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Megjelenik szombaton reggel 

Felelős szerkesztő i T O M P A L Á S Z L Ó 

Szerkesztősé? és kiadóhivatal: 
Bulev. Regrele Ferdinand 14 szám 

(v. Kossuth-utca). 
— T e l e f o n s z á m  : 34. — — 

A mezőgazdasági kamara 
— amint lapunk más helyén 
hivatalosan közli — ezután csak 
a román nyelven irt kéréseket 
és beadványokat veszi tudomá-
sul és intézi el. Kétségtelen, 
hogy. a közhivatalokban az ál-
lamnyelvnek kell elsősorban ér-
vényesülnie, de még a közhi-
vataloknál is meg kellene adni 
a lehetőséget, hogy a nép anya-
nyelvén kérhesse ügyei elinté-
zését. Mennyivel inkább áll ez a 
mezőgazdasági kamarára, amely 
sajátosan gazdasági szervezet s 
igy elsősorban arra kellene töre-
kednie, hogy minél könnyebbé 
és közvetlenebbé tegye a gazda-
érdekek kielégítését. A nyelv-
tilalom pedig éppen nem köny-
nyités, különösen nálunk, mert 
igen nehéz akadályt állit a min-
dennapi dolgok elé. íme pl ve-
gyük a kamara mai hivatalos 
közleményének második részét: 
hogy lehet elképzelni, hogy min-
den egyes gyümölcsfa-csemete 
beszerzéséért román nyelvű be-
adványt készíttessen a kisgazda, 
mert maga nem tud románul, s 
ezét esetleg  többet  fizessen, 
mint amennyit maga a csemete 
ér, holott, ha magyarul Írhatná 
meg levelezőlapját, nem kellene 
lemondania a kedvezményes be-
szerzésről. 

Az életnek is vannak áttör-
hetetlen szabályai: ime a kamara 
is, ha meg akarja értetni magát 
a székely gazdaközönséggel, 
kénytelen közleményeit a nép 
nyelvén közreadni. 

A népinség vámszedői 
Mult számunkban vezércikkben 

hivtuk fel  az illetékesek figyelmét 
azokra a visszaélésekre, amelyeket 
megyénkben az Ínséges lakosságnak 
törökbuzával való ellátása körül egyes 
hivatalos közegek követnek el. Az 
egyik jegyző valósággal elárasztotta 
kukorica-raktárakkal  a megyének egy 
részét s kétségtelen, hogy az általa 
lebonyolított 20—30 vagon vagy ta-
lán még ennél is több, törökbuza üz-
let ellátása hivatali idejének és mun-
kájának nagy részét is lefoglalja.  Most 
arról értesülünk, hogy az egyik adó-
hivatalnál és pedig Erdőszentgyörgyön, 
mondhatni hivatalosan is bevezették a 
törökbuzával való üzérkedést, mert a 
hadinyugdijasoknak pénz helyett vá-
sárlási bont adnak, amivel törökbuzát 
lehet — helyesebben szólva: kell — 
vásárolni. Kétségtelen, hogy a vásár-
lási bont kiadó tisztviselő és a török-
buza-kereskedő között üzleti összeköt-
tetés áll fenn,  ami hivatali szem-
pontból megengedhetetlen. De nem 
volna szabad elnézni azt sem, hogy 
a törökbuza inségel ilyen visszaélések-
kel oldják meg, amelyek nem a nép 
megsegítését, har.em az üzleti hasznot 
tűzik ki célul, amit legjobban bizonyít 
az, hogy a bonokkal vett törökbuza 
4 — 5 lejjel többe kerül vékánként a 
rendes piaci árnál. Valóban ideje volna 
erős kézzel nyúlni be ezekbe a dol-
gokba. 

r* _ I r __ A Î I . I . . _ 

Meg akarják szűntetni kereskedelmi 
és iparkamaránkat. 

Az egész Székelyföld  kereskedel-
mére és iparára végzetes csapást ké-
szítenek elő azzal a tervvel, hogy a 
tg mureşi-marosvâsârhelyi kereskedel-
mi és iparkamarát megszüntessék. 
Negyvenhárom év óta áll fenn  e ka 
maránk s ipari és kereskedelmi hagyo-
mányaival a négy vármegye földrajzi, 
népességi és gazdasági egység szálai-
ból összeszövődött, pótolhatatlan érdek-
közösséget jelent. 

