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Még igy is többen vagyunk! 
Egyfelől  a nyiltszivü, jóhiszemű 

becsületesség — másfelől  a hazug 
kérkedés, a terror és. a rágalom: ez 
az igazi képe a vasárnapi választás-
tásnak. S hogy a küzdelem csak oly 
csekély számbeli különbséget eredmé 
nyezett, azon meg lehet döbbenni, de 
nem szabad kétségbeesni. 

Megdöbbentő, hogy e városból, 
amely a legutóbbi parlamenti válasz-
tásokon legszebb bizonyítékát adta a 
magyar ügyhöz és a Magyar Párthoz 
való ragaszkodásának: alig néhány 
hónap múlva annyi szavazatot tudott 
kimesterkedni a magyarság közérzü-
letétől, vágyaitól és reményeitől egy 
világfelfogással  elválasztott törekvés. 
Megdöbbentő, de nem kétségbeejtő. A 
csekély számbeli különbségnek is meg-
van a maga erkölcsi jelentősége, mert 
ez is tagadhatatlanul mutatja, hogy 
még mindig — többen vagyunk. Még 
mindig nagyobb a jóérzésű emberek 
tábora. S a polgárság már ráeszmélt 
arra a helyzetre, mely a választás 
eredményeképpen erkölcsileg sulyoso-
dik az egész városi társadalomra. _. 

Ez a ráeszmélés fogja  ismét meg-
növelni a mi táborunkat,^ahová vissza 
fog  lérni mindenki, akinek fülébe  har-
sant a polgári társadalom ellenségei-
nek vasárnap éjszakai riasztó kiáltása : 
»Le a burzsujjallc 

Terjed a bolsevizmus. 
Zetelakán, december 12 ikén este, 

mintegy 150 főnyi  tömeg nyomult be 
a közbirtokosság irodahelyiségébe s 
követelte, hogy a legutóbbi közgyűlés 
által megválasztott igazgatóság (direk-
tórium) tagjai mondjanak le és adják 
át a birtokosság ügyeinek vezetését 
annak a volt interimár bizottságnak, 
amelyet röviddel a közgyűlés előtt 
neveztek ki s amelynek működése 
éppen a közgyűlés határozata s a 
direktórium törvényszerű megválasz-
tása folytán  megszűnt. 

A tömeg fenyegető  magatartásá-
nak hatása alatt a megválasztott igaz-
gatóság a helyét átadta, márt tartott 
az erőszaktól, de az esetről jelentést 
tett a járásbírósághoz. 

A zetelaki eset azt mutatja, hogy 
megyénkben mindinkább kezd terjedni 
a törvényességnek az erőszakos meg 
oldásokkal való helyettesítése, ami 
apránként a közállapotok bolsevizáló-
dásához fog  vezetni. Ez pedig annak 
a politikának az eredménye, amely a 
magyarság és a Magyar Párt letöré-
sére minden eszközt megengedhető-
nek tart. 

Iskolalátogatás. §erban György, 
a minisztériumba beosztott középis-
kolai felügyelő  f.  hó 13 án látogatást 
végzett a helybeli rk. főgimnáziumban. 
Ugy a tanitás menetével, mint az is-
kola közigazgatásával meg volt elé-
gedve. 

Községi választási ered-
ményel(. 

Megyénkben mindössze csak 4 
községben volt választás, mert a többi, 
választás alá eső községekben meg-
egyezéses listát nyújtottak be. A négy 
község közül Parajdon  fölényes  győ 
zelmet aratott a Magyar Párt s biró 
is a magyarpárti jelölt lett. Magyar-
párti győzelem a koronái  eredmény 
is, ahol előbb egy egyezményes lis-
tát tettek le, amelyen szintén szere-
peltek magyarpártiak, de a magyar-
párti választók többsége a jegyző el-
távozása miatt abban a hitben lévén, 
hogy a lista-letételt akarják elgán-
csolni, személyesen jött be a városba 
és itt letették a tiszta magyarpárti 
listát. A választás ezen utóbbi lista 
fényes  győzelmével végződött, 12 taná-
csosi hellyel elnyervén a tanácstagság 
háromnegyedrészét s ezenkívül a közsé-
gi birói tisztséget is. Zetelakán  az ellen-
párt győzött a biróválasztáson, a 
tanácsválasztásnál pedig 58 : 42 száza-
lékkal jutott többségbe. Ez az ered-
mény a bolsevista izgatásnak.tud-
halólw, anfífily  hívataloa se«é(i-
lettel hirdette a közvagyon fel-
osztását. Listájukat is a kommu-
nista jel (==) alatt tették le. Többsé-
get ért el a kormánypárt Erdőszent-
györgyön is. Oroszhegyen, Szentmár-
tonban és Farkaslakán hatalmi terror-
ral kényszeritették a békére vágyó 
embereket a közös lista és a karikás 
birójelölt elfogadására.  Farkaslakán 
például olyan hivatalos kijelentés tör-
tént, hogy ott csak Nagy Domokos 
lehet a biró, mert ha mást választa-
nának, két hét alatt fel  lesz oszlatva 
a tanács és interimár uralom fog  kö-
vetkezni. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: decem-

ber 19 én Marosugra, Zsibó, Gálfalva, 
Csikszentgyörgy, Kűküllővár, 20 án 
Alsócsernáton, Lekence, Aranyos-Med-
gyes, Vizakna, 21-én Sóvárad, Székely-
udvarhely, Szentágota, 23 án Beret-
halom. 

A helybeli tanonciskola igazgató-
sága ismételten átirattal fordult  ipartes-
tületünkhöz, hogy dacára a többszöri 
felszólításoknak,  még mindig nem tör-
tént meg, hogy a mesterek tanoncai-
kat rendes tanoncszerződéssel besze-
gődtetve, iskolába beírassák. Hangsú-
lyozza az átirat azt is, hogy a tanon-
cok az előadásokra is rendetlenül jár-
nak, sőt egyes mesterek a törvény 
szigorú rendelkezése dacára a tanon-
cokat még vasárnap is dolgoztatják, 
istentiszteletre nem küldik és a tanonc 
iskolában működő tanoncotthon láto-
gatására sem engedik el. Az ipartes-
tűlet részéről beadott kérésnek pedig, 
hogy a jelenlegi 220 lejes tanonciskolái 
tandíj összegét a felére  szállítsák le, 

az iskola li^m tehet eleget, meit a di-
jat amúgy is méltányosnak találja és 
kiemeli, hogy a beszerzett információk 
szerint például Keresztáron a tandij 
300 lej és Szebenben 500 lej. Ezek 
alapján felhívjuk  az összes tanonc-
tartó mestereket, hogy a felsoroltakra  le-
gyenek figyelemmel  és azoknak minden 
tekintetben tegyenek eleget, mert ellen-
kező esetben, a tanonciskola feljelen-
tése alapján, az illetők szigorú bünte-
tésben részesülnek. 

Az év végének közeledtével, ugy 
látszik, a kormány is arra a meggyő-
ződésre jutott, hogy az adófizető  pol-
gárság terhére kirótt adóknak a behaj-
tása a legtöbb helyen csődöt mondott 
és niint a lapokból olvassuk, •azzal a 
gondolattal foglalkozik,  hogy minden 
kisiparos, aki 5 lóerőnél kisebb géppel 
és, hatnál kevesebb munkással dolgo-
zik, a globális adó alól mentesítve le-
gyen. Ez ez intézkedés a kisiparos 
ösztály érceikében mindenesetre jogos 
és célszerű lenne, sajnos, azonban ezt 
már" 5 évvel ezelőtt kellett volna meg-
tenni, mert azóta a könyörtelen adó-
beszedések miatt a kisiparosság teljesen 
koldusbotra jutott és módot kellene 
nyújtani, hogy anyagi helyzetét bár 
néfeiUg;  ««ji»Jmjurtud^,-mert hUlOliUcir 
az egész ország kisiparos osztálya 
megsemmisül. 

