1734 re 
annyira elkészült, hogy a misézést 
megkezdették benne, a felszentelése 
azonban 1737-ben, ezelőtt pontosan 
kétszáz esztendővel ment végbe nagy 
ünnepséggel. 

Ezt a kétszázados évfordulót tem-
plomi ünnepséggel, lelki előkészülettel 
és nyilvános diszgyüléssel ünneplik 
meg a lapunk más helyén közölt 
műsor szerint. Az ünnepségek al-
kalmából P. Sándor Vitális rend-
tartományi főnök  vezetésével vá 
rosunkba érkezik a Ferencrend több 
kiváló tagja. Bizonyára a kath. hívő-
közönség is nagy érdeklődéssel és 
benső elmélyedéssel fog  résztvenni a 
lelkek üdvét szolgáló, felemelő  jubilá-
ris ünnepségeken. 

A Szent Erzsébet-estély 
műsora. 

Ismételten közöltük, hogy a Misszió 
Társulat f.  hó 20 ikán, szombaton 
Szent Erzsébet-estélyt rendez váro-
sunkban a róm. kath. főgimnázium 
tornatermében. Az estély műsora a 
következő: 
1. Imnul Regal. Játsza a Székely Dal-

egylet zenekara. 
2. Nyitány. Játsza a Székely Dalegylet 

zenekara. 
3. Ünnepi beszédet mond Török Ferenc. 
4. Operarészleteket énekel Tóth Sán-

dorné. Zongorán kiséri: Tompa 
Lászlóné. 

5. Szaval dr. Boga Lajosné. 
6. Énekel a Székely Dalegylet. 

10 perc szünet. 
1. Novelláját mondja el Nyirő József. 
2. Klasszikus dalokat énekel T ó t h 

Sándorné. 
3. Hegedül Kiss Elek. Zongorán kiséri: 

Tompa Lászlóné. 
4. Népdalokat énekel a Székely Dal-

egylet. 

Az estély pontosan 9 órakor kez-
dődik. Az ajtó a szünetig be lesz zárva. 
Jegyek ára: Ülőhely: 20-f  5 lej. Álló-
hely: 10+5 lej. 

Az estély műsorát vasárnap d. ü. 
4 órai kezdettel a tanuló ifjúság  ré-
szére megismétlik. 

K ö n y v e k , 

Miért vessünk 
nemesitett búzát? 

Kisgazdáink közül sokan nincse-
nek tisztában azzal, hogy tulajdon-
képpen az EGE és a mezőgazdasági 
kamarák miért ajánlják lépten-nyomon 
a régi búzák vetőmagjának kicserélését 
nemes fajbuzák  vetőmagjaival ? E kér-
désre nem nehéz a válasz. Azért, mert 
a nemes búzák legtöbbször ajánlott 
fajtái  egyöntetű növekedésüek, korán 
érnek, bőtermők, ellenállának a rozsda 
kártételének, többnyire erős szalmá-
juak és igy nem dőlnek meg. Szem-
termésük, magas sikértartalmú minő-
ségbuza, nagy hektólitersullyal. Min-
den kereskedő szívesen veszi és a leg-
magasabb napi árat fizeti  e szépszinü, 
acélos buza fajtákért.  Ezzel szemben a 
régi, elkorcsosodott búzák mindig ke-
vesebb és kevesebb termést adnak, 
későn érnek, megdőlnek, a rozsda sok-
szor óriási kárt okoz bennük. Szem-
termésük sikértartalomban, szinben, 
súlyban, sohasem éri el a nemes bú-
zák termését. A jól vezetett, nagyobb 
gazdaságok ma már kivétel nélkül ne-
mesitett fajbuzákat  vetnek. A kisgaz-
dák jól teszik, ha igyekeznek, gazda-
körökbe tömörülve, régi, rossz, elkor-
csosult búzavetőmagjaikat a közeli 
nagyobb gazdaságok bevált, nemes 
búzáival kicserélni. A jó, megbízható, 
nemes vetőmag sohasem drága, az 
érte hozott áldozatot már az első év-
ben busás kamattal fizeti  vissza. Az 
EGE és a mezőgazdasági kamarák is 
— tőlük telhetőleg — megkönnyítik a 
kisgazdák nemes búzavetőmag beszer-
zését. 

a magyar es a vi« 
lágirodalom legér~ 
dekesebb m ü v e i , 
megjelenésük után 
a l e g g y o r s a b b a n 
kaphatók a 

Könyvnyomda r. t. 
boltjaban. 

