Ara. 3. leu.

Előfizetési Arak:
Bíész évre
Fél évre
Negyed évre

160 leu.
80 leu.
40 leu.

Németország; nem fizet.
Németország, amely idáig már kétszer annyit fizetett Franciaországnak
jóvátétel címén, mint amennyibe a lerombolt francia vidékek újraépítése került, — hat évi haladékot kért a hátrálékos hadisarc fizetésére. A franciák
ezt megtagadták. Erre Brüníng, a német birodalmi kancellár kereken kijelentette, hogy Németország többet nem
fog fizetni, mert nem tud fizetni. A
bátor kijelentés nagy izgalmat keltett
az egész világon, különösen pedig
Frandaországban, ahol azzal a következménnyel is járt, hogy a Laval-kormány lemondott. A köztársasági elnök
azonban újból őt bízta meg a kormányalakítással s minthogy az uj kormányból Bríand, a békebarát, kimaradt, az
európai helyzet feszültsége nem fog
engedni. Ha azonban Amerika le fog
mondani Európával szemben a háborús adósságok követeléséről, ugy
Franciaország a 25 én összeülő lausanne-i jóvátételi konferencián mondhatni az egész világgal szemben fogja
találni magát, amely nem Laval, —
hanem Brüníng mellé fog állani.

A félreértett moratorinmtorvéi^.
Felesleges költséget okoz egy-egy
pénzintézet és pedig, a hozzánk érkezett panaszok szerint, éppen némelyik
községi hitelszövetkezet is, az által,
hogy a moratorium alá eső váltókat
vagy megóvatolja, vagy átadja eljárás
végett jogtanácsosának. A törvény
szerint december 18 tói kezdve február
15-ig nemcsak a kielégítési végrehajtási eljárás van felfüggesztve a gazdák érdekében, hanem az ezen időközben lejáró gazdaváltók lejárati ideje
is ki van tolva febiuár 15 ére. Tehát
például a január 3 án lejáró váltó ugy
tekintendő, mintha február 15-én járna
le, amiből következik, hogy ezt a váltót február 15-ike előtt nem szükséges
megóvatolni, peresíteni pedig február
15-ike előtt nem lehet. A felesleges
óvás költségét a gazda nem köteles
megfizetni. Nem mulaszthatjuk el azonban ezen megjegyzésünkhöz is hozzáfűzni azt a jótanácsot, hogy a gazdák
ne bizakodjanak el a moratóriumban,
ne engedjék felgyűlni a kamatokat s
igyekezzék mindenki tehetsége szerint
törleszteni.
A otiki m a g á n j a v a k ügyét
ismét tárgyalni fogja a népszövetség,
a január 25-én tartandó ülésén.

Beformátus kórhás-nap. A-

mint ismeretes, a református egyház
egy kórház létesítése céljából készpénz-sorsjátékot rendezett. A harmadik és utolsó húzás f. hó 20 án lesz,
akkor húzzák ki az 1 milliós főnyereményt és mellette sok kisebb-nagyobb
nyereményt. A nyereményeket az egyházkerület pénztára azonnal kifizeti a
sorsjegy tulajdonosának. Makkai Sándor dr. püspök elrendelte, hogy f. hó
17-én minden egyházközségben kórház-napot tartsanak. Templomokban,
vallásos összejöveteleken ismertetni
kell a nemes célt s buzdítani a közönséget, hogy sorsjegyet vásároljon.
A sorsjeggyel nyerni lehet, de a legnagyobb nyereség az, hogy minden
fillérrel embertársaink
szenvedéseit
enyhítjük. Sorsjegyek 100 leuért kap
hatók a Könyvnyomda R. T. üzleté
ben.
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ANyiigdijasok Egyesületének
közlései.