A kamara az érdekelt iparos és 
kereskedő társadalom által fenntartott 
intézmény, melynek állami, támogatás-
ban sohasem volt része, ellenben a 
maga részéről állami intézményeknek 
jelentős adományokat juttatott, tehát 
az érdekek iparos és kereskedőtársa-
dalom joggal kivánhatja, hogy a tu-
lajdonképpen sajátjának mondható in-

tézményt továbbra is működésben 
hagyják, mert az parancsoló szükség. 

A megszüntetési terv hire a négy 
érdekelt megye közönsége körében 
érthető nyugtalanságot okoz s erőtel-
jes akció készül a kamara fenntartása 
érdekében. A fájdalmas  kérdéssel a 
a helyi kereskedőtársulat és ipartes-
tület a tegnap tartott közös gyűlésé-
ben foglalkozott,  s ott a megye gaz-
dasági életére katasztrófát  jelentő csa-
pás ellen a legerőteljesebb tiltakozás 
nyilvánult meg. Elhatározták, hogy a 
a terv elejtése végett memorandum-
mal fordulnak  a miniszterhez s annak 
támogatására a megye megértő pre-
fectusát  és parlamentárjait felkérik.  Az 
egész kereskedő és iparos társadalom 
elvárja és reméli, hogy sikerülni fog 
az elhamarkodott tervet elejtetni. 

A Ref. Egyházi Dalkör közgyűlése. 
A helybeli Ref. Egyházi Dalkör 

f.  hó 20- én tartotta 7. évi rendes köz-
gyűlését, amelyen Jodál Gábor dr. fő-
gondnok, mint a dalkör egyik főpat-
rónusa is részt vett, szép elismeré sei 
nyilatkozva az egyesület lelkes mun-
kásságáról. A gyűlést, amelyen a mű-
ködő tagok teljes számán kivül az ala-
pító és pártoló tagok is nagyszámmal 
jelentek meg, a jelige eléneklése után 
Vajda Ferenc elnök magasszárnyalásu 
szép beszéddel nyitotta meg, rámu-
tatva, hogy az egyházi és nemzeti 
kultura fejlesztése  minden embernek 
szent kötelessége, mert ennek nyo-
mán fakad  áldás és szeretet, amely 
az embereket egymáshoz közelebb 
hozza. 

A jelentések során, amelyek az 
egyesület szép fejlődéséről  tettek fé-
nyes tanúbizonyságot, Rájk József  tit-
kár gondosan összeállított jelentésé-
ben beszámolt a közgyűlésnek az el-
múlt hét esztendő munkájáról, a-
melynek sokasága egy 15—20 éves 
multu egyesületnek is elég lett volna 
elvégezni. Jelentésében felsorolta  a 
negyborosnyói dalosünnepen való 
szépsikerü részvételt, a zászlószente-
lés ünnepélyt, s a vele kapcsolato-
san rendezett vármegyei dalosversenyt, 
az országos versenyen való dicsőséges 
részvételt, a daloskerület alakuló ünne-
pélyét, a kerületi verseny rendezését, a 
koszoruavató s a Tárcza Bertalan 30 
éves karnagyi jubileumára rendezett 
kulturestélyek rendezését, amelyeken 
a dalkör szép sikerrel s a nagyközön-
ség általános megelégedésére végezte 
a ráhárult feladatokat.  Számos ki-
sebb-nagyobb szereplésén kivül, való-
ságos missziós munkát végzett az 
egylet, amikor megszervezte megyénk 
területén a majdnem 70 dalárdával 
rendelkező VI. ik daloskerületet, oda 
állítva az e téren eddig elhanyagolt 
székely testvéreinket a magyar dal 
szolgálatába. Ezt a hatalmas munkát, 
amelyet az országos szövetség veze-

h tősége is szép elismeréssel jutalmazott, 
I a tngok buzgósága és lelkes munkája 
1 eredményezte, de főképpen  Vajda Fe-

renc elnök és Benkő József  példaadó 
önzetlen vezetése, akik nem érdekből 
s nem a hírnévért, hanem fajuk  és 
embertársaik iránti kötelességből vit-
ték és viszik ma is előre az egyesü-
let és a daloskerület ügyét. 