Az Országos Magyar  Párt 
központi  (kolozsvári)  irodájá-
nak telefonszáma:  1520. 

Női és férfi-divatlapok  nyom-
dánk üzletében nagy választék-
ban kaphatók, 20, 50, 180, 340 

lejért. 
Schöne Wienerin, Star, London 
Styles, Record, Distinction, Pá-
risi Divat, L'Élégance Féminine 

stb. 

Balázs János uj éttermének megnyitása cigányzenével 1937. november hó 27-én este! 

Varrónők, női í s férfiszabók  figyelmébe! 
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2-ik osztály húzása! 
Ha még nincs sorsjegye, vegyen! 
Ha van sorsjegye, ujifsa meg ! 

48 egyenként 1,000.000"-
nyeremény! 

November 19. 

Előjegyzési naptár. 
N O V . 

27 
A HTE női kézilabda-

csapatának 

vigestjére 
Minden  nap hull  . . . 

Minden  nap hull,  minden  nap fogy 
Sárgult  lombja eme fáknak, 
Melyek  a mi temetőnkben 
A síroknál  őrként  állnak. 

Addig  hullnak  egymás után, 
Mig  minden  sirt be nem fednek. 
Minek  is a holtak  házát 
Látni élő  embereknek  ? 

Hisz  ki  gondol  az élőkből 
Arra, hogy tán nemsokára 
Rászorul az ő sir ja is 
Egy két  ilyen őrző  fára  ? 
Hogy  bármilyen életnek  is 
A hálál  a végső  ára ? 

* 

Hulljatok  hát a sirokra, 
Sárgult  levelek, 
S köszöntsétek  lakóikat: 
Isten  veletek! 

Csiki  leren c * 
Változás az ügyészségen. Coco-

rescu vezető ügyész nyugdíjba vonu-
lásával az igazságügyminiszter Sterie 
Lega bírót a helybeli törvényszéktől 
kir. ügyésszé nevezte ki és megbizta 
a helybeli ügyészség vezetésével. 

Szenzációs kabaréest városunk-
ban. Amint már megírtuk, nov. 27 én 
este pontosan fél  10 órai kezdettel a 
HTE női kézilabda csapata nagysza-
bású kabaré-estet rendez a Ref.  Kul-
túrházban, mely alkalomra a rendező-
ségnek olyan műsort sikerült összeál-
lítania, amilyent a közönség még nem 
látott városunkban. Sikerült megnyer-
nie Tomcsa Sándort, aki karrikatura 
rajzaival ki tudja : kit gúnyol ki. To 
vábbá játszik egy 12 tagból álló mo-
dern zenekar. Csak filmen  látható 
stepp tánc, trió és újonnan felfedezett 
műkedvelők. Részletes műsort a pla-
kátokon és a jövő számban közöl a 
rendezőség. 

Az Erdélyi Röm. Kath. Egyház-
megyei Tanács csütörtökön tartotta évi 
közgyűlését Kolozsvárt a tagok élénk 
érdeklődése mellett. A közgyűlést Vor-
buchner Adolf  s. püspök nyitotta meg, 
aki kegyeletes szavakkal * emlekezett 
meg Majláth püspök ötvenéves papi 
jubileumáról. A tárgysorozat rendén 
jegyzőkönyvben örökítették meg Ba-
lázs András dr. lemondott előadó ér-
demeit és helyébe egyhangúlag Boga 
Alajos dr.-t választották meg előadó 
nak. Kegyelettel örökítették meg em-
lékét Kováts Ferencnek, a marosvá 
sárhelyi zárda megalapítójának, Éites 
Károlynak és Imets Fülöp Jákónak, 
akik életükben igen sokat tettek az 
erdélyi kath. egyházért. A gyűlés fo-
lyamán az Egyházmegyei Tanács ön-
kormányzati jogáról élénk eszmecsere 
fejlődött  ki. Az eszmecserében értékes 
felszólalásokkal  vett részt Fejér Gerő 
dr., kanonok és Gyárfás  Etemér dr., 
világi elnök. A jogi kérdéseknél Hin-
léder Fels Ákos dr. szólalt fel,  aki 
felsorolta  azokat a támadásokat, ame-
lyeket bizonyos oldalról az egyház-
megye vagyona és jogai ellen intéz-
nek. Hangsúlyozza, hogy ezekben a 
kérdésekben a püspök és az egyház-
megyei tanács tagjai teljesen szolidá-
risak. A gyűlés további részében is-
kolai kérdéseket tárgyaltak, majd pe-
dig délután a megüresedett igazgató 
tanácsosi helyeket töltötték be. 