Az a példátlanul álló gyűlöletes összefogó kapcsa legyen a hivők vallásNem 'tudunk előrehaladni, nem
támadás, melyet a nemzetíeskedéstől erkölcsös nevelésének és hitéleti fejlőelvakult román politikusok, egyetemi désének. így fejlődött Státusunk, mint vagyunk képesek legalább egy hónapi
tanárok és a román sajtó indított meg az erdélyi püspökség vagyonkezelő nyugdijat kézhezkapni, bár hónapok
és folytat az erdélyi tóm. kath. Státus szerve s nemes hivatását minden idő- óta kérünk, panaszkodunk. A pénzügyléte és főleg vagyona ellen, a féktelen ben fényesen betöltötte. Munkájának igazgatóság előtti tér és járda maholelfajulásnak és elbizakodásnak olyan nyomán Erdély bércei közt, nemcsak nap a könnyek és sóhajok piacának
méretét öltötte fel, ami végre ellen- a katholíkus gondolat bontakozott ki neveződhetik el. Nincsen egy emberünk,
akciót vált ki az erdélyi katholicíz- teljes erejével és szabadságával, hanem se nyugdijegyesületi elnök, se admímusból. Mint tudvalevő, román rész- a vallás erkölcsös nevelés által az ál- nístrator, se képviselő, vagy senator,
ről nem követelnek kevesebbet, mint iamtársadalmi rend megszilárdulását is de még a megyét kormányzó prefect
annak kimondását, hogy a Státusnak a legnagyobb mértékben előmozdította. sem, akinek a szavára a pénzügyminincs jogi személyisége s ennek folyo- Az elfogult sovinizmus ösztönzi most nisztérium acreditivet küldene, hogy a
mányaképpen a Státus feloszlatását, támadóinkat, hogy még a vallási élet fázó és éhező nyugdíjas családok legvagyonának elkobzását és vezetőinek szétrombolásával is nyomorgassák szen- alább tűzifához és kenyérhez tudnábünvád alá vonását. A támadó had- vedő fajunkat s hogy elkobozván a nak jutni, bár a legeslegszűkségesebjárat a túlsó oldalon egy Ghibu Ont- földreformból még megmaradt va- beket meg tudnák vásárolni. Mindennap
sifor nevü kolozsvári egyetemi tanár- gyon roncsait, szétrombolják a hit- érdeklődünk, hogy jött-e már hitelkiban van mintegy megszemélyesítve, élet erős fundamentumát és ösz- utalás, de hosszú hónapok óta csak
de felsorakoznak mögötte a román szefogó kapcsát. Az erdélyi róm. tagadó a válasz.
közéletnek más szereplői is és pedig, kath. Népszövetség udvarhelymegyei
A írult szombaton a nyugdijasok
sajnos, hivatali személyek is, sőt, a tagozatának mintegy 50 000 hívőt küldöttsége a városunkban járt dr. Jonalegutóbbi státusgyülés idején maga a képviselő intézőbizottsága szoronga- síu képviselőt is felkereste, aki jelezte,
miniszterelnök, Jorga volt az, aki még tott helyzetében nem találván más hogy eljárása alapján, többször küldöta gyűlés megtartását is meg akarta menedéket, Excellenciádhoz fordul tek ide hitelkiutalást, azonban oly kístéakadályozni távirati rendelettel. A kez- vallási sérelmeivel, legalázatosabban telüek voltak, hogy ezek a kivételes hideményező szót a román egyetemi kérve Excellenciádat, juttassa el telelőlegezések fedezésére nem is voltak
hallgatók szájába adták, amikor a ko- mélyen sebzett lelkünk panaszát Szent elégségesek. ígéretet adott, hogy a
lozsvári Petru Maior egyetemi kör ve^ I Atyánk füleihez, hogy nemzetek felett lehető sürgősen kieszközöl acreditivet.
zetői által egy szélsőséges hangú me- álló tekintélyével járjon közbe a román Várjuk, julius—decemberi nyugdíj hátánynál, és védelmezze meg sze- /áléki igényeinkkel igazán várjuk.
morandumot adattak be_az_jegY_eí£!j
ilétett püspökünket, grót Majlath G.
szenátusához; atnelybe'n ezek azzal
A január elsejével leszállított nyug ifenyegetéssel követelik a Státus-va- Károlyt, kit Egyházunk ellenségei rá- dijösszegek helyes megállapítása célgyon elvételét és az ő rendelkezésükre galmakkal igyekeznek bemocskolni jából benyújtandó hatósági >Certificat«
való bocsátását, hogy ellenesetben azért, mert mindig csak jót cseleke- kérelmezésére a kinyomatott kérvényerőszakkal fogják azt elvenni. A tá- dett, igazságban élt s példájával és szöveg a nyugdíjirodában kapható, az
madó irtóháborút nap-nap után pro- 5Z£tvaival csak ezt hirdette 1 Védel- életbenléti és uj állás be nem töltését
pagálja a román sajtó jórésze, a tá- mezze meg őseink áldozataiból uno- igazoló okmányra vonatkozó kérvény
madás élét elképzelhetetlen durvaság- káik hit-erkölcsi életének alapjává ki- és a »Declaratio« űrlappal együtt.
gal irányítva az erdélyi katholikusok fejlődött Státusunkat a jogtipró kapJanuár hó 24 én az Erdélyrészi
szentéletü és önfeláldozó főpásztora, zsiság ellen, hogy magasztos rendelNyugdijasok
Szövetsége gyűlést tart,
gróf Majláth püspök személye ellen, tetését kath. Anyaszentegyházunk gyaa minisztérium engedélyezte, s az Koígy nem csoda, ha a püspök legutóbbi rapodására továbbra is betölthesse!
főpásztori körlevelében arravaló elkészüS végül alázatosan kérjük Excel- lozsváron így megtartatík. Egyesülelésének is kifejezést ad, hogy minden lenciádat is, hogy ügyünkben haladék- tünk is — valószínűleg — képviselteti
szenvedést kell vállalnia a Krisztussal, talanul járjon közbe Románia kor- magát. A mult évi tagdíjak beküldését
kérjük a hátrálékos nyugdíjas társamég azt is, hogy testi épsége ellen mányánál.
inktól.
követnek el merényletet.
A veszedelem szomorúságában
Az elnökség.
A féktelen és meggondolatlan izgatással szemben az ellenakció most és az aggódások között is megéppen a mi megyénkből indult ki és nyugvással és örömmel kell tudoGróf Bethlen Ittván volt managyon helyesen és indokoltan, mert másul venni, hogy a román közgyar miniszterelnök a közeli napokban
éppen a székelyföldi papok és vilá- életnek is vannak kimagasló férfiaí,
giak voltak kiváltképpen azok, akik a egyetemi tanárok, politikusok és kor- Bécsbe s onnan, hír szerint, Rómába
státusi vagyon kezdetét képező ala- mányférfiak, akik elfogulatlan lélekkel utazott. A lapok jelentőségteljes követpítványokat tették, hogy azokból a és tárgyilagos gondolkozással ítélik keztetéseket fűznek a magyar külügyi
székely ifjak tanulhassanak s vallásos meg az ügyet és határozott nyilatko- politika irányitójának ehez az utazásánevelésben részesüljenek. Az erdélyi zatokat tettek arra nézve, hogy a Stá- hoz is, aminthogy ő ilyen irányú teróm. kath. Népszövetség udvarheK- tus elleni támadás a jogi alapot nél- vékenységét a legnagyobb titokban és
megyei tagozata január 12 én intéző- külözi s vagyonát helytálló indokolás- mások beavatása nélkül szokta vébizottsági ülést tartott s azon a követ- sal nem —, hanem csak erőszakkal gezni.
kező határozatot hozta és terjesztette lehetne elvenni. Ez pedig az állam
A kényaieregyestégl tárfel a Bukarestben székelő pápai nun- tekintélyére és érdekeire kiszámítha- g y a l á s az Udvarhelymegyei Takatatlan rossz következményekkel járna. rékpénztár ügyében f. hó 8-ára volt
cíushoz, Dolci bíboroshoz:
-Heg kell említenünk e férfiak között kitűzve a törvényszéknél, ahol ez alMegdöbbenéssel és aggodalommal Pop Valért, az uj igazságügy minisz- kalommal a betétesek közül kb. 60
látjuk azokat a támadásokat, melyeket tert, Moldován Valért, a kánonjog jelent meg. A betétesek kérték, hogy
egyes román lapok, mintegy két hó- egyetemi tanárát, továbbá a szenátus tekintettel a megkezdett kényszeregyeznap óta szinte nap-nap után intéznek alelnökét is, aki azt mondotta, hogy ségen kívüli tárgyalások várható ked•Erdélyi róm. kath. Státus* unk s an- ugyanannyi jogcímen az orthodox egy vező eredményére, s az iratok kiegénak tiszteletreméltó vezetői s ezek kö- ház vagyonát is elkobozhatná az állam. szítése céljából a tárgyalást halassza
zött különösen fennkölt jellemű püsAz udvarhelyi kezdeményezés bi- el a bíróság, amit ez teljesített is. Az
pökünk, gróf Majláth Gusztáv Károly zonyára Erdélyszerte követésre fog uj tárgyalás időpontjául február 26 át
ellen. Aggodalmunkat növeli az a kö- találni a katholikusok körében s hisz- állapították meg, figyelemmel lévén a
rülmény, hogy hivatalos tényezők nem- szük, hogy annak meg lesz az az mezőgazdasági adósságok rendezésére
hogy gátat vetni igyekeznének eme eredménye, hogy a jobb és bölcsebb vonatkozó (konverziós) törvényre is.
társadalmi békét bontó sajtóhadjárat- belátás el fogja nyomni a szenvedély Ez a határozat lehetőséget biztosit
nak, hanem tétlenségükkel a támadá- hangját s az ujabb romboló munka arra, hogy a rendelkezésre álló további
sok merészségét nemcsak növelik, de megrázkódtatásai el fognak csendesülni. határidő alatt a kivánt eredmény : a
adott eset szerint Státusunk tiszteletrebank szanálása kényszeregyezségen
méltó vezetőivel szemben eljárást folykívül legyen elérhető, s a bank renAdőfisetés -— havi réfzletek- des működését minél hamarább megtatva, annak hivatalos színezetet is
bea. A pénzügyminiszter rendelete kezdhesse. Ez a bíróság mostani méladnak.
Erdély katholíkusainak hitbuzgó- szerint az adókat ezután évi 12 rész- tányos és belátó határozata után, s
ságából fakadó áldozatkészsége, hosszú letben, vagyis havonként is lehet fi
az ügyek állása szer nt teljes joggal
évszázadok kitartó munkájával hozta zetní, eltérőleg az eddigi rendszertől, remélhető is.
létre Státusunk önkormányzati intéz- amely szerint az adó negyedévenként
ménjét, hogy erős fundamentuma és volt előre ^fizetendő.

MOZI, — Csak vasárnap d. u. és este bemutatásra kerül az utolsó esztendők egyik legcsodásabb hatású hangos filmkölteménye, A Noszti-fin esete. A két főszereplő Verebes Ernő és Székely
Ikolya. Helyárak 22—17—12 len. — Csütörtök este Fejedelmi idill. Helyárak 17-12—10 leu. — Jön »Egy szerencsétlen embere, hangos filmcsoda, E film első napi alóedásán, a jövő szombat
este a moxijeggyel nyerni lehet. Első dij egy festmény Vass Alberttől, második dij 1 hónapi mosibérlet, harmadik di] ' / i hónapi mozibérlet.
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SZÉKELD

A Megyei Takarékpénztár szanálása.