A tárgysorozat további rendjén a 
tisztújításra került a sor és az elnö-
kön és a karnagyon kivül, akik hiva-
talból vezetői az egyesületnek, egy-
hangú lelkesedéssel választották meg 
ügyv. elnöknek Debreczeni Károlyt, 
alelnöknek B. Sólyom Edithet és ifj. 
Nagy Dénest, titkárnak Rájk Józsefet, 
jegyzőnek Varró Eleket, pénztárosnak 
Szőcs Samut, s választottak egy 24 
tagu igazgató választmányt és v. bi-
zottságot. A lemondott dr. Lukácsffy 
Elekné és Szigeti Dénes volt alelnö-
köket a közgyűlés, hálája és ragasz-
kodása jeléül, örökös tb. alelnökké, 
Révay Györgyöt és Fazakas Domo-
kosnét pedig örökös tb. , tagokká vá-
lasztotta. 

A mindvégig ünnepélyes lefolyású 
közgyűlést Vajda Ferenc elnöknek az 
újonnan választottakhoz intézett üd-
vözlő és a tisztviselőkhöz és a tagok-
hoz intézett köszönő szép szavai zár-
ták be. Ezután barátságos összejöve-
tel volt, a Baczó László vendéglőjé-
ben, ahol jó hangulat és több szép 
beszéd elhangzása közepette fejező-
dött be egy egyesületi év, hogy eb-
ből uj erőt merit ve, uj reményekkel 
és uj munkakedvvel folytatódjék  to-
vább a munka a hitért és a nemzeti 
kulturáért. (R.  J.) 

Egyház^do kivetés. 1A helybeli 
református  tgjház presbitériuma tudo-
mására hozz- « h veknek, hogy az 
1934 évi tgyhaziado elő van irányozva.. 
A kivetési Iis 15 napig a lelkészi 
irodában közszemlére van kitéve. Ez-
idő alatt van helye a netaláni felszó-
lamlásoknak. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: január 

29-én Hódos, Kürpöd, Szászsebes, Zám, 
30 án Toplica, február  l én Belényes, 
Egeres, Ujszékely, Nagyekemező, 
Szászszentgyörgy, Teke, 3 án Bárót, 
Csíkszereda, Ditró, Etéd, Somkerék, 
Prázsmár. 

Hiába tiltakozott az egész várme-
gye polgársága, iparosok és kereske-
dők, a kormányhoz felterjesztett  me-
morándummal az ellen, hogy a hely-
beli pénzügyigazgatóságot Segesvárra 
helyezzék át, mert ez által nemcsak a 
hivatalok és a hivatali munkák forgá-
csolódnak szét, hanem másfelől  az 
adózó polgárságnak ügyes bajos dol-
gait is rendkívül megnehezítette ez az 
áthelyezés, sok az időveszteség és a 
beadott kéréseknek az elintézése igen 
nagy késedelemmel jár. Nap-nap után 
jönnek iparos testvéreink hozzánk és 
panaszolják, hogy bár iparuk vagy üz-
letük megszüntetését szabályszerűen 
felbélyegzett  kéréssel, illetve lemondás-
sal hpzták az administraţia tudomására, 
ügyük évek óta nincs elintézve és en-
nek folytán  történnek a jogtalan fog-
lalások és árverezések, olyan kirótt 
adók után, amelyeket már régen meg 
kellett volna szüntetni. Hiába sietünk 
a helybeli pénzügyi hivatalokhoz, az-
zal utasítanak el, hogy forduljunk  a 
segesvári administraţiâhoz, mivel itt az 
ügy sem iktatva nincsen, sem pedig 
el nem járhatnak. Segesváron pedig 
az oda elszállított ügyiratok elintézésre 
várnak, s azokat igy az adózó polgár 
kényszerítve van ujabb kéréssel meg-
sürgetni, ha azt nem akarja, hogy a 
lefoglalt  ingóságait elárverezzék. 

Ezekből látható, hogy kár volt 
városunkat lefokozni  erre a községi 
nivóra, hiszen Udvarhely mindig góc-
pont volt, mint pénzügyigazgatóság, 
itt nemcsak Udvarhely, hanem Gyer-
gyó- és Csikmegyének is volt pénzügy-
igazgatósága. Semmivel sem indokol 
hatja a kormány azt, hogy erre ez 
áthelyezésre feliétlenül  szükség volt, 
mert neki sem lehet érdeke, hogy 
a pénzügyi munkálatok a hivatalok-
ban ekkora méretű összpontositással 
megnehezítve legyenek. Hisszük, hogy 
a liberális kormány, belátva emez el-
hamarkodott intézkedés sok hátrányát, 
gondoskodni fog  arról, hogy a Seges-
várra indokolatlanul áthelyezett admi-
nistraţia városunkba visszakerüljön. 