Meghalt Barkóczy Károlynó. Meg-
írtuk az előbbi számunkban, hogy 
Barkóczy Károly nyomdász, lapunk 
nyomdájának régi, derék munkása, 
családjával együtt, husmérgezés követ-
keztében súlyos tünetek között meg-
betegedett. Azóta az eset, amely vá-
rosszerte nagy sajnálkozást kelteti, meg-
döbbentően szomorúra fordult;  Bar-
kóczy Károlyné Kovács Erzsébet f. 
hó 14-ikén 47 éves korában elhunyt, 
a szervezetbe már erősen felszívódott 
méreg romboló hatása már ellensú-
lyozható nem volt, bár a kórházban a 
betegen vérátömlesztést is végeztek. 
Férjén és 4 kiskorú gyermekén kivül 
széleskörű rokonság gyászolja a meg-
boldogultat, akinek a temetése nagy 
részvét mellett folyt  le. A hatóság pe-
dig megindította a vizsgálatot, annak 
megállapítása céljából, hogy mennyi-
ben terheli a felelősség  azt a mészá-
rost, aki a romlott árut árusította. 

x Értesítés. A n. érdemű közön-
ség szives tudomására hozom, hogy 
cukrászdámat és éttermemet a »Bucu-
reşti« kávéház helyiségeiből áthelyez-
tem az azzal szemben fekvő,  Bul. Reg. 
Ferdinand 20. sz. alatti helyiségbe 
(volt Orbán bodega), hol a cukrászati 
árukon, cukorkákon kivül hideg és 
meleg ételek, hűsítő és szeszes italok 
is állnak a n. é. közönség b rendel-
kezésére. Elvállalok mindennemű torta-
és süteményrendelést, valamint társas 
ebédek és vacsorák elkészítését. Olcsó 
árak, pontos kiszolgálás. A n. é. kö-
zönség további szives pártfogását  kéri, 
teljes tisztelettel: Szilágyi  Ignác. 

Nyugdíjas postások jelentkezése. 
A helybeli postafőnökség  ezúton közli, 
hogy az összes nyugdíjas postások, 
valamint azok törvényes utódai (gyer-
mek, feleség),  akik a vármegye terü-
letén vannak, jelentkezzenek nyugdíj-
könyvecskéjükkel a legközelebbi posta-
hivatalnál. A jelentkezés saját érdekük. 

TeaestóSy. Mint már a mult szá-
munkban is emiitettük, f.  hó 21 én, 
vasárnap este 8 órai kezdettel lesz a 
ref.  kulturház tágas helyiségében a 
helybeli Ref.  Dalkör tánccal és mű-
sorral egybekötött tea estélye a Ref. 
Nőszövetség rendezésében. Az előké-
születek és a próbák már a befeje-
zéshez közelednek és minden remény 

' megvan arra, hogy ezen a tea-esté-
lyen a fiatalság  jól fog  mulatni és tán-
colni, mig a nagy közönségnek a kö-
vetkező gazdag műsor fog  nagy élve-
zetet nyújtani: 1. Imnul Regal. Énekli 
a Református  Dalkör. 2. Vig jelenet. 
Előadják: Lukács Gizike, Lengyel 
József  és Verestóy József.  3. Sza-
val : Márton Rózsi. 4. Énekel cigány-
zene kísérettel Fülöp Mariska. 5. Ha-
csek és Sajó jelenet. Előadják : Nagy 
Dénes és Bardocz József.  Beléptidij 
személyenként 20-+-2 lej. A zenét 
Szállasy és jónevü zenekara fogja 
szolgáltatni. A mindenképpen kelle-
mesnek Ígérkező tea-estély re ezúton is 
mindenkit szeretettel meghív a ren-
dezőség. 