KÖZÉLET
4. Az az ügyvéd, aki a nem- általa szerkesztett okiratot, ihletve beltebelezési kérést ellenjegyzi; fegyelmílegf,
büntetendő, az az ügyvéd) pedig, aki az
ilyen ellenjegjraésért dijat követel vagy
fogad el, az ügyvédi gyakorlattól valóidőleges felfüggesztéssel büntetendő.
A Székelyudvarhelyi Ügyvédi Kamara :
Br. Jodál, dékán.

Minthogy a »Székely Közélet* azért szeretném mindegyik eddig még
hasábjain a közönség köréből először nem nyilatkozott betétesnek újból megén voltam bátor a nagy nyilvánosság magyarázni, hogy segítsen a bankot!
figyelmét a Megyei Bank szanálásának talpraállitani, mert hiszen akkor ő is
szükségességére és nagy fontosságára a leghamarább és kamattal együtt
telhivni, engedtessék meg, hogy az megkapja a betétjét.
Országos kirakó vásárok: január
ügyhöz ismét hozzászóljak a nyilváA: 25 milliót képviselő betétesek-" hó 17 én Marosvásárhely, 18 án Konosság előtt.
nek a megnyilatkozása oly szép és rond, Zsidve, 20 án Zágor, 21-én NagyAkik az ügyet ismerik, tudják, oly bizalmat gerjesztő, hogy a többi bacon, 22-én Gyimesbükk.
hogy már kezdettől fogva és most is betétesnek sem szabad haDoznia to-'
amellett küzdök, hogy a bank szaná- vább. Épp most, a bank mult évi mér-^
Amint a bukaresti lapokból olvaslását a kényszeregyezségen kivül csi- legének az összeállításánál, értesültem,"
náljuk meg, mert, nézetem szerint, a hogy a banknak az 193l-i<i üzletéve suk, Anghelescu bankkormányzó Ko•bank jövő életére is kiható, óriási, a még kedvezőbb, mint az 1930 iki, ami-1 lozsvárról visszaérkezte után nyilatkobizalmat fokozó erkölcsi erő rejlik ab- kor még nem volt olyan gazdasáet*' zatot adott az újságíróknak és kijelenban, ha a bank a saját erejéből, a válság, mint 1931-ben, Ez is csak azt tette, hogy tapasztalatai szerint Erdélykényszeregyezségen kivül tud ismét mutatja, hogy a Megyei Bank szolid' ben a karácsonyi és újévi vásár kielétalpra állani. Nézzük tehát, mi a mos- intézet és minden bizalmat megérdemel. gítően sikerült, s az erdélyi pénzpiac
tani helyzet, s mi a további teendő?
Azok a betétesek, akik eddig még helyzete a körülményekhez képest nanem
csatlakoztak a szanálási tervhez, gyon nyugodt és kiegyensúlyozott'.
A január 8-iki tárgyaláson megNincs tudomásunk arról, hogy
állapitást nyert, hogy megvan a szük- ne féljenek a csatlakozástól. Nem veséges arányszám ahhoz, hogy a kény- szítenek azzal semmit, csak nyerhet- Anghelescu ur Erdélynek melyik vászeregyezség elrendeltessék, mert a nek. Mert hiszen, ha sikerül a szaná- rosaiban fordult meg, de mi nagyon
hitelezők mintegy 90 százaléka bele- lás, akkor a bank a szanálási terve- sajnáljuk, hogy városunkat elkerülte.
egyezett a kényszeregyezségbe s ez zet szerint kamattal együtt visszafizeti Itt kellett volna érdeklődnie az ünnepi
csak azért nem lett elrendelve, mert az egész betétet, illetve a le nem jegy- vásárok forgalmáról, mert szomorú
a törvényszék, tekintettel arra, hogy zett részt. Ha pedig nem sikerül, ak-. tapasztalatokat szerezhetett volna araz iratok kiegészítése szükséges és kor a jegyzés elvesztvén kötelező ere-' ról, hogy Székelyudvarhely városában
hogy a szanálási akció folyamatban jét, még mindig megkaphatják a be- az ünnepek egyáltalában sem keres
-van, s csak az idő rövidsége miatt tétjüket a kényszeregyezségi feltételek' kedőnek, sem iparosnak semmi fornem volt befejezhető, február 26-ára szerint. Egy harmadik eset, hogy a . galmat nem hoztak, sőt talán soha
napolta el a tárgyalást. Tehát meg nem csatlakozók előnyben legyenek, egy esztendő sem zárult le annyi csanyugtató körülmény az, hogy a bank s hamarabb kapják meg pénzüket, lódással és gondokkal, mint a mult év,
nem fog csődbe menni, mert nem en- nem létezik, a fentiek szerint teljesen talán soha még annyi munkanélküli
kizárt dolog. Fogjunk tehát össze és éhező család nem jajdult fel a kagedik maguk a hitelezők.
mindnyájan, ugy a saját, mint a köí;, rácsonyi ünnepek alatt, mint most. ő
De ennél sokkal megnyugtatóbb érdekében, segítsünk a bankot talpra-j meg lehet elégedve, mert az ő háza
tény az, hogy a szanálási akció azzal állítani; a Megyei Bank normális mű- előtt bizonyára nem ütötték meg a
a kedvező eredménnyel járt, hogy a ködésének az újbóli megkezdése jó-' dobot és a fizetését is bizonyára ponbetétesek mintegy 10 millió betétet tékony hatással lesz az egész megye tosabban kapta meg, mint városunk
lejegyeztek elsőbbségi részvénynek és gazdasági és hiteléletére.
tisztviselői és nyu^ijasai, akik már
további mintegy 15 milliót zároltak.
minden
hitelezési alkalmat kihasználtak,
Én rendithetetlenül hiszem, hogy
Hangsúlyoznom kell, hogy ezek a szá- a többi
a
nyugdijasok
pedig nap nap után
betétesek is csatlakozni fogmok még nem véglegesek, mert a nak, s február
fázva
ácsorognak
az admínistrator ur
26 ig meglesz a Me11 es bizottság által legutóbb kibocsá- gyei Bank szanálási.
rodája
előtt
és
morzsát
kenyörögnek
Lehet, hogy né-,
tott körlevélre még folyton jőnek a be- melyek azt fogják mondani,
iogos nyugdijaikból. Ha Anghelescu ur
hogy
op-'
tétesek jegyzései. Az eredmény tehát timista vagyok: ezeknek csak azt vár ízekről meggyőződött volna és közmegnyugtató, kedvező, de még nem
hogy az optimisták levegőbK ^ftjárt-jwskyt a kormánynál, hogy a
Jíielégilő. Mert hiszen hiába van el * laszolom,
rajzolt, de.a bizalmat és reményt éb- tisztviselők és nyugdijasok fizetése
'rendezve 25 millió betét, ha a többi, resztő
palotái még mindig többet ér- kiutaltassék, lett volna egy kis pénzmintegy 20 millió betét tulajdonosai nek mint
a pesszimistáknak ugyan- forgalom az ünnepen, de, sajnos, a
nem nyilatkoznak, s nem akarják meg- csak a levegőbe
rajzolt, de rette- hosszú évek során- már megszoktuk,
mondani, hogy várnak-e türelemmel gést és félelmet keltő
börtönei; hogy városunkból a polgárság által
addig, amig a pénzügyi helyzet egy A történelem tanúsága dohos
szerint az op- kiizzadott milliók mind Bukarestbe
kissé javul, vagy ismét megrohanják timizmusban több az alkotó
erő, mint vándorolnak, ide pedig sem pénz, ana bankot?
nál kevésbé valamelyes állami munka
a pesszimizmusban.
nem jut az iparos osztálynak.
Mert hiába, azt nekem, a kényOklánd, 1932 január 11-én.
szeregyezségen kivüli szanálás leghü
Az egyre ifthezebbé váló gazdaDc. Voszka b t v á n .
iségesebb harcosának is be kéli látnom,
sági viszonyok Temesváron és vidéhogy nem csináltunk semmit, ha most
kén is mindinkább éreztetik hatásukat,
meggondolatlanul elvetjük a kényszers ea arra kényszeritette a Bánság keegyezséget, s néhány hónap múlva,
reskedőit és iparosait, hogy gazdasági
amikor az a 20 millió, amelyik eddig
érdekeik védelmére egy uj tömörülést
nem nyilatkozott, megrohanja a banhozzanak létre, »Temesvári Gazdasági
A mult számunkban megjelent Tanács* néven, melynek célkitűzései
kot, kénytelenek leszünk azt újból
kiegé- között kimondották, hogy a legközemegkérni, s uj költségeket viselni. Épp hasontárgyu közleményünk
azért az uj terminusig, február 26 ig, szítéséül vettük a következő hivatalos lebbi választási harcba önálló listával
mindent el kell követnünk, hogy az közleményt:
fognak indulni. Ez a megalakulás példa
A jogkereső közönség tájékozta- lehet városunk kereskedő társulata és
eddig még nem nem nyilatkozó betétása és miheztartás céljából közöljük ipartestülete számára,mert amint tótjuk,
teseket is nyilatkozásra birjuk.
Mert ne higyjék az eddig nem az 1932 jan. 1-én életbelépett uj ügy- széttagolva ma már nem igen lehet
nyilatkozott betétesek, hogy a bank védi törvény következő rendelkezéseit: célokat elérni és ha tekintetbe vesz1. Az írástudatlan fél által adott szük azt, hogy Székelyudvarhelyen az
engedni fogja, hogy azok a betétesek,
ügyvédi
meghatalmazás érvényességé- adófizető polgárságnak mintegy 60®/o a
akik a válságban levő bank eléő hívására csatlakoztak a szanáláshoz, hez közjegyzői hitelesítés nem szük- kereskedő és iparos, tisztában lehetünk
mert belátták, hogy ez a szanálás nem séges. A kézjegyet (keresztnyomást) azzal is, hogy a temesvári megalakucsak a saját érdekük, de egy fontos két írástudó tanú hitelesíti, — míg a lás után az eszme megvalósítását neközügy is, hogy ezek a betétesek meghatalmazás tartalmi valóságát az künk is meg kell kezdenünk, a kezrosszabbul járjanak, mint azok, akik ügyvéd ellenjegyzéssel igazolja. (V. fej. deményezést pedig ipartestületünk
még mindig nem nyilatkoznak. Nem 68. §.)
fogja előterjeszteni.
2. Bármely ügyvéd által szerkeszvolna igazságos, hogy mi, akiknek
Az adóvallomási ivek kitöltésére
szintén szükségünk van a pénzünkre, tett okirat érvényességéhez és a sze'- ipartestületünk
egy megfelelő tisztvimély
azonossága
igazolására
elegendő
lekössük betéteinket 3—5 évre, s ezselőt
alkalmaz,
aki hivatalos helyiséaz
okiratot
szerkesztett
ügyvédnek
által lehetővé tegyük a többieknek,
günkben
január
hó 20 tól délelőtt és
hogy ők rövid idő alatt hiány nélkül egyedül álló tanukénti aláírása.
délután
díjmentesen
fogja testületünb
3. Erdélyben és a Bánátban a
és kamattal vegyék fel betéteiket. Ne
tagjainak
a
kitöltéseket
eszközölni.
gondolják, hogy mi hajlandók vagyunk közjegyzők csakis azon okiratok felNem
régen
egyik
iparos
testvérünli
nekik a sült gesztenyét a parázsból vételére, illetve szerkesztésére vannak
kikaparni, hogy ők baj nélkül lak- feljogosítva, amelyeket az 1874. évi fontos ügyében megkereséssel fordul
XXXV., az 1886. évi VII. és az 1894. tunk Szabó Béni országgyűlési képviseli
mározzanak.
iparos testvérünkhöz, aki a kérés tel
A ll es bizottsághoz több oldal- évi XVI. t.-cikkek (közjegyzői és örö- jesitését a legnagyobb készséggel vál
kösödési
elj.
törvény)
kifejezetten
a
ról intézett kérdésekre válaszolva kilalta. Hozzánk intézett válaszából id(
jelentem, hogy a betétesek által eddig közjegyzők hatáskörébe utalnak (há- iktatjuk azt a pár sort, mellyel érte
zastársak,
jegyesek
közötti
jogügyleteljesített elsőbbségi részvényjegyzések
sitését befejezte: »Testületük vezető
és zárolások csak az esetben állanak tek, váltóóvások, névaláírások, máso- ségét és összes udvarhelyi iparos tár
latok
hitelesítése).
fenn, ha a többi betétesek is csatlaTelekkönyvi bekebelezések alap- saimat szeretettel üdvözlöm, s vala
koznak és el tudjuk érni azt, hogy ne
mennyiük számára az uj-évben minlegyen kitéve a bank ujabb megroha- jául szolgáló okiratok csakis törvénye- den jót kívánok.* Ipartestületünk a
sen
bejegyzett
ügyvéd
ájtal
szerkesztmozásnak, s ujabb kényszeregyezségudvarhelyi össziparosság nevében kö
kérésnek. Ha az eddig még nem nyi- hetők, — községi jegyzők, titkárok szönettel veszi tudomásul a jó kiván
ezen
okiratok
szerkesztésétől
el
vannak
latkozott betétesek nem nyújtanak ehSágot és ezúton küldve köszöne
hez segitő kezet, ugy mindnyájan a tiltva, — a telekkönyvi hatóságok az tünket és hálánkat, kérjük őt, hog;
kényszere^yezség keretein belül.kérjük ügyvédi ellenjegyzéssel el nem látott további a is legyen a mi pártfogónk
követeléseink kielégítését, ami az egész kérvényeket visszautasítani kötelesek.
Az ipartestület elnökségi
'
megye katasztrófáját jelentené. Epp (V. fej. 70 §.)