Ez ügyben számítunk Andreii ş 
prefect ur támogatására is, aki bizo-
nyára a legjobban tapasztalhatta e cél-
szerűtlen áthelyezés hátrányait és se 
gitségére lesz Udvarhely város és vár-
megye adózó polgárainak abban, hogy 
a kormány kérésüket teljesítse. 

Sohasem voltunk hívei a hivata-
lok összezsufolásának,  sem pedig meg. 
szüntetésének, ami rendesen a polgár-
ság kárára történik. Amint értesülve 
vagyunk, a marosvásárhelyi iparkama-
rát is meg akarják szüntetni és Isten 
tudja, hogy annak tagjai megint hova 
fognak  kerülni az uj beosztással. Bi-
zonyára,, ha dolguk lesz az iparkama-
rában, utazhatnak 2—3 napot, meg-
felelő  kiadásokkal. Ez ujabb helytelen 
intézkedés miatt, előreláthatólag a til-
takozások és memorándumok lavinája 
fog  megindulni, mivel az érdekelt tes-
tületek is ebbe egykönnyen nem fog-
nak belenyugodni. 

Ipartestületünk keres megbízható 
férfit  tagdijak beszedésére, megfelelő 
százalék ellenében. Az ipartestület. 
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Olcsó kiárusítás! 
Mig|a készlet t a r t ! 

Gyári árak 

RDELT JANOS-cég 
üzletátszervezés miatt a mai naptól kezdve az 
összes raktáron lévő árukat, úgymint: mindenfajta 
D. M. C. cérnák, kötőpamutok, hárászok, himzősely-
mek, harisnyák, kesztyűk, kombinék, reform-nad-
rágok, pulóverek, gallérok, nyakkendők, nadrágtar-
tók, ridikülök stb. stb. olcsó '.áron árusitja ki. 

Kérjük kirakataink megtekintéséti! 

A farkaslaki  bíró titokzatos fenyegetése. 

Szabad-e este félhét  órakor fütyölni? 
Jó lenne ezt a kérdést immár 

véglegesen és világosan tisztázni, mert 
a falukon  mind gyakrabban fordulnak 
elő esetek, hogy fiatal  legényeket az 
uton való ártatlan fütyörészésért  inzul-
tusok érnek — és pedig éppen a rend 
és a biztonság fenntartására  hivatott 
közegek részéről. így járt Keresztes 
József  felsőboldogfalvi  legény is, aki 
szombaton este félhét  órakor a boltba-
menet fütyöléssel  szórakoztatta magát, 

s eközben váratlanul egy hatalmas 
ökölcsapás érte az arcát »a rend és 
csend« nevében s nyomban hivatalos 
kitanitásban részesült, hogy az uton 
ne fütyörésszen.  Jó lenne, ha ezek a 
hivatalos közegek kapnának kioktatást 
illetékes helyről, hogy a közrendnek 
sokkal inkább ártanak az ilyen büszke 
ökölcsapások, mint a falusi  legények 
ártatlan fütyörészése. 

Szinpadavatás. 
— Február 7 és 9. — 

Nem uj színpadot avatunk. Csak 
régit. Újra most nem telik. Rosszak a 
viszonyok. Nem telik uj ruhára: hát 
kifordítjuk,  renováljuk a régit és ugy 
is jó lesz 1 Ugy látszik különben, hogy 
az udvarhelyi színpadok tulajdonosai 
belátták annak szükségét, hogy mégis 
csak haladni kell a korral. Az első 
ezen a téren a református  tanítónő-
képző, ahol a székely népművészet 
lelkes Haáz Rudija majdnem a sem-
miből alkotta meg a művészies, szé-
kely galambducos, stílszerű színpa-
dot. A mult ősszel jött a második 
színpad: az állami líceumé. A mű-
vészlelkű Steriopol igazgató bámula-
tos ügyességgel oldotta meg a kér-
dést, s a tornaterem eddigi »brettli«-
jéből egy teljesen modern színpadot 
alakított sülyesztett zenekarral, ahol 
20 muzsikust lehet elhelyezni. 