A ferencrendiek jubileuma. Mint 
olvasóink lapunk egy másik hosszabb 
közleményéből is értesülhetnek, a hely-
beli ferencrendiek  f.  hó 28 án ünnep-
lik mostani templomuk és zárdájuk 
építésének kétszázados jubileumát. Ez-
alkalommal a következő ünnepségek 
lesznek: Nov. 25-, 26, 27 én d. u. 6 
órakor esti ájtatosság és szentbeszéd 
P. Puskás Hugolin vezetésével. Nov. 
28-án d. e. 9 órakor ünnepélyes há-
laadó szentmisét mond P. Sándor Vi-
tális, az erdélyi ferencesek  tartomány-
főnöke.  Este 8 órakor a róm. kath. 

-főgimnázium  tornatermében ünnepély 
lesz, melyet megnyit Sándor Imre fő-
esperes plébános. Szaval dr. Boga La-
josné. Ünnepi beszédei mond dr. Csi-
pak Lajos kanonok. Hegedűszólót kí-
sér Debreczeni Károlyné. Történelmi 
visszapillantást tart az udvarhelyi fe-
rencesek két százados múltjára dr. P. 
Boros Fortunát kolozsvári házfőnök 
és szerkesztő. Szaval P. Szőcs Dénes 
somlyói házfőnök.  Karénekszám után 
az ünnepélyt bezárja P. Sándor Vitá-
lis tartományfőnök. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak az ismerőseimnek, jóbarálaimnak 
és kartársaimnak, akik a szeretett fe-
leségem váratlan elhunytával minket 
ért mély gyászunkban részt venni, a 
temetésen megjelenni, a koporsóra vi-
rágot helyezni szíveskedtek, ezulon 
mondok hálás köszönetet. Barkóczy 
Károly  és családja. 

x Kiadó lakások: I G. Duca-utca 
20 szám alatt azonnali beköltözésre 2 
szoba, konyha, fürdőszoba,  okt. 1-jei 
beköltözésre 2 szoba. A két lakás 
esetleg egyben is, 4 szoba, konyha, 
fürdőszobával  kivehető. Bővebbet a 
a Könyvnyomda R. T.-nál. v 

x Eladó házhelyek: Tábor utca 
és Bálint utca végén. Cím : Kiss József, 
Tábor utca 18 szám. 6—6 

Holtra gázolt egy fiatal székely 
I gazdát a teherautó. Lörincz János 28 
! éves szentegyházasfalvi  gazdát a Se-

gesvár—Medgyesi uton elütötte egy 
teherautó. Lörincz János deszkát szál-
lított Medgyesre, útközben, 10 én este 
5—6 óra körül, amint a lovakat ve-
zette, Dános és Holdvilág között őt 
egy vele szembe jövő segesvári autó 
elütötte, a lovak mellől. Lörincz Já-
nost, aki a helyszínen meghalt, az 
autó sofförje  beszállította a segesvári 
közkórházba, ahol a testet fölboncol-
ták. A letartóztatott sofför  a vizsgálat-
nál beismerte, hogy szabálytalanul 
vezette az autót és igy okozta a ha-
lálos balesetet. A megrendítően szo-
morú véget ért, derék fiatal  székely 
gazdát falujába  hazaszállították és 
vasárnap temették nagy részvét mel-
lett. Lörincz Jánost özvegyén és 2 
apró gyermekén kivül, még két öreg 
70—80 év körüli szülője és a köze-
lebbi rokonság gyászolja. 