Ipartestüieti ügyek.

Az u] Ügyvédi törvény közérdekű rendelkezései,
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Meghalt a „fala jegyzője**.
Balázs Lajos etédi jegyző 47 éves
korában meghalt.
*

Heródes király Makerus várába
záratja Keresztcilő Szent Jánost, mert
ez az igaz férfiú Heródes fejéhez merte
verni az igazságot. Ker. S-ít. János a
börtönben szerez tudomást Krisztus
megjelenéséről és tanításáról. Kiüzen
a börtönből tanítványainak s parancsot ad nekik: Menjetek Jézushoz s
kérdezzétek meg tőle ; »Ki vagy te ? I«
A tanítványok teljesítik a parancsot:
Ki vagy te? — kérdezik Krisztustól.
Krisztus felel: >Jelentsétek meg Jánosnak, hogy a vakok latnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, a némák beszélnek s a szegényeknek hirdettetik az evangélium*.
A kisebbségi sors falai közé bezárt emberek, kérdezhetjük mi is a
sötét koporsótól: >Kí vagy te, Balázs
Lajos?* S a halott néma ajka megszólal : >Menjetek, jelentsétek meg a
világnak, hogy bc^dogok, akik üldözést
szenvednek az igazságért, boldogok a
békességesek, bcrfdogok a szelídek,
mert ők bírják a földet és boldogok
a becsületesek, a tiszta szívűek, mert
övék az Isten országa*. — Menjetek
Oroszhegy községbe, nézzétek meg
20 évnek becsületes munkáját. Nézzétek meg a háború alatti életnek
óriási küzdelmét, az otthonmaradottak
vigasztalását, a könnyek letörlését, az
éhezők kielégítését s a nyugtalanok
lecsendesitését. Nézzétek meg az átmeneti idők gerinces emberét, ki a
tettek mezején rendületlenül állja helyét
s inkább a családjától való száműzetés keserű kenyerét választja, semhogy becsületén egy mákszemnyi
csorba is essék.
A!^k(kelességteljesités embere, népét, családját őszinte lélekkel szereti
édesapa ott dolgozik uj munkahelyén,
testében az öldöklő lázzal irodája asztalánál, míg az orvos ágyba nem parancsolja. Megviselt idegzete nem tudja
leküzdeni a súlyos betegséget- Amilyen
,az élete, olyan a halála. Ősi szent
üitéhez híven ragaszkodva, a szentségekkel megerősítve, szivében Krisztussal alszik el az Úrban.
Ezeket is a halott néma ajka
súgja nekünk ? Nem í Nem szól Ő *
Annál szerényebb volt életében, semhogy halálában önmagáról beszéljen.
Ezeket mi mondjuk el róla, akik ismertük őt. Akik ismeftük benne a becsületes, jellemes, igaz férfiút. Akik
ismertük benne nemcsak a szájjal hirdetett, de a tettekkel bizonyított igazságosság emberét. Akik ismertük benne
a népét szerető, övéit odaadóan gondozó, jó családapát. Akik ismertük
benne a kötelességtudó kisebbségi
jegyzőt.
Kisebbségi jegyző volt, aki elvérzett a kötelességteljesítés mezején s
akinek fejfájára csak ennyit kellene irni:
Itt nyugszik Balázs Lajos, a falu
jegyzője. 1884—1932.
(—)

Román lapszemle.
Az Universul december 31-iki
ss^ámának vezetőhelyén R. Sei^ann a
franciaországi
magyarbarátokról ir
nagy cikket. Külön megemlíti Tisseyre,
de Monzie és Jules Romaíns neveit.
Ezek közül az első 1922-ben könyvet
irt ezen a címen: »Un erreur diplomatiquaí la Hongrie mutílée*. Ebben
a könyvben azt akarja bizonyítani,
hogy a magyarok sohasem voltak a
franciák ellenségei —- talán akkor sem,
amikor csapataikat a nyugati frontra
küldték — s hogy a Monarchia nemzetiségeinek elnyomása csupán mese
volt. S azt is írja, hogy Románia sem.
a történelemre, sem a jogra nem hívatkozhatik Erdélyt illetően. A francia
volt képviselő ezzel bebizonyította
mélységes tudatlanságát Középeurópa
kérdéseit illetően, mert csak így magyarázható meg végső következtetése,
mely szerint Magyarországot régi határaiban restaurálni kell a nemzetiségi
elv alapján. Romains, az ismert francia író lelkes ismertetést ir Lukács
György volt magyar miniszter La
Hongrie et la civílízation című propaganda-művéről, melynek előszavát
egy másik francia író, Tharaud irta.
Azt, ami Magyarországgal történt.

A SZÉKELY DALEGYLET f. hó 23-án este fél 9 órakor saját Otthonában farsangi háziestélyt és f. hó 30 án este ugyanott jelmezes
Klsörangn műsor.
estélyt rendez, tánccal egybekötve.
Saját büffé.
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3. oldal.