Harmadiknak érkezik be a róm. 
kath. főgimnázium  sokat használt s 
eddig bizony hiányos színpada, amely-
nek renoválása és modernizálása most 
folyik  az agilis igazgató, Biró Lajos 
irányítása mellett. Sajnos, szegény az 
eklézsia 1 De azt hiszem, hogy »ész, 
erő és oly szent akarat« mégis szép 
uj köntösbe fogják  öltöztetni a köz-
kedvelt színpadot. 

Én azonban legjobban szeretném 
már a negyedik, a legnagyobb szín-
padnak a felavatását  beharangozni. 
Mert azt hiszem, ha minden másban 
veszekszünk is, abban az egyben 
mindannyian egyetértünk, hogy a jég-
veremmel fűtött,  rozoga »Bukarest« 
színpadunk maholnap már csak tűzi-
fának  lesz felhasználható.  Örvendve 
hallottam, hogy a tervek már készen 
vannak, s a tavasszal már meg is 
kezdik a modern színházterem építé-
sét, szép öltözőkkel, sülyesztett zene-
karral, megnagyobbított nézőtérrel, ké-
nyelmes, modern ülésekkel. S mire a 
terem készen lesz, addig megbékélnek 
az összes udvarhelyi dalárdák és az 

összes muzsikusok I S akkor egy szép, 
hatalmas estéllyel felavatni  a legújabb 
modern színpadot! Ez már igazán 
nagy öröm lenne ! 

De térjünk vissza a gimnázium > 
színpadához, amelyet egy nagyon 
kedves este kíséretében fogunk  fel-
avatni. Vagy lehet-e nem kedves egy 
olyan este, amelyet egy sereg üde, 
bájos, fiatal  leány, a »Felnőtt lányok 
Mária-Kongregáció«-ja rendez, a kal-
holikus — nem! — a székely-gimná-
zium javára ? Ez csak kedves és szép 
lehet 1 Bónyi Adorján mulattató víg-
játékát, »Egy kis senki«-1 fogják  eiő-
adni kitűnő szereposztással. A kis 
»Senki"-t Imreh Ibolyka játsza, aki a 
mi színpadjainkon már elismert »Va-
laki«. Mellette Pillich Janka, s a férfi-
szereplők közül Szabó Gábor és Mik-
lós Jóska, tehát a legjobb műkedve-
lőink kardoskodnak a siker érdekében, 
melyet, épp ugy, mint a pontos együtt-
játszást különben a rendező: Révay 
György neve is garantálja. Ha még 
megemlítem, hogy a felvonásközök-
ben a főgimnázium  zenekara fogja  a 
közönséget szórakoztatni, s az ínyen-
cek részére egy házi cukrászda és 
büffé  áll rendelkezésére a legolcsóbb 
árakkal, akkor nagyjában mindent 
megemlitettem, ami az est sikerét ga-
rantálja. 

Minthogy a. terem elég kicsi, két 
előadás lesz (febr.  7. és 9.) s mind-
két estére a Könyvnyomda r.-t. bolt-
jában lehet a jegyeket előjegyezni jan. 
29—febr.  2-ig. 

Azt hiszem, fölösleges  kérni a 
közönséget, hogy az estélyt támo-
gassa, hiszen az estély jövedelme a 
főgimnázium  javára fog  fordítódni. 
És ha a jó mulatsággal és szórako-
zással jótékony, kulturális célt is szol-
gálhatunk, akkor miért ne mulassunk1,? 

Voszka István dr. 

x A ref. kollégium árajánlatot kér 
febr.  15 ig a tornacsarnok fedelének 
kijavítására és lefestésére.  Külön fel-
tüntetendő a munkadíj és a festék  mi-
nősége. A bádogfedél  területe 500 m2. 