Megjelent Biró Lajos az EME ván-
dorgyűlésén előadott tanulmánya. Biró 
Lajosnak az Erdélyi Muzeum-Egylet 
nyári vándorgyűlésén előadott tanulmá-
nyát tárcasorozat alakjában közöltük. 
Részletekben való megjelenése során, 
mint már korábban emiitettük, többen 
fejezték  ki azt az óhajtásukat, hogy a 
helybeli róm. kath. főgimnázium  és 
plébánia múltjáról sok érdekes adatot 
tartalmazó tanulmány füzet  alakjában 
is megjelenjék. A Neves jezsuita plé-
bánosok és irók a székely anyaváros-
ban cimü füzet  a napokban el is 
hagyta a sajtót. Mindazok, akik a vár-
megye egyházi és kulturális életében 
nagyjelentőséggel szereplő plébánia és 
főgimnázium  iránt érdeklődnek, azok-
kal bármilyen lelki kapcsolatot tarta-
nak fenn,  lelki élvezette! és haszonnal 
olvashatják a füzetet,  melynek adatait 
a szerző sok gondos utánjárással és 
egybevetéssel foglalta  össze kellemes, 
népszerű olvasmánnyá. A füzet  egy-
ben tanulságos minta lehet mindama 
lelkészek és tanítók részére is, akik 
egyházközségük múltjának megörökí-
tésével szándékoznak foglalkozni.  Ára 
csinos kiállításban, Tompa Lászlónak 
a szerzőről irt rövid bevezetésével és 
a szerző jólsikerült arcképével, 10 lej. 
Kapható ugy a szerzőnél, mint a fü-
zetet előállított Könyvnyomda r.-t. bolt-
jában is. Nagyobb megrendelésnél ár-
kedvezményt is kap a megrendelő. 

Magyarország és a kisantant közti 
politikai közeledés foglalkoztatta  leg-
utóbb különböző hirek alakjában az 
újságolvasó közönséget. E hirek közé 
tartozik az is, amely szerint Sztojadi-
novits jugoszláv miniszterelnök, aki 
közelebbről Rómába utazik, ott Mus-
solinivei és Ciano külügyminiszterrel 
tárgyalni fog  a kisantant és Magyar-
ország viszonyáról is. 

x Állandó köszörűs városunkban. 
Ezúton hozom a n. é. közönség tu-
domására, hogy a zöldségpiacról át-
helyeztem köszörüsüzletemet a Rózsa-
utca 2 szám alá. Kérem a közönség 
szives pártfogását:  Bartha Sándor 
köszörüsmester. i — io 

X Jó családból való fiút  tanulónak 
felveszek.  Kassay Domokos szűcs. 

„ G E N E R A L A cc 
Román Általános Biztosító R T. Bucureşti. Alapíttatott 1897 
évben és bejegyeztetett az ilfovi  törv 60/1899 sz. a. a bucu-
reştii biv. keresk. cégjegyzékbe 438/1931 sz. a. Az alapsza-
bályok a Monitorul Oficial 284/1897 sz.-ban közöltettek; az 
alapszabálymódositásak a Monitorul Oficial köv számaiban 
közöltettek» 10/1899, 15/1901, 12/1906, 4/1910, 233/1920, 60/1923. 
34/1927 és 105/1929. 

Teljesen befizetett  alaptőke 50,000.000 lej 
A Generala aktiv vagyona 500,000.000 lej 

A következő biztosítási ágazatokkal foglalkozik: 

tiiz, jég, baleset, szavatosság, betöréses-lopás, auto* 
casco, üveg és szállítmányozási biztosításokkal. 

Mindenfajta  életbiztosítás, beleértve az orvosi vizsgálat 
nélküli és havi sorsolásos népbiztositásokat is. 

Odorheiu-i főűgynökségünk  vezetője : 

G Ö L L N E R O T T Ó 
ODORHEIU, Bulevard Regele Ferdinand 19 sz. 

HflREtC. 
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S z e n z á c i ó s o l c s ó á r a k 

HIRSCH RUDOLF divatüzletében. 
Nagy vá lasz ték férf i  öltöny- és kabátszövetekben, úgy-
sz intén női szövetekben, b á r s o n y o k b a n é s se lymekben. 

Döntött a semmitöszék a múltév/ 
mezőgazdasági kamarai választás ügyé-
ben. A mult évi augusztus hóban meg* 
tartott vármegyei mezőgazdasági ka-
marai választáson — az ismert körül-
mények ellenére is — a magyarság 
gazdatársadalmának önálló listája győ-
zött nagy többséggel. Az ellenpárt ré-
széről beadott felebbezés  folytán  a 
törvényszék előbb a választók igazo-
lását semmisítette meg, azon a címen, 
hogy az igazolásnál ugyanaz a biró 
elnökölt, aki a választási névjegyzék 
jogerőre emelkedését igazolta, azután 
megsemmisítette az újból lefolytatott 
megalakulást is. A törvényszéknek a 
megalakulást megsemmisítő Ítélete el-
len Sebesi János dr. felebbezést  (re-
cursot) adott be a semmitőszékhez» 
amelynek III. secţiâja f. hó 12-ikén 
tárgyalta az ügyet és a felebbezésnek 
helyet adva megállapította, hogy a vá-
lasztott kamara megalakulása törvé-
nyesen folyt  le. Ezután tehát a vá-
lasztott kamarának a működését meg 
kell kezdenie. 