Az ipartársulati elnököket kérjük, 
hogy a kiküldött gyűjtőiveket decem-
ber 20 ig juttassák hivatalunkhoz. 

Az Ipartestület elnöksége. 

A városi választás 
eredménye. 

A névjegyzékbe bevezetett 2760 
választó közül leszavazott 1776. Ebből 
semmis volt 6, megsemmisíttetett 52 
szavazat. Az érvényes 1718 szavazat-
ból kapott 872 öt a Magyar Párt és 
az egyesült román blokk, 846-ot pedig 
a karikás párt. Eszerint mind a két 
lista 9—9 tanácsosi helyet ért el. A 
városi tanácsnak tehát a következő 18 
választott tagja lesz: dr. Sebesi Ákos, 
Csíki Albert, Káinoki Ferenc,. Szabó 
András, dr. Filó Ferenc, Forró Géza, 
Andreías György, Puscaríu Trifon, 
Dobrota Octavian, dr. Réti Imre, dr. 
Ungureanu Valér, Fekete Dénes, Ébert 
András, Bo ĉo Juliu, Barabás Ferenc, 
Asztalos Dénes, dr. Ferencz Balázs, 
Gheaja Titu. 

» 
Tagadhatatlan, hogy ez az ered-

mény a Magyar Pártra nézve, habár 
több szavazatot kapott, mint a másik 
párt, súlyos vereséget jelent, E vere-
ség magyarázatát mi a következőkben 
látjuk. A román társadalmi blokkal 
való egyezmény elől a Magyar Párt 
nem zárkózhatott el, mert állandóan 
az volt a vád, hogy a pártvezetőség 
nem keresi a románokkalivaló egyet-
értést. De a polgárság maga is sür-
gette és helyeselle a megegyezést. 
Ennek ellenére sokan felültek  annak 
az aljas rágalomnak, amit az ellenpárt, 

minden látható felelősség  nélkül, az 
oklándi közjegyzőség kérdésével indí̂  
tott el. Voltak rosszindulatú magyarok 
is, akik alattomban terjesztették ezt a 
rágalmat, bár nyíltan kijelentették, hogy 
meg vannak győződve annak alaptalan 
voltáról. Érthetetlen és naiv módon 
felültek  sokan annak a híresztelésnek 
is, hogy a Magyar Párt a liberálisok-
kal  kötött paktumot, holott ez is nyil-
vánvaló hazugság volt, mert a Magyar 
Párt az összes helybeli, békés állapo-
tokra törekvő román elemekkel egye-
zett meg. 

Sikerűit a farcádi  husárusitással 
való cselvetés is, mert, bár nem akar-
juk kétségbevonni a mészárosok szava-
zatait, de semmiesetre sem erősítette a 
pártvezetőség helyzetét és nem emelte 
a közhangulatot az a formális  kérdő-
revonás, amelyet a mészáros ipartár-
sulat intézett a pártvezetőséghez, hogy 
mi a hivatalos álláspontja a farcádi 
ügyben, összekeverve a fogyasztók 
magánügyét és az életben naponként 
előforduló  gazdasági ellentéteket a hi-
vatalos párttal s a közös érdekű ügy-
gyei. 

Mindezekhez hozzájárult a régi 
magyar betegség: a közügyet nem 

- hJtaó  It^iő^oiiLiégi  is a tttíeir kritttca. 
Az első csak a maga mellőztetését 
látja, az utóbbi kényelmesen szidja 
azt az egy-két embert, akinek mindent 
a vállára szetetne rakni, hogy miért 
nem bírja azt el. 

Ezzel szemben a másik oldalon 
folyt  az ígéret, a rágalom, a megfé-
lemlités, a pénz, az itatás, a jutalma-
zás. Kevesen tudják például, hogy egy 
magyar urnák a karikások részére való 
megnyerését azzal biztosították, hogy 
állami szolgálatben levő lányát egy 
távoli faluból  a városhoz közel levő 
községbe helyezték át. Mit adhattak 
annak a »törhetetlen« magyarpárti ur-
nák és hajlithatatlan kortesnek, akiért 
a Magyar Párt sok erkölcsi, sőt anyagi 
áldozatot is hozott s aki most egysze-
rűen ugy átállott a karikásokhoz, mint 
ahogy az ember átmegy az utca egyik 
oldaláról a másikra. S^inpadílag 
volt megrendezve a munkakamarának 
Bacáutól—Brassóhoz való csatolása is. 

Csak aj hatalmi párt biztosíthatta 
magának axt az előnyt is, hogy a 
tisztviselőidet csoportonként vitték sza-
vazni, atpi a szavazás titkossága által 
biztosított szabad vélemény nyilvání-
tásnak az arculcsapása, mert azt a 
félelmet  teszi indokolttá, hogy a sza-
vazólapoknak az urnában való elhe-
lyezkedéséből megállapítani, vagy leg-
alább következtetni lehet, hogy egy-
egy csoport miként teljesítette >köte-
lességétc. 

Kiegészíti a magyarázatot az a 
szomorú körülmény, hogy kerekszám-
ban éppen 1000 választó nem szava-
zott le. Igaz, hogy a névjegyzékbe 
beirt választójogosultak között sok a 
távollevő, a beteg, az elhalt, de, ha 
csak 500-ra tesszük azoknak a szá-
mát, akik leszavazhattak volna, meg-
kapjuk a képet, amely az eredményt 
a maga valóságában mutatja. Mert 

Jon, jon karácsony másodnapján a Hamburg i menyasszony, nagy operett a Székely Dalegylet rendezésében. 
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bizonyos, hogy a karikás-pártnak 
egyetlen szavazat sem jutott volna az 
eímaradtakból, 6k felhajtották  utolsó 
emberüket is, a megfélemlités,  a tar-
tózkodás, a >nem szavazássalc való 
bizonyítás csak a Magyar Pártra nézve 
jelentett veszteséget. 

« 

Ilyen és ezekhez hasonló okok és 
körülmények hozták létre az ered 
ményt. Ez okok és körülmények azon-
ban nem állandó jellegűek, hanem alá 
vannak vetve a természetes vissza-
képződés és javulás törvényeinek. 
Azok felett  tehát sem kétpégbeesnie 
nem szabad az egyiknek, — sem túl-
ságosan elbizakodnia nem tanácsos a 
másiknak. 

Olaszországban Jugoszlá-
via ellen tüntetnek. 
Olaszországban egyre sűrűbbé 

válnak a jugoszláv ellenes tüntetések. 
December IS ikán az egész ország-
ban, főként  az egyetemi városokban 
nagy jugoszláv-ellenes tüntető felvo-
nulások voltak. Bariban a tüntetők 
megrohamozták a jugoszláv követsé-
get, letépték a jugoszláv zászlót és 
kitűzték az olasz lobogót. Rómá-
ban a tüntető tömeg a jugoszláv kö-
vetség elé vonult és »é!jen O laszor-
szág< »le Jugoszláviával* kiáltások 
közben kitűzték a követség épületére 
az olasz zászlót. 