1—2 

A farkaslaki  községi tanács jan. 
18-iki ülése alkalmával, amikor Nagy 
Domokos községi biró a szülőkre ki-
szabott 157 ezer lej iskolamulasztási 
büntetés behajtását sürgette, Jakab 
Zsigmond k. tanácsos azt mondta, 
hogy inkább arról a 600 lej napidíjról 
kellene tárgyalni, amit a biró a taná-
csosok részére kijelölt 2000 lejből vett 
fel.  Erre Nagy Domokos a következő 
kijelentést tette : »A tengelyed régóta 
belém akadt, de vedd tudomásul, hogy 
én szerzek neked bajt és munkát, 
amivel dolgozhassál«. A biró kijelen-
tése mély megdöbbenést keltett a 
tanácsosok között, mert az ilyen 

kijelentést mindenki tetszése szerint 
magyarázhatja s az adott esetben 
is azt a farkaslakiak  bizonyos be-
következhető káros eseménnyel hoz-
zák kapcsolatba. Ki is jelentette Jakab 
Zsigmond mindjárt a tanács ülésen a 
biró szokatlan fenyegetőzésére,  hogyha 
valami történni fog  vele, tudniillik Ja-
kabbal, a legelső gyanú a községi 
biróra essék. Ismételten felhívjuk  a 
prefectura figyelmét  a farkaslaki  álla-
potokra, amelyek fenntartása  végül is 
nem vezethet jóra s amelyeknek a köz-
ségi tanácsosok ugy akarnak véget 
vetni, hogy a saját hatáskörükben 
mozdítják el a bírót tisztségéből. 

Felhívás a kereskedelmi és iparkamarai választók 
névjegyzékének összeállítása ügyében. 

A tg. mureşi kereskedelmi és ipar- | 
kamara igazgató tanácsának mandá- ; 
tuma f.  évi április 6 án lejárván, ezen 
kamara a Monitorul Oficial 1929 feb-
ruár 14 iki 36 ik számában meghirde-
tett kereskedelmi és iparkamarai tör-
vény és annak végrehajtási utasítása 
11 art. rendelkezései alapján tudomá-
sára hozza a Csik, Maros, Udvar-
hely- és Háromszékmegyék területén 
működő kereskedőknek és iparosoknak, 
valamint a kereskedelmi és ipari tár-
sulatoknak. hogy a később kitűzendő 
választásokra való tekintettel, az 1934 
évi választási lista összeállítása, illetve 
kiigazítása folyamatba  tétetett. 

Ezen névjegyzékek ez okból folyó 
évi február  1-től február  15 ig terjedő 
időre a kamara titkári hivatalában, va-
lamint a kamarai kerület prefecturáin 
és minden városának polgármesteri 
hivátalában közszemlére lesznek kitéve, 
amire a kamara a névjegyzékbe való 
felvételhez  szükséges feltételek  alanti 
közlése mellett felhívja  az érdekeltek 
figyelmét. 

A kamarai választói névjegyzékbe, 
nemre való tekintet nélkül, azok a 
kamara kerületében állandó lakhely-
lyel biró nagykorú, román állampolgá-
rok veendők fel,  akik : 

a) legalább egy éve cégjegyzettek, 
vagy iparigazolvánnyal biró keres-
kedők és iparosok és a kereskedelmi 
és ipari adójuk mellett kamarai illeték 
fizetésére  is kötelezve vannak ; 

b) közkereseti társaságok aláírási 
joggal biró társtulajdonosai, betéti tár-
saságok aláírási joggal biró tagjai, a 
részvénykibocsátás alapján létesült 
termelő és fogyasztási  szövetkezetek, 
valamint a részvénytársaságok. A rész-
vénytársaságok 10,000.000 lej befize-
tett alaptőke után 1 szavazati joggal 
birnak, ugy azonban, hogy a szava-
zók száma a négyet egy részvénytár-
saságnál nem haladhatja meg. A 10 
millión aluli alaptőkével rendelkező 
részvénytársaságoknak szintén 1 (egy) 
szavazatra van jogosultságuk. A sza-
vazat gyakorlásával a részvénytársasá-
gok delegált adminisztrátora, vagy igaz-
gatója bízandó meg, a szavazat gya-
korlására jogosulást nyerőnek azonban 

kifogástalan  egyéniségűnek kell lennie. 
c) A kereskedelmi és ipari egyéni 

és társas vállalatok főtelepeinek  szék-
helyein kívül működő fiókjai  részére 
a vezető igazgatók. 