KÖZÉLET

Kaoió Sándor ismert nevü iró
igazságtalanságnak és szentségtörésnek nevezi ez az iró, majd honfitár- január hó folyamán váfrosunkba érsaihoz fordulva kijelenti, ha azok tud - kezik. mely alkalommal az Unitárius
I^qtcl
ilsell t ö r j e a f e j é t
ták volna, hogy tulaldonképpen mi Nőszövetség által rendezett vallásos
történik Magyarországgal, sohasem estélyen előadást fog tartani. Bővebb
egyeztek volna bele a megcsonkítá- részletek a következő számban.
sába. Romains nek s a hozzája hamert
SsinielÖadáa a mankanólkttsonlóknak, akik szerencsére igen ke- liek j a v á r a . A helybeli róm. kath.
vesen vannak a franciák között, az a Legényegylet f. hó 16 án, szombaton
mentsége, hogy a magyar propaganda- este 8 órai kezdettel, a Bukarest-szálló
már
müveket összetévesztik a komoly tu- színháztermében tánccal egybekötött
75 leu vásárlásnál kap ajándékba 1 borítékban 8 stoppoló pamutot
dománnyal. Csak igy Írhatta a frank
színielőadást rendez a munkanélküliek
150 c
€
€
€
egy szép gobelin-képet, vagy egy
hamisitók hazájáról azt, amit irt. Hivat- javára. Színre kerül az Árvácska című
diszdoboz stoppoló pamutot.
kozik azokra a német tudósokra, akik operett, teljesen uj díszletekkel, melyeNői és férfi pulóverek gyári lerakata!
a románok nemzetiségi jogait elismer- ket Altér S. tervezett és festett, mig az
ték s csak a történelem nem ismerésé- I. felvonás divatáruüzletét az Esztegár
I p á r divathapísnya m á r 45 lejért.
vel tudja menteni, hogy ez a francia Gerő cég rendezi. Az előadáson megValamint az összes raktáron levő áruk leszállított árban kaphatók.
iró ma azok vesztett ügye mellé áll, jelenő közönség megjelenésével és
anyagi
áldozatával
nemcsak
a
legneKézimunkák és hozzá anyagok, kűl- és belföldi hárászok, selymek
akik a tegnap még
ellene
küzdöttek.
*
mesebb emberies célt segíti elő, haés D. M. C. pamutok g y á r i á r b a n és nagy választékban 1
Az Adeverul január 5-iki szá- nem, előreláthatólag, a legkellemesebKérem kirakataink megtekintéséti
mában Sven Hédin reviziós nyilatkoza- ben is fog szórakozni, tekintve, hogy
tát ismerteti. Sven Hédin a Der Tag cimü a szereplők a legjobb és legkedveltebb
napilapban azt jelentette ki, hogy az műkedvelők közül valók, akik a leg- ^
egész világ jövendő fejlődése a német- nagyobb igyekezettel, minden ügyes- l
országi ügyek kialakulásától függ. ségük érvényesítésével készülnek az
A HÍgorn tél egyre tart. RegSvédországban nincsen tiszta képük előadásra, amelyet Kiss Elek zenetanár
gelenként
18—20 fokot mutat a hőaz embereknek Németország helyzeté- vezetése alatt, a kath. dalárda vonós
mérő.
Szerencse,
hogy vastag hótakaró
ről. Sven Hédin azt hszi, hogy az uj zenekara fog kisérni. Az előadás iránt
fedi
a
mezőket
s
igy azok a vetések,
esztendőben fontos döntéseknek kell nagy az érdeklődés.
amelyeket még nem kínzott el a múlttörténr.iök. Minden változás és javukori fagy, védve vannak. És szerencse,
Kössönet. Fogadják hálás kö- <
lás feltételét azonban a versailles-i szönetemet, a magam és családom
hogy van egy jó közmondásunk: kebékeszerződés alapvető revíziójában nevében, mindazok, akik az édes^mény télnek jó nyara lesz 1
látja. Uj határokat kell vonni, még anyámért való gyászunkban részvétet
EUttnt a tsárasfa. Tele van a
pedig nemzeti határokat. A lengyel tanúsítottak. Tompa László.
fapiac
fás szekerekkel, de alig lehet
korridornak el kell tűnnie s a magyar
egy-két
szekér szárazfát látni. A többi
Megint
betörések
történtek
a
határokat is revízió alá kell venni.
csupa nyers fa. Ennek oka az, hogy
Elengedhetetlen feltétel a háborús közelmúlt napokban városunkban. Eza szigorú rendszabályok miatt a faadósságok eltörlése is. A versaillesi úttal az ismeretlen tettesek a plébániatermelő
gazdák nem jutnak vágtérhez
templomban
a
szentelt
víztartó
mellett
békemüről Sven Hédin azt mondja,
olyan
időben,
amely az eddigi szohogy a világtörténelem legnagyobb elhelyezett perselyt törték fel, melynek
kásnak
megfelelően
alkalmas lenne
tartalmát
rendesen
az
oltárok
feldíszíostobasága. — Ugyanez a lapszám
arra,
hogy
szárazfát
készíthessenek
fenti közleménnyel kapcsolatosan gróf tésére szolgáló virágok beszerzésére
elő
a
piacra.
szokták
fordítani.
S
ugyancsak
feltörCoudenhove Calergi nyilatkozatát is
A róm. kath. népasövetiég
közli. A páneurópai mozgalom veze- ték és kirabolták a barátok templomáhelyi ti^gosata f. hó 17 én, vasártőjének véleménye szerint az európai ban levő perselyt is. Miután hasonló
nap, a nagymise után a főgimnázium
válság végső okai abban gyökerez- esetek már ismételten fordultak elő,
zenetermében gyűlést tart, melyre a
nek, hogy Németország ellenségei nem nagyon kívánatos volna, hogy azok
tagokat ezúton is meghívják. A 'tárgy
tartották tiszteletben Wilson 14 pontját. elkövetői végre kézrekerűijenek. Az általános nagy nyomorúság ugyan sok
fontosságára való tekintettel Jkivánamindent érthetővé tesz, de mégis kütos, hogy a tagok minél nagyobb
lönös elvetemültség az, amely a temszámban jelenjenek meg.
plomot sem kíméli meg ilyen bűnös
Faraangi háciettély ét jel>
Január 15. cselekedetektől.
mese> estély. A Székely Dalegylet
folyó hó 23-án este fél 9 órakor saját
AB elhnnyt Hamangiu igacEtkütétel ét •lékfoglalő.
Otthonában műsoros háziesiélyt ren•ágügymlnisxtert a hciybcíi tör
Majláth püspök megbízása toiyian Paí
dez, tánccal egybekötve, folyó hó 30 án
vényszék is elgyászolta egyik ülésé István prelátus f. hó 9 én vette be a
este 9 órai kezdettel pedig ugyancsak
ben, amely alkalommal az elhunyt ér- hivatali esküt Biró Lajos főgimn. igazdemeit beszédeikben V. Bilcíurescu gatótól a tanári testület rendkívüli érBodrogi Baiass notaettélye saját Otthonában jelmezes estélyt,
törvényszéki elnök és dr. Iliescu ügy- tekezletén. Az eskü letétele után meleg Oklándon. Bodrogi Balázs, városunk melyre ezúton is tisztelettel meghívja