Fontos tudnivalók a fSldadókivetésrol. 
A föld-  és házadót megállapító bi 

zottságok munkája december 15 én 
megkezdődött. A bizottságok először 
azt állapítják meg, hogy a községben 
a szántó, kaszáló, legelő, kert, gyü-
mölcsös és szőlő holdjának — a ka-
taszterben felvett  osztályt véve alapul 
— mennyi a tiszta jövedelme, mert 
ettől függ  az adó mennyisége. A fel-
vett jegyzőkönyvet ,ki kell függeszteai 
a községi hirdetési táblán. A felebbe-
zési határidő a kifüggesztés  napjától 
számit. És pedig 2 fórumhoz  lehet 
felebbezni:  1. A pénzügyminisztérium-
nál szervezett u. n. Comisiune centralá 
fi?calához,  minden a község egyete-
mét érintő kérdésben, mint pl. a föld-
nek osztályozása, jövedelmének érté-
kelése, becslése tekintetében. A bead-
ványt >Reclama^iune«-nak kell cimezni 
s a jegyzőkönyv kifüggesztésétől  szá-
mított 5 nap alatt kell beadni az ille-
tékes pénzügyigazgatósághoz. Ezt a 
>Reclamatlune«-t csak a községi ta-
nács adhatj« be. Tehát, ha séHeJmes 
a jegyzőkönyv tartalma a községre 
nézve, azonnal össze kell hivni a köz-
ségi tanácsot s el kell határozni a rek-
lamáció beadását s azt 5 napon belül 
be is kell adni. 

2. Ugyancsak az 1. pontban irt 
sérelmek miatt lehet felebbezni  a jegy-
zőkönyv kifüggesztésétől  számított 20 
nap alatt a pénzügyigazgatóságnál mű-
ködő »Comisiune de Apel«-hez is. Ezt 
a felebbezést  bárki beadhatja az adó-
fizetők  közül. Közérdekű kérdés lévén, 
tanácsos, hogy minél többen aláírják. 
A törvény szerint, ha a felebbezésnek 
a Comisiunea de Apel helyet ad, a 
döntés az adózó polgároki összessége 
javára szolgál. 

Ügyelni kell a felebbezés  tárgya-
lásának napjára, mert nem kap idézőt 
a felebbező,  hanem az idézőt kifüg-
gesztik AZ elöljáróságon. A felebbezési 
tárgyaláson okvetlen meg kell jelenni, 
nehogy azért utasítsák el a felebbe-
zést, mert senki sem jeleijit meg a fe-
lebezők közül. Tekintettel, arra, hogy 
a felebbezési  bizottságnak ,ís sokszor 
kötve van a keze a pénzügyminiszteri 
rendeletekkel, nem árt ugy az 1, mint 
a 2. pontban irt felebbezést  beadni. A 
felebbezések  bélyegmentesek. Ha vala-
kit egyénileg is sérelem ér, pl. hogy 
nem helyesen számították ki földjének 
a területét, vagy az adójának meny-
nyiségét, vagy olyan ingatlant adóztak 
meg, mely nem esik adó alá, ezesetben 
is a 2. pont alatt irt felebbezésnek  van 
helye. Itt hívjuk fel  a figyelmet  arra, 
hogy csak a kitermelés alatt álló er-
dők adózhatók meg I 

Miért bir különös fontossággal  a 
mostani kivetés ? Amint már említet-
tük, 1932 okt. okt. 1 tői a földadó  le 
van szállítva 50»/o, illetve 25»/«-kal. 
A mostani jövedelem megállapításától 
függ  az, hogy ezt a leszállítást a me-
zőgazdák ezután ís élvezhetik-e, vagy 
csak porhintés volt az emberek sze-
mében a mezőgazdasági adók leszál-
lítása ? 

Hogy egy példával éljünk: ha az 
1928. évi földjövedelem  megállapítá-
sánál egy hold I. osztályú szántó 
jövedelme 500 lejben volt megálla-
pítva, most csak 250 lejben állapit-
ható meg a jövedelem, különben nem 
kapjuk meg az adóleszállítást, amit az 
ősz folyamán  a parlament megsza-
vazott. Megállapítandó tehát, hogy áz 
1928 évi kiróvás alkalmával mily ösz-
szegben volt megállapítva a föld  jöve-
delme s ha most azt a jövedelmet a 
bízottság nem szállítja le felére,  min-
denesetre beadandó az l. pontban* irt 
•.ReoUmaJiMna-', vagy  a 2. pontban 
irt felebbezés,  vagy mindakettő. 

Sajnos, alapos okunk van felté-
telezni azt, hogy az adókivető bizott-
ságok olyan utasítást kaptak, melynek 
alkalmazásával elesnék a mezőgazda 
a törvényhozás által megadott ked-
vezménytől. Ennek megakadályozását 
célozza jelen utasításunk. Ettől elte-
kintve, magyar, parlamenti csoportunk 
mindent elkövet, ugy a parlamentben, 
mint a minisztériumban leendő eljárás 
utján, hogy az adókivető bizottságok 
a jövedelmi alap megállapítására vo-
natkozólag olyan utasítást kapjanak, 
melynek alapján az 1928 évi adókive-
téskor megállapított földjövedelem  a 
mostani jövedelmi alap megállapítása-
kor legalább a felére  csökkentessék. 

A fentebb  említett adóleszállitásl 
törvénytől eltekintve,'erre azért is fel-
tétlen joga van a gazdaközönségnek, 
mert 1928 óta a föld  jövedelme s a 
föld  jövedelmét adó terményárak nem-
csak 50, hanem ezt jóval meghaladó 
százalékkal estek. 

Az ezelőtt öt évvel megejtett adó-
kivetésnél a vármegye lakosságát arány-
talanul magas földadóval  rótták meg, 
mert a más vármegyék adózásával 
való összehasonlítás nem volt lehetsé-
ges. Most látjuk csak a hivatalos ada-
tokból, hogy nálunk az első osztályú 
szántó (első osztályú vidéken) tiszta 
jövedelme 510 lejben volt felvéve,  a 
Bánságban pedig, ahol ugyanazon mun-
kával háromszor annyi kukorica és 
legalább kétszer annyi buza terem, 
holdanként 650 lejben. Még szembetű-
nőbb a méltánytalan adózás, ha a re-

gáti megyékkel teszünk összehasonlí-
tást, ahol nem holdanként, hanem hek-
táronként volt a tiszta jövedelem meg- i 
állapítva. (Egy hektár 173 hold.) Te- ' 
cucí-megyében 485, Tutova-megyében 
600, Tulcea-megyében 340, Gorj-me-
gyében 180 lejben volt az első osz-
tályú föld  hektárjának tiszta jövedelme 
megállapítva, pedig ott elég a buza alá 
egyszer szántani és trágyázni sem kell. 
A Nagyküküllő- megyei szőiőbirtokosn ak 
a holdankénti tiszta jövedelme 911 lej-
ben, az udvarhelyié 980—1120 lejben 
volt megállapítva. Így történt, hogy 
miután a kereskedők és iparosok is 
aránylag magasabb adóval róvatnak 
meg, mint a bucure§tíek, a vármegye 
lakossága a békebeli 605,000 korona 
egyenes adónak most több mint öt-
venszeresét fizeti. 

Rendkívüli hátrányt jelent gazdá-
inkra nézve, hogy a mezőgazdasági 
kamarát éppen most oszlatták fel  s 
ezáltal kivették a gazdák érdekeinek 
védelmét a tapasztalt, kipróbált és min-
dig segítségre kész gazdavezetők ke-
zéből, akiknek éppen most kellett volna 
ezzel a kérdéssel foglalkozníok.  S. 