Dávid Ferenc emlékünnepély volt 
mult vasárnap a helybeli unitárius 
templomban. A Nőszövetség által ren-
dezett emlékünnep s annak gazdag 
műsora nagy és díszes közönséget ho-
zott össze ezalkalommal is. A közön-
ség éneke és a lelkész imája után 
Sigmond Józsefné  mondott emelkedett 
szellemű megnyitót, szónoki készsé-
géről téve bizonyságot, Ebért András 
pedig tartalmas előadás keretében 
idézte fel  a nagy vallásalapító emlé-
két. B. Sólyom Edith énekszólója és 
a dr. Pál Gyulánéval együllesen elő-
adott énekduett kiemelkedő pontjai 
voltak a műsornak, s mindketten szí-
vesen hallgatott, értékes szereplői es-
lyeinknek. Megkapóan szép, magas 
színvonalú pontja volt á2 estélynek 

iJebreczeni Károly művészi hegedüjá-
téka Debreczeni Károlyné orgonakisé-
*ete mellett. Lőte Ida szép és értelmes 
alkalmi szavalata zárta be az értékes 
műsort, mely után a lelkész mondott 
köszönetet a szereplőknek, az estély 
rendezőinek és a megjelent közönségnek. 
A legközelebbi vallásos estély 28-ikán, 
vasárnap. 

Értesítés és kérelem. A helybeli 
unitárius egyházközség hivei nagy buz-
galommal és áldozatkészséggel meg-
építették kulturházukat, amelynek fel-
avatása decemberre van tervezve. Je-
lenleg a berendezés munkálatai vannak 
folyamatban.  Az építkezés költségei-
nek fedezésében  más egyházak tagjai 
közül is többen jöttek segítségünkre. 
Amennyiben vannak még városunk 
lakói közül, akik nagylelkű adomá-
nyaikkal óhajtanak hozzájárulni a ne-
mes cél megvalósításához, szeretettel 
kérjük áldozataikat lelkészi hivatalunk 
hoz eljuttatni szíveskedjenek. Az elöl-
járóság. 

x Négy középiskolát végzett, ro-
mánul tudó fiút  azonnali belépésre 
felvesz  tanulónak a Könyvnyomda rt. 
nyomdája. 

ERTESITES! 
Â nagyérdemű közönség szives 
tudomására hozom, hogy fér-
jem, néhai SCHMITZ MIKLÓS 
elhunyta után is 

kelmefestő- és vegytisztitó-mühelyemet 
fenntartom.  Férfi,  női- és gyermekruhákat, bársonyt, selymet, 
csipkét, szöveteket, gyapjú és kender fonalakat,  végárukat, házi 
szőttesposztókat, vásznakat minden színben nagyvárosi szak-
szerű munkavezető garanciája és leszállított árak mellett vál-
lalok. Gyászruhákat 24 óra alatt! Postai megrendeléseket el-
fogad  és legpontosabban teljesít. 

Tisztelettel: 

o z ¥ . S c h m i t z M i k l ó s n é 
O d o r h e i u, Strada Stefan cel Mare (Malom utca) 21. szám. 

M e g a k a r Ön t e l j e s e n s z a b a d u l n i 

reuma, köszvény, isiász bántalmaitól? 
Sok ezren kigyógyultak! Fájdalmak a tagok-
ban és izmokban, nyomorék kezek és lábak, szúrás, 
szaggatás, oldal-, hát- és gerincfájdalmak  ellen. 
Én Önnek egy t e r m é s z e t e s s z e r t aján. 
lok betegségének gyógy í tására ! Ez a 

S P O N G I L L I A . 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyoji — Rendelje meg! 
Ön örökké hálás lesz: ára 90 lej és p o s t a k ö l t s é g . 
K é s z í t i : KQNCZ-gyógyszertár O d o r h e i u . 