véd méltatták a bírák és tisztviselők szavakkal üdvözölte az uj igazgatót, széphangu, rokonszenves műkedvelő a közönséget. Mindkét estély műsorát
jelenlétében.
amire az elmondotta székfoglaló be- énekese, Oklándon a községháza nagy- tánc követi á jókedv határáig. TekinSxeretetvendégaég a ref. szédét. Kegyeletes szavakkal méltatta termében, f. hó 23-án fél 9 órai kez- tettel arra, hogy az egylet által rendekőrh4s8orijegy-akoió j a v á r a . A elhunyt elődjének érdemeit, majd pe- dettel magyar nótaestélyt rendez. Bod- zett estélyek mindig a legkedvesebb
református egyház a tanítónőképző, dig programmját fejiette ki. ilgényte-- rogi Balázs, aki csak nemrég rendezett és a legjobb szórakozást biztosítják a
nőszövetség és bibliakörök közremű- len munkálkodásommal le akarom róni városunkban két nótaestélyt is, nagy közönségnek, a rendezőség ezen estéködésével f. hó 17 én, vasárnap d. u. azt a mélységes hálát, — úgymond — tetszés mellett, reméli, hogy Oklánd lyekre is íelhivja a közönség szives
5 órakor a kollégium tornatermében amivel ősi Alma Materünk iránt tartó és környékének nótakedvelő közönsége figyelmét és kéri, hogy azok sikerét
szeretetvendégséget rendez a reformá- zom, amely engem is emberré nevelt. tömeges és meleg érdeklődést fog ta- megjelenésével és kis anyagi áldozatus kórházakció előmozdítása céljából. Nem akarok más lenni, mint amit a nusitani estélye iránt, amire tisztelettel tával támogatni szíveskedjék.
Műsor: 1. Énekel a Ref. Dalárda. 2. Rendtartás szavai mondanak : primus kéri is a közönséget. Beléptidij nem
Elvessett Urszán Rudolf névre
Szaval Kovács Margit II. é. képzős. inter pares, első az egyenlők között, lesz, azonban a műsor — tetszés sze- kiállított munkakönyv. A becsületes
3. Cello szóló. Előadja Kramberger D. első a munkában, első a példaadás- rinti összeggel — megváltandó. A mü megtaláló 100 lejt kap e lap kiadóF., kíséri Szabó Magda. 4. Alkalmi ban, első a kötelességteljesitésben. Nem sor után tánc lesz.
hivatalában.
beszédet mond Bíró Sándor tanár. 5. akarok sem gyenge, sem hatalmaskodó
Ady-dalokat énekel Szigethy Béla, ki- lenni. Gyenge nem, mert egy ilyen ősi
séri Imreh Nelli. 6. Humoros jelenetet intézet vezetése erélyességet kíván, haad elő Gyárfás Lajos. 7. Népdalokat talmaskodó nem, mert erre nincs szükénekel Bányai Jánosné, kíséri Bányai ség ott, ahol hivatásuk magaslatán álló
' János tanár. 8. Szaval Forró Gézáné tanárok állanak a nevelés és tanítás
urnő. 9. Hegedű-szóló. Előadja Szabó szent ügyének a szolgálatába. ÖsszeA n. érdemű .közönség szives tudomására
Judit VII., kiséri Szabó Margit VII. é. működést, harmóniát akarok nemes
hozom, hogy a rossz pénzviszonyokra való tekinképzős. 10. Énekel a Ref. Dalárda. ügyünk érdekében, hogy Vásárhelyi
Konferál Gyárfás Lajos. — Belépti díj Gergely tudós jezsuitátpl 1593 ban alatettel ugy a
nincs. Egy tea 20 lej. Minden 10 tea pított ősi intézetünket megtartsuk azon
után ingyen adnak egy református a színtájon, amelyre dicső elődeink : a
kórház sorsjegyet. A cél szép és üd- Sámbár Mátyások, a kadicsfalvi Török
árait a fogyasztó közönség áldozatkészségének
vös, az időtöltés kellemes és olcsó. Ferencek, a zetelakí Zsombori Józsefek,
Legyünk ott mindnyájan I
a berei Soó Gáspárok és a többi nag\^'
megfelelően állapítottam meg
Lapunk Baerkesztőjónek gyá nevű pedagógusok emelték. Célunk,
Uj á r a i m a k ö v e t k e z ő k s
Bza. Mély gyász érte lapunk szerkesz- programmunk ismeretes: embert nevelni
az
evangélium
tanítása
szerint,
DesserI
(Mignon)
különlegességeim utcára darabonként
3 leu
tőjét. Édes anyja, özv. kisborosnyói
Vajas tészták (krémes, almás, túrós, habrolló)
5 «
Tompa Lászlóné gagyi Pálffy Berta valláserkölcsi jellemeket formálni a
1 kilogramm teasütemény, prima
. , 150 «
83 éves korában, a halállal való rövid legfőbb tanitó : Jézus Krisztus szelle1
€
sajátkészítésű keksz
80 c
küzdelem után, január 9 én csendesen mében és legfőbb igazgatónk, főpászelhunyt. A betfalvi magányában élt torunk előttünk járó példája és útmuCsokoládé-áruk s
matróna a karácsonyi ünnepek alatt tatása szerint. Tudással, bő ismeretek1 k g . P r a l i n é é . • 1 0 0 leu
l kg. Hárommogyoró . . 180 leu
Udvarhelyre fiához jött s itt töltötte kel felvértezni a gondjainkra bizott ifjú1 € Gyümölcsdesseit . 120 c
I « Cognac-os szőlő . . 180 «
ságot
:
ma
közszükséglet
és
elsőrendű
el gyöngélkedve, utolsó napjait, a csa1
€
Grilláspirée
.
.
160
«
1
« Figaró . • . . . 200 «
lád szerető gondozása között. Itt is feladat, de a tanítással, a tudással pá1 € Antónia . . . .
160 c
1 « Mogyorómsrcipán . 200 €
rosulnia
kell
a
jellemnevelésnek
is,
mert
temették el hétfőn, január 11 én ab1 « Cognac-os meggy
160 «
1 « Mandulamarcipán . 200 «
ban a régi fekete ruhájában, ameiyet az ifjúnak ez ad diszt, ékességet, útravalót
az
élety
nagy
küzdelmeiben
és
elTortamegrendeléseket 40 leutól fölfelé elfogadok.
mintha felkészült volna az elmúlásra,
igazítást, iránytűt a világnézeti harcok
magával hozott.
Friss csomagolású díszdobozos Dessert-csokoládé dobozonkint
útvesztőjében. . . Ehhez a terhes, de
35 leutól fölfelé. — Csokoládé-áruimnál kg.-os vételnél 5®/o
A helybeli Oltáregylet f. hó édes és gyönyörűséges nevelői mun17 ikén, vasárnap d. u. fél 5 órai kez- kához kérem az újév elején s uj munkakedvezményt adok.
dettel, a r. kath. főgimnázium torna- köröm elfoglalásakor mindnyájuknak
A n. érdemű közönség további szives pártfogását kéri:
termében, vallásos délutánt reniez, megértő és odaadó támogatását.* A
melyre a vallásos érzésű, lelki épü- székfoglalót a testület tetszéssel folésre vágyó közönséget szeretettel meg- gadta és este háziösszejövetelen ünhívja. A beszédet P. Kázmér fogja nepelték az uj igazgatót.
>mondani ez alkalommal.