A Hamburgi menyasszony. 
Mint már mult számunkban kö-

zöltük, a Székely Dalegylet karácsony 
másodnapján a Bukarsst-szálloda szín-
háztermében színre hozza Kulínyi-
Vincze Zsigmond három felvonásos, 
bájos operettjét a Hamburgi menyasz-
szonyt. 

Ez a kedves cselekményü és bá-
jos zenéjű darab méltán megérdemli 
azt a nagy érdeklődést, amelyet vá-
rosunk közönsége már jóelőre is ta-
núsít. Az operett női szereplői : Czik-
mántory Józsefné,  Ferenczy Böske, 
Szabó Emma, valamint a férfi  sze-
replők : Bonda Árpád, B^ldovits Emil, 
JRnílrosi Balázs. és Miklós . . József 
stb. mindnyájan közismert műkedve-
lők, akik tudásuknak legjavát viszik e 
darabba. A kisebb szerepeket játszó 
nők és férfiak  is, játékukkal, ének- és 
táncszámaikkal a közönség legtelje-
sebb elismerését fogják  kiérdemelni. 
A közismert dalegyleti zenekar pedig, 
Ungváry János karnaggyal az élén, a 
legtökéletesebb kisérő zenét adja. Az 
előadás pontosan 8 órakor kezdődik, 
tekintve a darab terjedelmét és arra 
is kiterjed a rendezőség figyelme,  hogy 
az előadást követő táncmulatságra is 
kellő idő maradjon. 

A dalegylet, eltekintve a darab 
kiállításával járó nagy kiadásoktól, a 
belépti jegyek árát a mai viszonyok-
hoz mérten szabta meg és az arány-
lag csekély áru belépti jegy áráért egy 
jó és felejthetetlen  előadáson kívül, reg-
gelig tartó táncmulatságot is nyújt. 

Jegyeket 19 tői kezdve, Kassay Do-
mokos szűcsüzletében lehet elővételben 
vásárolni. ^ 

Ismerve a Székely Etalegylet által 
rendezett előadások kivitelét; a közön 
ség figyelmét  bizalommal hívjuk fel 
ezen előadásra. 

Isten igájában, 
Jéznsfaragó  ember, 

Nyírő József  könyvei nyomdánk 
boltjában olcsón kaphatók. 

Az erdélyi irodalom e hatalmas 
tehetségű elbeszélőjének kötetei 
nagyon alkalmasak arra, hogy a 
közeli karácsonynak is kedves és 
maradandó értékű meglepetései 
legyenek. 

Románia tiltakozik az egyenlő 
fegyverkezés  ellen. 

A genfi  leszerelési konferencia 
legutóbbi ülésén Románia, Jugoszlávia 
és Lengyelország delegátusai tiltakoz-
tak azon megegyezés ellen, amely az 
összes legyőzött államoknak megadta 
a fegyverkezés  jogát. 

ROMÁN LAPSZEMLE. 

Az Universul  december 6 iki szá-
mában a bukaresti elemi iskolások 
december elsején tartott ünnepi gyű-
lését ismerteti. Erdély és Bánság»tizen-
négy éve csatlakozott az anyaország-
hoz, ebből az alkalomból megható 
ünnepséget rendeztek az elemi iskolá-
sok, mely ünnepségen az összes fő-
városi fiu-  és leányiskolák 30—40 
tagu, nemzeti viseletbe öltözött küldött-
ségek által képviseltették magukat. Sava 
Zamfirescu,  a tanítók egyesületének 
alelnöke térképen mutatta be a tanu-
lóknak az ősi Dácia határait és kimu-
tatta, hogy mennyivel kiterjedtebbek 
voltak azok a mai Románia határai-
nál Ezek után Gágiulescu lonel tanuló 
egy nyiltlevelet olvasott fel,  melyet a 
bukaresti elemi iskolai tanulók intéz-
nek budapesti magyar »kollegáikhoz«. 
»Az egyesülés ünnepének évfordulóján* 
felétek  fordítjuk  gondolatainkat, kivknva, 
hogy ti is ugyanazokban a fáradozá-
sokban legyetek nevelve a jövővel 
szemben : a béke és a népek közötti 
szeretet gondolatában. Fájdalommal 
látjuk azonban, hogy a ti vezetőitek 
viselkedése és iskolakönyveitek által 
gyűlöletet ültetnek el a ti szivetekben 
irántunk, indokolatlanul arra vágyva, 
hogy elraboljátok a mi drága őseink 
földjének  egy darabját.. .< >Szeretett 
kollegáink, őszintén bevalljuk nektek, 
hogy a mi lelkűnk nem táplál gyűlö-
letet irántatok, hanem ellenkezőképpen 
szeretetet és testvériséget. Ennek bizo-
nyítéka, hogy a mí országunkban 

Î Aanyi szülőtök, nénétek 4s bátyátok 
nyerte és nyeri mindennapi táplálékát, 
bár lehet, hogy ezáltal a mieink szá-
jából ^szik el a kenyeret. Ez pedig 
azért történik, mert minket a keresz-
tény tanítás vezérel, mindenkit segí-
tünk, akik együtt laknak velünk, fele-
barátainknak számítván őket. Óti (jtjuk, 
hogy ne csaljon meg titeket a tieitek 
rászedő, csalárd dühe, akik elfelejtik 
a pusztulást, melyet a háború kegyet-
len mészárlása okozott. Ha azonban 
a kegyetlen sors ugy intézi, hogy 
szemtől-szembe álljunk egymással, 
mint ellenségek, a becsület mezején 
fájdalommal  valljuk be nektek, hogy 
nem leszünk hitványabbak apáinknál. 
Akkor békült lélekkel fogjuk  mondani: 
uram, bocsáss meg nekünk I Köteles-
ségünket teljesítjük!* A levelet lelkes 
éljenzéssel és óvácíóval fogadták  az 
elemi iskolások. 

» 

Az Universul  dec. 6 íki számá-
ban »Égy furcsa  eset« címen cikket 
közöl, mely mód felett  csodálkozik 
azon, hogy Bukarest csak éjfélkor, 
Budapestről értesült a kolozsvári ut-
levélkirendeltség elleni merényletről és 
az eszel kapcsolatos magyar képvi-
selőházi tiltakozásról, holott az inci-
dens még este 7 órakor történt. Az 
Universul abban látja a »különös eset« 
magyarázatát, hogy a magyarországi 
telefon  ugyanannak a konzorciumnak 
kezeiben van, mely a román telefonra 
ís koncessziót nyert. A konzorcium 
vezetői között sok a magyar. Mikor 
a telefonkoncesszió  kérdése tanulmá-
nyozás alatt állott, a román nagy-
vezérkar felhívta  a figyelmet  arra a 
veszélyre, melyet ez a vezetési egység 
jelenthet Románia számára. Már most 
is megvolt a magyaroknak a merész-
sége arra, hogy először budapesti 
főnökeikkel  közöljék az incidenst, 
Bukaresttel megakadályozva a közle-
kedést. Mennyivel súlyosabb esetek 

Milliomos lehet, ha osztálysorsjegyet vásárol a 
RéTéíSz SIrné-kollekturáböl! 
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állhatnak elő olyan esetekben, mikör 
a telefonbeszélgetések  titkainak meg 
őrzése valóban nagy román állam-
érdek. A kormány azonban többre 
becsülte kis mellékjövedelmeit az állam 
érdekeinél és nem vette figyelembe  a 
vezérkar ellenvetését. Követeli az 
Universul, hogy a román állam sem-
misítse meg a koncessziónális szerző-
dést, vegye saját kezelésébe a telefont 
és annak vezetőségéből távolítsa el 
azonnal a magyarokat. Vizsgálatot 
követel továbbá annak kiderítésére, 
igaz-e, hogy a kolozsvári posta és 
távírda tisztviselőinek csak 20®/ea 
román. 