Szám hiánya miatt olcsó cipők eladása 

N A G Y F E R E N C 
cipőüzletében Bulevardul Regele Ferdinand 
(v. Kossuth-utca) 37. — A postával szemben. 

makulatura 

KONCZ GYÓGYSZERTAR • 0D0RHEIU 

kapható: 
a Könyvnyomda R.-T 

papirkere8kedé8ében 
12 lejért kilónként. 

Minden drogueria, parfüméria  és fotócikk 
szükségletét legjutányosabban, előzékeny 
kiszolgálás mellett, a 

Lántzky-drogueriában 
szerezheti be. — Ne t é v e s s z e e l ! 

ODORHEIU Bul. Reg. Ferdinand 31 szám. 
A p o s t a h i v a t a l l a l s z e m b e n . 

HALLÓ!! 

x Uj étttfrem I Értesítés. Tiszte-
lettel értesítem a mélyen tisztelt kö-
zönséget, hogy uj éttermemet f.  hó-
27 én, szombaton megnyitom, és ott 
állandóan elsőrendű hideg- és meleg 
ételek és finom,  zamatos, kisküküllő-
menti (zsidvei) borok állanak mérsé-
kelt áron a m. t. közönség rendelke-
zésére. Továbbá értesítem a közönsé-
get, hogy régi helyiségemben elfo-
gyasztva, vagy házhoz vive már 14r 
18, 20, 30 lejért a legkitűnőbb boro-
kat fogom  árusítani. Kérem vételköte-
lezettség nélkül boraimat megkóstolni. 
Szives pártfogást  kér: Balázs János 
vendéglős Állandó cigányzene. Abo-
nánsokat elfogadok.  1—2 

x Eladó belsőség Felső-csere utca 
13 és 15 szám alatt. Érdeklődni lehet 
Benkő Mózesnénél : Chuşmed (Ktis-
mőd). 1 —3 

x Antik szalonbutor eladó. — 
Ugyanott 1 bútorozott szoba kiadó, 
Str. Mircea Voda 3. 

x Egy jó házból való fiút  román 
nyelvtudással tanulónak füszerüzle-
tembe felveszek. Schuller Viktor. 1 3 

Hirdetés. 
A Zetea—zetelaki »Hangya« Fo-

gyasztási Szövetkezet igazgatósága pá-
lyázatot hirdet egy üzletvezetői állásra. 
Pályázati határidő : 193» január 
Az állás január 15 én foglalandó  eL-
Fizetési járandóságról érdeklődni le-
het az igazgatóságnál. 
2—2 Az igazgatóság. 

Boltos pályázat 
A farcádi  »HANGYA« fogyasztási 

szövetkezet boltkezelőt keres decem-
ber 1-jei belépésre. 

Javadalmazás: Természetbeni la-
kás, havi 200 lej készpénz, 4 százalék 
forgalmi  jutalék vegyes áruk után, l 
százalék forgalmi  jutalék monopol áruk 
után, évente 2 öl tűzifa,  60 kg. pet-
róleum. 

Óvadék 20 000 lej készpénz és 
30.000 lej elsőhelyeni ingatlan bekebe-
lezés. A boltosnak a szükséges bizo-
nyítványokat saját költségén kell be«-
szereznie. 

Havi forgalom  40.000—50.000 lej, 
amelyet .ügyes boltkezelő még jóval 
magasabbra is fokozhat. 

Pályázatok a farcádi  szövetkezet 
igazgatóságához küldendők: Forţeni,. 
jud. Odorheiu. 

Színházi Élet, Délibáb, Rádió-
Újság, Rádió-Élet, Uj Idők, Tolnai 
Világlapja stb. mindig a megjele-
nés napján kapható nyomdánk 
boltjában. 

I 

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy a 
4 

vasúti állomás melletti étteremben 
minden este TULI SALAMON és zenekara muzsikál, s ott 
elsőrangú ételek, kitűnő fajborok  kaphatók. Esténként bab-
leves kolbásszal, szombat esténként társas vacsorák válo-
gatott ételekkel. — Szives pártfogást  kér: Bálint József. I 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. Cenzurat . 

FIGYELEM í 