alkalmi

ajándékon.

Ordelt János-cégnél

HÍREK.

Figyelem!

Figyelem!

cukrászsüteményeim, >"!nt a csokoládécukorkáim

S z i l á g y i I g n á c cukrász.

SZÍ:KELY KÖZÉLET

4. oldal.

1932 január 16.
M l

Állandóan

Reftdkivüii olcsó árak!
Figyelem I
«MÍ«

J^^rÁüÉk
I
^
^^
Figyelem I

1
^
1
^
1
1
1
1
1

^S- sajátké szítményü csemege teavaj 18 leu
drb Romadour sajt
5«
P"™^ trappista sajt
80 «
yiHND
kg. magas ementháli sajt . . . . 150 «
szebeni szalámi, első minőségű 110 «
kg. prágai főtt sonka . , . . . 100 «
kg. csemegeméz
45 «
kg. tea keksz 40, 45, 55, 60, 80, 100 «
liter asztali bor
16—18 «
üveg sör
10 «
»

K a i s s a y
bodega- és é t t f

F .

] > é n e s i

"

Felhivjnk rési előflsetőia-

ket, hogy előfizetési dij-hátrálékukat,
vagy legalább azok egy részét minél
előbb kiegyenlíteni szíveskedjenek. Akk
január hó folyamán egész hátrálékát
kiegyenlíti, annak a tartozás 25 százalékát elengedjük.

A „Oyimesi vadvirág" Ssom-

batfalvftn. A szombatfalvi Ifjúsági
Egylet, a gazdakörrel karöltve, folyó
hó 17-én este 8 órai kezdettel előadja
Géczy István hirneves népszínművét,
a »Gyimesi vadvirág« ot. A darab közismert, éppen ezért a rendezőség a
legmesszebb menő áldozatokkal igyekszik meglepni a n. é. közönséget. Erre
az alkalomra Gyimesből gondoskodtak
megfelelő ruházatokról, hogy a sikert
ezzel is előre mozdítsák. Azonkívül a
műkedvelők jártassága — amit a múltból ismerünk — kellő biztosíték arra,
hogy az előadás a közönséget egy
pár óráig kellemesen fogja szórakoztatni, elfeledtetve az élet nehézségeit.
A zenét a Salamon közismert zenekara fogja szolgáltatni. Az előadást
követő mulatságra borról gondoskodás
lesz. Legyünk ott mindnyájan 1 R.
Tem«tÓB p a p nélkül cimen
egyik helyi lapban »egy városi munkás* aláírással közlemény jelenvén
meg. az ügynek utánajártunk és azt a
felvilágosítást kaptuk, hogy az az elhunyt ülkei szegény ember maga volt
az, aki életében hangoztatta, hogy
neki sem egyházra, sem papra szüksége nincs, s az egyházi temetés elmaradása emiatt történt, nem a papbér meg nem fizetése miatt. Papbért
nem is kellett fizetnie, mert az ki sem
volt rá vetve már évek óta. Különben
is az egyházi temetésnek a papbér
meg nem fizetése eddig sem szokott
akadálya lenni, s nem lesz az ezután
sem.

árak mellett v á s á r o l h a t ,

harisnyát;

Biztosítom igen tisztelt vevőimet, hogy minden árumat a
legjobb ós legfrissebb minőségben hozom forgalomba.
I f J .

szolid

kivágott
rész

nSl Mlyem, flor-. cérna-harianyákat és iport zoknikat; férfi- és gyermekzoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, k é z ^ n n k a anyagokat ttb. a
n n n i l ' ^ - á t v u l l á v h a n
Celalea-banképUlalében,

„uuwM -anunazpan ,

Áraink l-a minőségben. Az aruk vételkötelezettség nélkül megtekinthetők.
Kártevő gronosc emberek. Já

nosfalva határában, a községtől fél
kilóméter távolságra eső 2 holdas birtokát Jobb Dénes kisgazda beültette
különböző nemű és fajtájú gyümölcsfaoltványokkal. Két nyáron át a szebbnél szebb oltványokat gondosan kezelte, nevelte, s most az emberi mivoltukból kivetkőzött gonosz lelkű emberek kivágtak a termővé leendő oltványok közül 31 darabot. Minő kár,
rossz példa és ihinő szégyen egy
famíliára, melynek ilyen nemzedékei
vannak. Mint értesültűnk, a károsult gazda megteszi feljelentését az
ismeretlen gonosz emberek ellen, de
óhajtandó, hogy mentől előbb alakuljon meg mindenütt a gyümölcsközség, amely helyi szervezet minden
a gyümölcstermelés körében történő
gazságot kinyomoz és irgalmatlanul
megbüntettet. Erre már volt példa,
mióta megindult a gyümölcstermelési
akció vármegyénkben.