« 

A Dimitieafa  dec. 8 iki számá-
ban Besszarábía kérdésével foglalko-
zik és a Manchester Guardian idevágó 
•cikkét ismerteti. L. Tolokonski, a lon-
doni szovetkövetség sajtóattaséja leve-
let közöl a M. Guardian dec. 1-jei 
számában, amelyben vitába száll 
ugyané lap egyik régebbi cikkével és 
azt fejtegeti,  hogy Besszarábía népes-
sége nem román, hogy az ország-
tanácsba 202 képviselő közül csak 46 
Tcapött meghívást arra á gyűlésre, 
melyen megszavazták a Romániával 
való egyesülést. Népszavazást követel 
Besszarábiában. — A M. Guardian 
hozzáfűzi  ehhez a cikkhez, hogy az 
1912. évi népességi statisztika szerint, 
melyet Toyubee ís megbízhatónak 
ismert el, Besszarábía akkor 1 millió 
710 ezer románt és csak 893 ezer 
nemrománt számlált. Ebből is látszik, 
hogy a M. Guardian szerkesztősége 
nincs egy véleményen Tolokonski 
attaséval. 

* 

A Dimineafa  dec. 8 íkí számában 
»Póruljártak a hazafiság  kereskedőkc 
címen támadja az Universult, mely a 
brassói diákkongresszus alkalmával 
lázító cikket közölt a Dimineata ellen 
az állítólagos ploe^tii diákzavargások-
kal kapcsolatban. Az Universul szim-
pátia-tüntetést remélt a diákoktól, 
azonban fájdalmasan  csalódott, mert 
a gyűlés a diákotthon számára ösz-
szegyűjtött milliókkal kapcsolatban 
élesen támadta Stelian Popescut és az 
Universult. Stelian Popescu egyik 
védelmezője azzal próbálta csitítani a 
hangulatot, hogy nem szabad ezeket 
a kérdéseket akkor feszegetni,  amikor 
az Universul vezeti országszerte az 
antireviziónista tüntetéseket. A'diákság 
válasza azonban az volt erre, — meg-
engedhetetlen, hogy egy kereskedelmi 
vállalkozás üzleti érdekei számára 
használja ki akár a diákok ínségét, 
akár pedig a reviziónizmust. 

Az Universul  ugyancsak decem-
ber 8 íkí számában oldalas cikkekben 
ismerteti a nagykárolyi, dési és szász-
városi, szilágycsehi, udvarhelyi (?) 
antireviziónista gyűlések lefolyását. 

X Megfelelő cselédleányt keresek, 
aki jól tud főzni.  Megkeresések: Beth-
len-utca 19. 

X Jutányos áron efadó: hatvan 
diszkötésben, illusztrációkkal a Magyar 
Regényírók Könyvtára. Szép karácsonyi 
ajándék módosabb, könyvszerető ma-
gyar család részére. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. 

Fn«# iitnoí ^^^P bútorozott szo 
t y y U l b d l , ba kiadó, azonnal 
beköltözhető. Cím a kiadóhivatalban. 

Fejlesszük gazdálkodásunkat. 
Meggyökeresedett, régi szokás volt 

gazdálkodásunkban, hogy érdemleges 
figyelmet  csak a magtermelésre, takar-
mánykészitésre és a nagyobb állatok 
tartására fordítottunk.  A gyümölcster-
melés, konyhakertészet, baromfitenyi-z  • 
tés, méhészet, selyemhernyótenyésztés, 
vagy éppen a szőrméknek való házi-
nyulak tenyésztése teljesen ki volt 
kapcsolva a gazdálkodás köréből, s 
azokat a legtöbb gazda még be sem 
engedte a portájára. Kellett a kert, 
vpgy a kintvaló birtok földje:  buza, 
kukorica, krumpli termelésére, vagy 
szénakészités céljaira. Eme konzerva-
tív magatartás következménye, hogy 
a falusi  gazdasszonyok legtöbbjének 
semmi veteményeskertje nincsen és hogy 
egy kiló téli almáért már február  hó-
napban sokszor egy egész falut  is 
fel  lehetne kutatni, eredménytelenül. 

Hogy pedig ez igy van, azon nem 
is lehet nagyon csodálkozni, hiszen a 
legutóbbi időkig a népnek a gazdál-
kodásra való kioktatásával, előkészíté-
sével elenyészően kevesen törődtek 
behatóbban, s igy azt mondhatjuk: 
csupán a gyakorlati élet adott irányí-
tást és ránevelést a gazdálkodás dol-
gaira, mindenkinek magának kellett 
hosszas tapasztalás révén egy-egy 
olyan hasznos dolgot felfedeznie,  ami 
többnyire már régóta meg van álla-
pítva és a falusi  elemi iskolások gaz-
dasági könyvében is bennefoglaltatik. 
Mindezek tudatában a múltkori keresz-
túri gazdasági tanácskozáson felmerült 
annak a terve, hogy a kisgazdaságokban 
a gyümölcstermelés mellett karoltassék 
fel  a méhészet, baromfitenyésztés  és 
a selyemhemyótenyésztéá is, egymásba 
kapcsolódó propaganda-előadások ré-
vén, vagy pedig 3—4, esetleg 10—12 
napos kisgazdasági tanfolyamok  által, 
amint azt az egyes falvak  gazdaközön-
sége kívánni fogja.  Természetesen, a 
propaganda-előadások csak rávilágíta-
nak az említett különböző kisgazda-
sági ágazatok kiváló jövedelmezőségére, 
mig a tanfolyamokon  a termelés mó-
dozataival ismerkednek meg a hallga-
tók s így csak ezek révén tud igazi 
előhaladást nyerni a gazdaközönség. 
Éppen ezért lehetőleg mindenütt a 
gazdasági tanfolyamok  megszervezését 
kell kérelmezni a gazdáknak, akár az 
egyes fontosabb  ágazatok részletes 
megismerése, akár pedig a kisebb ága-
zatok hasznos ismereteinek elsajátítása 
és az életbe való átültetése érdekl-
őket. 

Ha mindkét oktatási módszer egy-
szerre fog  elterjedni és ismeretet ter-
jeszteni, akkor határozottan bízhatunk, 
hogy ezután a gazdaságoknak édes 
gyermeke lesz: a gyümölcstermelés, 
baromfitenyésztés,  méhészet, selyem-
hernyótenyésztés és esetleg még több 
más hasznos gazdasági ágazat is. Igy 
ezen a módon eredményes lesz, a 
gyakorlati életben is beválik a nép 
gazdasági oktatása. 
^ Gyerkes Mihály 

K 
iadó három szoba, konyha, külön 

udvarral, a Malom-utcában a ma-
lomnál. 