X Oyttmölosfáinkat

permo'

tezsttk fekete rügyek idejében, a tél
végén 5®/o os Novendával és a hozzáadott 3®/o-os Bordói lével, egyszerre
az állati kártevők és a növényi beteg
ségek ellen. A vágott sebet kenjük be
Almola gyümölcsfa kátránykenőccsel.
A fák derekára pedig kössünk Hiberna
enyvgyürüt. — Kaphatók ezen gyűmölcsfavédelmi szerek id. Siklódy István kereskedelmi irodájában Odorheiu,
az unitárius templommal átellenben.
Pontos és részletes utmutatást ad
ezek használatára Gyerkes Mihály:
A legújabb gyümölcsiermelés cimü
könyve. A gondozott és permetezett
gyümölcsfák minden esztendőben dtís
termést adnak, hozamuk elsőrendű és
tartós lesz. Permetezzünk 1

X E g y uri l a k á s kiadó. Azonnal beköltözhető. Kossuth u. 148.

Kifogástalan
Iffj.

gnmniikkal, jó karban levő. másféltonnás »Chevrolet« telierantá
eladó. Ugyanott kftlön alkatrészek és gnoimik.
::
Kofumbán

Halló!

Halló!

ZIILMANN

és

ERNST

cukrászdákban a tészták árát
5 és 4 lejre l e s z á l l í t o t t á k .
Tortamegrendeléseket 5 0 lejtől
feljebb, pontos kiszol^iálás mellett vállalnnk. — A n. é. kÖEÖoség szives pártfogását kérjük:

ZILLMANN V. és ERNST GT

iJ

cnkrászok.
Gyümölcsösök
telepítésére, a meglevő gyümölcsfák
gODdozi8ir», permetefésére éa a gyüiDÖlcBtermés értékpsitésére, modorn alapon, biztos utmntatíst ad 6Y£REES
MIHÁLYNAK most megjelent:

A leguj.abl)
gyümölcstermelós

cimü könyve. Ára 50 leu — Kapható
mindenik könyvkereskedésben és a
sserző kiadónál Odorheiu.

I

Dániel

Táii^oara—Ulasztelek, Jnd. Odorheiu.

i

/

j

Ritka
alkalom.

^

^

i

1 Csergöffy László [
•

valamint düsválassiéicu

H
I
I
I
•

I

ahol előnyös, mélyen leszállított
árakban karácsonyi és újévi ajándekok és gyermekjátékok kaphatók a legelőzékenyebb kiszolgálás mellett a Kőkereszt-téren.

i
I

|
'
n
p
I

!

Ugy a helybeli, mint a vidéki 5
vevőközönséget kérem, hogy be-

^

rámázott képeiket

3

szíveskedjenek elvitetni.

I

L

nH
AZVRCRÉMK,
szeplő, máj'foH, pattanás,
mitesszer
ellen. Az arcbőrt simává, Qdéré, fiatalossá teszi. Egy tégely ára 40 leu.
Egy darab

AZ

ÜRSZAPPAN

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

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

Bútorok, ^^s^

Modern ebédifi- és iiálószoba berendelések, hajlított székek, díványok, készen és rajz n tán, megrendelésre l e g o l c « ó b b a i »

C ^ a r a b á í s

« f á n o »

bntorraktárában kaphatók,
Kossnth-ntca 27 í^zám alatt. —

Ugyanott 10 HP. Máv. benzinmotor eladó.

Ha elegáns és szép c i p ö t
akar vásárolni, ugy keresse fel

Dobrai Károly
L

Könyvnyomda RészveMVtárBaséir Odorüeiu—özékelvudvarheiv.

I

Ne mulassza el megnézni 1

Kladötnlajdonos: a Könyvnyomda R-T
Odorhelu-Székelyndvftrhely.

feszült figyelme mellett. Majd az emiitett népszinmü előadása következett.
Már az első jelenetek bebizonyították,
hogy a műkedvelői gárda minden
egyes tagja gondos és lelkes munkát
végzett. Az előadás sikere meghaladta
a falusi műkedvelői előadások szokásos színvonalát. A főszereplők : Sebők
Menyhárt »Misu« szerepében, Lukács
Veronika »Handa« szerepében, Sebők
Gyula, Biró Vilma és Csergő Vilmos
a »Gyarmati« család szerepében preciz játékukkal erősségei voltak az előadásnak. György Balázs »Kospál« szerepében aratott megérdemelt sikert.
Biró Eszter Ötös Mari szerepében nagyon jó volt és humorával sokat muA legajabb syümölOBterm«- lattatta a közönséget. Lukács Margit
lét. Gyerkes Mihály ilyen cimü könyve és Róza, Fancsali Vilma és György
elhagyta a sajtót. A modern gyümölcs- Emma méltóan illeszkedtek be az előtermelés miiiden ágazatára kiterjedő, adásba. Csergő Bertalan, Mátyás Béla,
népszerű utmutató könyvet, mely szá- Sebők Andor, Sebők István, Sebők
mos képpel van illusztrálva, meleg Balázs ugy a magánszámokban, mint
figyelmébe ajánljuk az érdeklődőknek. a tömegjelenetekben komoly készültKapható minden könyvkereskedésben ségüket bizonyították be. Az erkölcsi
es a szerző-kiadónál. Ára 50 leu.
és anyagi sikerekben bővelkedő szép
előadásért a szereplőknek, Bálint JóMost senki se mulassza el a
zsef k. tanitó rendezőnek Szmollen Pál
plébános mondott az előadás végén
gyümölcsfáit
gondozni,
hálás szavakban köszönetet.
ez által a jövő évi termés sikeDalosvergany Sxékelykeressrének fokozását elösegiteni! —
turt. A D. F. dalárdák második verA legjobban bevált és elismert
senye az idei pünkösd harmadnapján
lesz Székelykereszturt. Ezen a dalosgyümölcsfavédősserek
ünnepen a keresztúri és udvarhelyi
gyári árakban kaphatók:
egyházkörben alakult dalárdák együtt
versenyeznek. A kötött darabok szét»Rőzsat illatszertár, Szentpéiery,
küldése
már folyamatban van, tekinZárug, Vida és Szakács kerestettel
arra,
gazdálkodó dalárdiskedő-cégeknél Székely udvarhelyen. táink ezen hogy
időszakban készülhetnek
AB Agtra rendezésében Horia elő legsikeresebben.
Teculescu líceumi igazgató, a segesX Modern pentíó nyilt Kolozsvári Astra elnöke Cérna és Goga köl- várt a Keresk. és Iparkamara uj palotőkről — 50 ik születésnapjuk alkal- tájában. (Str. Baba Novac 9. IV. e.)
mából — f. hó 17 én d. u. 5 órakor Lift, központi fűtés, hideg meleg folyóa liceum termében előadást tart, melyre víz, fürdőszobák, elsőrangú ellátás,
az élnökség a közönséget tisztelettel mérsékelt napi árak.
meghívja, kérve, hogy az ünnepélyen
minél nagyobb számban szíveskedjék E l d d Ó ^
konyha és mellékmegjelenni. Belépti dij a költségekre
•
" helyiségekből álló ház. Me2 lej, de a tanulóknak nem kell fi- gyei bankbetét is elfogadtatik. —
zetni.
Értekezni lehet Komis-utca 21 sz. a.

iraiik m«ii«it.

cípö üzletét, ahol a legkényesebb
igényeket is kielégítő dús választék áll rendelkezésre Ugyanott
mérték utáni megrendelések vételkötelezettség nélkül készülnek.