Uj előfizetési felhívás. 
Január  elsejével  uj előfizetést 

nyitunk  a SZÉKELY  KÖZÉLETRE, 
vármegyénk  egyetlen  magyar politikai 
lapjára. A lap előfizetési  diját  újból 
leszállítjuk,  alkalmazkodva  ezáltal  a 
leromlott  gazdasági  helyzethez,  ugy, 
hogy jatíuár  l étől  kezdve  egész évre 
120 lej/félévre  60 lej lesz az előfize-
tési dij  s aki az egészévi előfizetési  di-
jat " január havában előre  kifizeti, 
annak 20 lejt  nyomban visszatérítünk, 
vagyis megelégszünk  100 lej egész évi 
előfizetési  dijjal,  ha megelőző  időből 
nincsen hátráléka.  Ezzel  a kedvezmény-
nyel is lapunk  minél szélesebb kör-
ben való olvasottságát  akarjuk  elérni 
és biztosítani. 

Ebben a törekvésünkben  minket 
támogatnia  kell  minden  jóérzésű  ma-
gyar embernek,  aki a kisebbségi  ma-
gyar nemzet ügyét szivén viseli. Mi 
ezért  az ügyért  küzdünk  és harcolunk, 
s ezt önzetlenül  tesszük.  De a lap 
fenntartásához  anyagi erőre  is szük-
ségünk  van s ezt csak az előfizetők 
nagy tábora biztosíthatja  számunkra, 
mert mi nem kapunk  hivatalos támo-
gatást,  mint a magyargyalázó  lapok. 
Ne  tagadja  meg tehát a magyar ügy-
től  senki ezt az igazán csekélyösszegü, 
de  nagyjelentőségű  anyagi áldozatot, 
amelyért,  kárpótlásképpen,  nemcsak 
örömöt szerez a maga lelkének,  de  még 
ellenszolgáltatást  is kap, egy éven át, 
minden  héten. 

Minden  jó magyar embert kérünk, 
siessen előfizetésével  a Székely  Közélet 
támogatására. 

A Saékely  Közélet 
szerkesztősége  és kiadóhivatala, 

HÍREK. 
Dec. 16. 

Halálozás. Czikmántory  Albert, f. 
hó 11 -én, városunkban, 84 éves korá-
ban, hosszas betegség után elhunyt. 
Kiterjedt rokonság, közte sok gyermek 
és unoka gyászolja. 

A papír százlejesek beváltásának 
határidejét december 31 ig meghosz-
szabbitották, ezek a pénzek tehát ad-
dig forgalomban  maradnak. v 

Kedvezményes telefondíjakat lép-
tetett életbe a posta. E szennt azok, 
akik interurbán beszélgetést reggel 
7—8 óráig folytatnak,  40»/o os enged-
ményben részesülnek. Lesz ezentúl meg-
hosszabbított szolgálat este 9—10 
óráig ís, előfizetők  és megánbeszélge-
tést folytató  közönség részére 40"/o 
engedménnyel. Szerkesztőségek és lap-
kiadók kedvezménye a megjelölt idő 
alatt ÖO"/*. 

A Polgári Önképző Egylet szabad 
liceumi előadása a jövő vasárnap dél-
után fél  4 órai kezdettel az egylet 
Árpád utca 12 sz. a. otthonában tar-
tatík meg. Arany János-emlékünne-
pélyei. A felnőttek  és az ifjúság  ezen 
ingyenes, oktató előadásaira minden-
kit meghív a líceumi bizottság. 

AKAR-E ÖN MILLIOMOS 
— LENNI? — 
Még vásárolhat osztálysorsjegyet 
a Révész Ernő szerencsés kollek-
turájából az összes árusítóknál: 
Papp Ferenc bankigazgató, Ud-
variieiymegyei Takarékpénztár, 
Llbrárla Minerva, Orbán-tözsde. 
Ili ik osztály iiuzása december 
14—15. Ne fogadjon el csakis 
Révész Ernő-cégnyomással ellá-
tott szerencsés sorsjegyeket I 

Azath Assaturian, örmény opera-
énekes, Milánóból városunkba érkezett, 
sf.  hó 17-én d. u. 5 órakor a róm. 
kath. főgimn.  tornacsarnokában intim 
koncertet ad az ifjúság  részére, este 9 
órakor pedig a nagyközönség részére. 
Mi is felhívjuk  a közönség figyelmét  a 
híres énekes itteni fellépéseire.  Az 
énekhez a kíséretet Hannig Baby ze-
netanárnő adja. 

Karácsonyfa-ünnepély. A helybeli 
állami iskolában tanuló, ref.  vasárnapi 
iskolás gyermekek karácsonyfa-ünne-
pélye dec. 18 ikán, vasárnap d. u. 3 
órakor lesz, az egyház kollégium mel-
letti, nagy tanácstermében. Folytatólag 
ugyanott tartják meg a református  bib-
líakörös cselédleányok is karácsonyfa-
ünnepélyüket. Mindkét ünnepély váltó 
zatos műsorral van összekötve. Méltó, 
hogy azon a közönség részt vegyen. 
Belépti dij nincs. 

Lelkészbeiktatás. Folyó hó 11 én 
iktatta be Balázs András esperes Nagy 
Béla lelkészt a székelymuzsnai unitá-
rius egyházközség lelkészi állásába. 
Nagy Béla jó ismerőse Udvarhely kö-
zönségének ís, hiszen másfél  évig mint 
helyettes lelkész szolgált városunkban. 
Majd egy félévig  Derzsben volt s. lel-
kész, az utolsó félévben  pedig helyet-
tes lelkész Olthévizen. Az ezeken a 
helyeken teljesített hűséges és dicséret-
reméltó munkássága folytán  hívta el 
és választotta meg egyhangú lelkese-
déssel a muzsnai gyülekezet Ugyan-
ilyen lelkes és ünnepélyes volt a fo-
gadtatás és beiktatás ís. Az uj lelkész 
szép és az egész gyülekezetet meg-
ható imája és beköszöntője után Balázs 
András esperes iktatta be őt a tőle 
megszokott s valóban mélyen járó 
beszéd kíséretében. A beiktatáson szép 
számmal vettek részt ugy a közeli, 
mint a távolabbi vidékről is. A jó Isten 
áldása kisérje az uj lelkészt s áldja 
meg minden nemes munkáját. Jelen-
volt. 

\ nagyétdemü közöaség szíves tudo-
mására hozom, hogy saját készítésű 
friss,  jóminőségü csokoládé és fondant 
cukorkáimból mélyen leszállított árak 
mellett a 

karácsonyi  vásári 
megkezdettem. 

Elvállalok rendeléseket, bonbonuk, 
szaloncukorkák, fondant  és csemegecso-
koládéból készült figurák  előállítására 
a kívánt kivitelben és csomagolások-
ban. 

HielAt zzükiéKletét beuerezné, 
tekintie meg kéizletemet és oleió 
áramat. 

Szíves pártfogást  kér: 
SZILAGYI IONAC cukrász. 

Rendkiiíiili kedvezményes 
karácsonyi vásár van 

Ordelt János-cégnél. Szép ajándékot kap minden vewö. 

Nagy választéki 

Már 
50 lej váiirlásnil 1 levél itoppolót, 

100 „ „ 1 «2ép Yo-Yo-t, 
150 M » egy icép gobelin-képet. 

KarAcsenyi árjegyzék. 
Férfi  zoknik már 8, 10, 15 lejtől. 
N5i divat-harisnyák 20 lejtSl. 
Gyermek-harisnyák, keztyük, paloverek, 

kézimunkák és kézimunka-anyagok. 

Olcsó árak! Szolid kiszolgálás! 
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arácsonyi könyvek és másféle ajándékok, gyermekek és felnőttek részére, 
nagy választékban érkeztek és feltűnő olcsó áron kaphatók nyomdánk boltjában. 

Karácsonyi bevásárlása előtt tekintse meg dús készletünket! 

A rk. főgitntiázium igazgatósága 
figyelmezteti  az érettségit tett ifjakat, 
hogy diplomájukat haladéktalanul ve-
gyék át az igazgatói irodában, mert 
a diplomák után járó illetékről az el-
számolást be kell terjeszteni a minisz 
tériumba. 

Az iHatvédő liga műsoros estéje. 
Szépen sikerült müsoroS előadást ren-
dezett városunkban, 15 ikén, csütör-
tökön este 5 óra utáni kezdettel, a 
Steriopol lic. igazgató nejének elnöklete 
alatt működő állatvédő liga. A nagy 
számban megjelent közönség előtt Böhm 
Jenő dr. városi főorvos  mondott meg-
nyitó beszédet, ötletesen, de egyúttal 
a szivhez szólás, az emberi jóérzésekre 
hatás szavaival, az állatokról, azok 
védelmének szükséges és emberhez 
illő voltáról. A liceum cserkészcsapata 
hatásosan mutatta be az esti táboro-
zást, idézve a cserkésztörvénynek az 
állatok védelmére vonatkozó szép sza-
vait. Stánescu főhadnagyné,  mint ki-
válóan meleg és kellemesen csengő 
hanggal megáldott énekesnő mutatko-
zott be — Tompáné zongorakisérete 
mellett, — általános tetszést keltve, s 
egyúttal várakozó érdeklődést is ezu-
táni szereplései iránt. A. Pascu lice-
nmi tanuló egy román, Incze Lajos 
kath. főgimn.  tanuló pedig egy ma-
gyar költeményt lelkesen és értelme-
sen szavaltak el. Steriopol lic. igazgató, 
T. Arghezitől, Constantinescu ügyvéd 
pedig Em. Gárleanutól olvastak fel 
egy-egy megkapóan hangulatos no-

,vellát..A Doiaa énekkar. Rádulescu 
hadnagy karmester vezetése alatt, 
eleven tempóban, helyes dinamikával 
két dalt énekelt el, tetszést keltve. 
Ugyancsak nagy sikere volt a ref. 
tanítónőképző növendékei által bemu-
tatott két táncszámnak, P. Kovács I. 
zongoratanárnő zongorázása melle.t, 
mely a betanítás nagy gondosságáról 
és a növendékek sok ügyesjkészségéről 
tanúskodott. Egy nagyon kedves kis 
»Miki egér* filmdarabbal  végződött a 
sikerült estély. 

Szőttes bál. A jövő évi farsang 
első, nagyobbszabásu estélye a Re-
formátus  Dalárda koszoruavató ünne-
pélye lesz, január hó 7 én, amint az 
e lap 49. számában már jelezve volt. 
Az ünnepélyre az előkészületek javá-
ban folynak.  Kiemelkedő pontja lesz 
az estélynek Aranv János két remek 
balladájának: a Welszi bárdoknak és 
a Tetemre hívásnak, szavaló kórusban, 
előadása. Ezen kivül most kerül elő-
ször bemutatásra egy eredeti székely 
fonó  is. Az estély uián szőttes bál. A 
rendezőség kéri azokat a leányokat és 
fiukat,  kik az estélyen részt vesznek, 
hogy gondoskodjanakszékely öltözetről. 

Az UMTE teaestélye a ri^ult szom-
baton szép sikerrel folyt  le, $ kedves, 
eleven műsor is szembetűnő bizony-
ságául szolgálván a törekvő egy,esűlet 
életrevalóságának s a rendezőség gon-
dos tevékenységének. Szabó Gyula 
előadása az esperantóról, Kálmán Klári 
és Csiki József  énekszámai, Orbán Pi-
roska, Kökösi János, Kézsmárky Sán-
dor szavalatai, Dózsa Irénke monológja 
mind sikert arattak s ügyesen szere-
peltek egy bohózatban Szamai Gizi, 
Ipó Jenő, Lőrinczi Géza és Képiró 
Gyula. A konferálást  Debitzky István 
végezte. 

ízléstelen hirterjesztés. Szabó 
Gyula kárpitos szerkesztőségünkben 
megjelenvén, arra kért minket, cáfol-
juk meg azt a híresztelést, amelyet, 
valamelyik kétes jóakaratú, vele túl-
ságosan törődő, felebarátja  kezdemé-
nyezése alapján, már elég széles kör-
ben elterjesztettek. Azt ugyanis, hogy 
ő öngyilkosságot követett volna el, 
illetve kisérelt volna meg, aminek hí-
rével, részletek iránt érdeklődve, már 
többen is állították meg. Szabó Gyula 
óhajtásának szívesen teszünk eleget, 
annál inkább, mert amint láttuk, ellen-
tétben a hirrel, csakugyan él és egé-
szen jó egészségi állapotban van. 
Egyúttal helytelenítenünk kell az alap-
talan hirterjesztést, amelynek gazdája 
bizonyára nem gondolt arra, hogy az 
ilyen felelőtlenkedés  milyen kellemet-
lenséget okozhat az érekeltnek, s eset-
leg aggodalmat az arról értesülő, tá-
volabbélő hozzátartozóinak, amellett, 
hogy az ilyen tréfacsinálás  egyébként 
is éretlen és Ízléstelen dolo'g. 

Aki karácsonyfadisaek, 
cukorka  csomagoló papírok  vá-
sárlásánál  takarékoskodni  akar, 

legjobban teszi, ha ezeket  a 
Könyvnyomda  R.-T. 
boltjában vásárolja meg. 

Cukorka  csomagoló papírok  ké-
szen, felvágott  állapotban  kap-

hatók. 

A vármegyei gazdasági egylet 
gyűlése. Az Udvarhely megyei Gazda-
sági Egylet választmánya folyó  hó 
13 iki gyűlésében nagyon fontos  hatá-
rozatot hozott a vármegyei gazdakörök 
megszervezése és a gazdasági oktatás 
bevezetése érdekében. Sz. Szakáts 
Péter egyleti elnök ismertette az egy-
let belső ügyeit, a titkár betegsége foly-
tán, s buzdította a jelenlevő gyűlési 
tagokat s általuk a falvakban  lakó 
tagokat is, hátrálékos tagdijaik befize-
tésére, hogy az egylet a tervezett kul-
turmunkáját megindíthassa. Az egylet 
évi közgyűlése december hó 29-ikén, 
csütörtökön délelőttre tüzetett ki. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

Tagavatás és műsoros ünnepély. 
A róm. kath. főgimnázium  Mária 
Kongregációjába az őszi felemelő 
szertartások mellett 11 tagot avatott 
fel  dec. 8-án Pál István prelátus. 
Ugyanakkor újították meg fogadal 
mukat a leánykongregáció tagjai is. 
A tagavatás alkalmából dec. 11 én 
este a kettős kongregáció nagy kö-
zönség jelenlétében szépen sikerűit 
ünnepélyt rendezett, melynek közép-
pontja volt Papp Dénes tanár nagy-
hatású beszéde a lelki élet szépsége-
iről. A főgimnázium  zene- és ének-
kara egy egy nagysikerű számmal sze-
repelt. Nagy tetszés mellett mutatko-
zott be a fiuk  és leányok szavaló kó-
rusa Papp Dénes tanár vezetése mel-
lett. Mély átérzéssel szavalt Biró La-
jos dr. és hatásosan adott elő egy 
melodrámát Pillich Janka, Hann Manci 
simulékony zongorakisérete mellett. 
Szép zenei haladásról tett tanúságot 
Bányai J. IV. o. t., aki Imreh Gábor 
IV. o. t. kifogástalan  kísérete mellett 
hegedűn játszott. 

Köszönetnyilvánítás. Hálás köszö-
netünket fejezzük  ki mindazon sze-
repfeknek  és anyagi támogatóinknak, 
akik a f.  hó 10 iki teaestélyünk erkölcsi 
és anyagi sikerét előmozdították. Az 
U.  M.  T.  E sportegyesület. 

Tomcsa Sándor szerdai estélye a 
találóan szellemes és mulattató ötle-
teknek valóságos tárháza volt. Tom-
csának a korzó ismert alakjait bemu-
tató és más aktuális megjegyzései szi-
porkáztak, s a közönséget minden pil-
lanatban megkacagtatták. Furcsa figu-
rákat mozgató két egyfelvonásosa 
szintén tele volt ötletekkel, kissé talán 
túlságosan is, ugy, hogy helyenkint 
egy-egy kis önmérséklet, kihagyás az 
alakok színpadi életszerűségét valószí-
nűleg még elevenebbé tette, fokozta 
volna. Ferenczy Böske, Andres Béla, 
Beldovits, Miklós József  rutinnal, ka-
rakteresen alakították a darab fősze-
repeit, mellettük Debiczky István, 
Lászlóffy  Sándor sok készséggel, 
ügyességgel állót tak helyt kisebb sze-

1 repeikben. 
I Az I. K. E. sport- és atlétikai ün-

nepélye. Érdekes sport- és atlétikai ün-
nepély folyt  le dec. 11- én vasárnap dél-
után a ref.  kollégium tornatermében 
az Ifjúsági  Keresztyén Egyesület ren-
dezésében. Az ünnepély főpontja  a 
szeptemberi atlétikai versenyen nyert 
érnrek kiosztása volt. A kiosztást Jodál 
Gábor dr. férfiszövetségi  elnök végezte, 
miután előzetesen lelkes, buzdító be-
szédében megkapóan mutatót rá az 
ifjúság  testnevelésének szükségességére. 
Ugyanezen az ünnepélyen történt meg 
a Sz ékelyudvarhely ping-pong bajnok-
ságáért folytatott  egyes és páros ver-
senyek döntőmérközése ís. — A mű-
sor többi pontjai, úgymint: Lévay 
Lajos dr. a testnevelésről tartott kitűnő 
előadása, az I. K. E. tagjaiból alakult 
vivóiskola első bemutatkozása és vé-
gül a művészi kivitelű üdvözlő és kö-
szöntő gúlák mind hozzájárultak az 
ünnepély sikeréhez. Reméljük, hogy 
ez az ünnepély olyan lelkesitő kezde-
tet jelent, amely fokozott  mértékben 
ösztönzi egész városunk ifjúságát  a 
további munkára. 

A tg.-muresi—marosvásárhely 
kereskedelmi és iparkamara közlemé-
nye. A import kontingentálásának be-
vezetésével kapcsolatosan, a Monito-
rul Oficial  f.  évi nov. 24 iki 276. szá-
mában megjelent minisztertanácsi jegy-
zőkönyv többek között intézkedik ar-
ról, hogy a kereskedelmi és iparkama-
rák készítsék el azoknak az importö-
röknek a névjegyzékét, akik az illető 
kamara körletében laknak és akik kon-
tingentálás alá tartozó árukat impor-
táltak és importálnak. Felhívjuk ezok-
ból a kerületűnkbe (Mure§, Ciuc, Odor-
heiu és Treiscaune vármegyék) tar-
tozó, illetékes importőröket, hogy á 
névjegyzéknek sürgősen követelt ösz-
szeállit'ása végett írásbeli nyílatkogí 

formájában  a lehető legrövidebb idő 
alatt jelentsék be atg.-mure§i kereske-
delmi és iparkamarának, hogy az 
1932 évben ténylegesen milyen áru-
mennyiséget importáltak, megjelölve 
egyidejűleg ezen áruk származási or-
szágát is. Megemliti tájékozásul a ka-
mara azt ís, hogy a f.  évi dec. 6-iki 
286 sz. Monitorul Oficial  hozza a ke-
reskedelmi minisztériumnak azt a ren-
delkezését, hogy az 1929 jul. 29 iki 
román vámtarifának  melyek azok a 
a tételei, amelyek kontingentálás alá 
esve, behozataluk kereskedelemügyi 
miniszteri autorízációhoz van kötve. 
Nem vonatkozik azonban ez a meg-
szorítás a felsorolt  kontingentálás alá 
eső áruk közül azokra, amelyeknek a 
rendelet megjelenésekor, tehát f.  évi 
dec. 5 én, az expediálása már meg-
kezdődött s legkésőbb 1933 jan. 15-ig 
az áru megérkezése megtörtént. '.Végül 
felhívja  a kamara az érdekeheket a 
Monitorul Oficial  dec. 9 iki számában 
a kontingentálás kérdésében megielent 
103.739 sz. miniszteri utasításra. 

Régi számok a 
Színházi Életből 
5 lejért és a 
Tolnai Vilgapjból 
4 lejért kaphatók a 
Könyvnyomda R.-T. 

üzletében. 

Jéváhagyták harmadfokon is az 
ujszékeíyi özvegy papné gyilkosainak 
büntetését. Még a tavalyelőtt történt, de 
bizonyára még sokan visszaemlékez-
nek arra a borzalmas gyilkosságra, 
amelynek Ujszékelyen egy özvegy 
papné. Bodor Istvánné esett áldozatul, 
akinek életét a gyilkosok, embertelen 
kegyetlenséggel, rablási szándékkal ol-
tották kí. A bűncselekmény után nem 
sok idővel, a véletlen segítségével 
kézrekerült gyilkosok közül a 21 éves 
fiatal  Boldizsár Mátyást 15 évi súlyos 
börtönre, míg az idősebb, 44 éves. 
Ötvös Feri Jánost és a 37 éves Szász 
Titi Mózest életfogytiglani  súlyos bör-
tönre Ítélte a helybeli törvényszék, s 
ezt az Ítéletet később a marosvásár-
helyi tábla is jóváhagyta. Felebbezés 
folytán  az ügy felkerült  a kúriához 
(Curte de Casatie §i Justitie), melynek 
ugyancsak jóváhagyó Ítélete a napok-
ban érkezett le a helybeli törvény-
székhez. A gyilkosokra kiszabott bün-
tetés tehát most már jogerős, s annak 
kitöltése céljából közelebbről el fógják 
szállítani őket egy állandó börtönbe,, 
esetleg valamelyik állami sóbányába^ 

Lopásra tanítottak egy gyermeket. 
Bíró Mihály Ferenc Dénes és Máté̂  
Balázs zetelaki lakosok az 1931 év-
nyarán erdei munkán & Hargitán vol-
tak. Közelükben legeltette gazdája 
juhait egy 15 éves fiu,  akit rávettek 
arra, hogy gazdájától sajtot és juh-
gyapjút lopjon, s adja át nekik. A 
törvényszék ezért legutóbb Bírót éŝ  
Mátét, lopás bűntettében való bűn-
részesség miatt, 5—5 napi fogházbün  • 
tetésre, s politikai jogaik gyakorlásá-
nak 3 évi felfüggesztésére  ítélte, & 
Ítéletet mondott külön a törvényellenes 
cselekedetre bíztatott fiatalkorú  felett  is.. 
Kladötulajdonos: a Könyvnyomda B - r 

Odorbein—Szőkelytidvarbely. 
)iOb>vtii}'oaida RcKinríínytairsaBág Ooot&tíu—Székelyudvarhely. 