Figyelemmel a kamarai törvény 5 
artikulusának 11. bekezdésében, illetve 
a l l . artikulus 7.ik bekezdésében irt 
rendelkezéseire, a tg.-mureşi kereske-
delmi és iparkamara arra is felhívja 
az érdekelteket, hogy a törvény ezen 
szakaszaiban megnevezett sérelmek 
fennforgása  esetén (igy, hogy a név-
jegyzék adatai tévesek, vagy valaki a 
névjegyzékből tévedésből kihagyatott) 
joga van a kérdéses sérelem tárgyá-
ban ugy magának az érdekeltnek, 
mint 5 más választói kamarai tagnak 
a kamarához a névjegyzék köz-
szemlére történt kitételétől számitolt 
15 nap alatt előterjesztéssel (kontestá-
ció) élni. A kamarának az előterjesz-
tésre hozandó határozata március 2-ig 
írásban fog  az előterjesztéssel élőkkel 
közöltetni, az ezen határozatok énei-
mében kijavított listák pedig ettől a 
naptól (március 2.) a kamara titkári 
hivatalánál, a prefecturáknál,  polgár-
mesteri hivataloknál, preturáknál és 
járásbíróságoknál 10 napra ki fognak 
függesztetni.  Az ezen kifüggesztés  ál-
tal véglegessé vált névjegyzék ellen, a 
kifüggesztés  tartama alatti időben (már-
cius 2— 12) az érdekeltek részéről a 
rájuk nézve illetékes törvényszéknél 
felebbezés  adható be. 

Végül a kamara mindazokat, akik 
akár már fel  vannak véve a névjegy-
zékbe, akár most akarják abba magu-
kat felvétetni,  nyomatékosan felhívja, 
hogy amennyiben a névjegyzékbe va-
ló felvétel  alapjául szolgáló foglalko-
zásuk (minőségük) megszűnt, e tényt 
a törvény által megkívánt törlés esz-
közölhetésén kívül már csak azért is 
sürgősen jelentsék be írásban a ka-
marának, mivel ezen bejelentés hiánya 
azt hozza magával, hogy az illetők a 
kamara névjegyzékében továbbra is 
olyan iparosok és kereskedők gyanánt 
fognak  szerepelni, akik hivatásukat 
gyakorolják, amely ténynek az lehet 
a következménye, hogy továbbra is 
adófizetésre  fognak  köteleztetni. 

Váratlanul meggazdagodni 
a mai nehéz időkben csakis egy szerencsés 

ÁLLAMI SORSJEGGYEL 
lehet. — Vegyen Ün is azonnal sorsjegyet a február 

I—2-iki húzásra. 

RÉVÉSZ ERNŐ 
szerencsés főelárusitója  jelenti: dec 8-iki húzáson 
az EGYMILLIÓS főnyereményt  20 981 számú 

sorsjeggyel játékosaink nyerték. = = 
IV-ik osztály húzása február 1-2. 
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A mezőgazdasági kamara 
közleményei. 

A mezőgazdasági kamara intéző 
bizottságának folyó  hó 22-én hozott 
határozata értelmében, a mezőgazda-
sági kamarához intézett bármilyen ter-
mészetű Írásbeli megkeresések kizáró-
lag román nyelven eszközölhetők. Más 
nyelven beaadott akták elintézést nem 
nyernek. 

Vetőmag- és gyümöcsfa  csemete 
szükségletét minden gazda jelentse be 
haladéktalanul a mezőgazdasági kama-
ránál, hogy a megrendelésről idejében 
gondoskodhassuk. 

H Í R E K . 
Január 26 

Oprea oklándi adóellenőr 
letartóztatása. 

Nagy feltűnést  keltő letartóz-
tatás történt vármegyénkben. Oprea 
Aurel oklándi adóellenőrt tartóztatták 
le, amiatt, hogy hivatala ügykörében 
régóta nagyszámú visszaélést követett 
el, érdekeltekkel kiegyezett, hogy pénz-
jutalom ellenében ezek adóeltitkolását, 
bírság alól való menekülését elősegítse. 
Mindezekről Oprea működési körletében 
már régóta suttogtak, de miután Oprea 
tanuk nélkül, óvatosan járt el dolgaiban, 
csak most tett ellene feljelentést  egy hiva-
talnoktársa, aki adatokat is közölt. A 
vizsgálat már eddig is több százezer 
lejes kárt állapított meg, amit Oprea 
az államnak okozott. 

Moldva és Muntenia egyesülését 
f.  hó 24-én országszerte megünnepel-
ték. Városunkban is lobogókat tűztek 
ki, ünnepélyes istentisztelet tartottak, 
s a színházteremben az Astra kultúr-
egyesület rendezésében, a katonai 
zenekar és az állami iskolák szerep-
lésével műsoros ünnepség volt, melyen 
nagy közönség jelent meg. 

Prefectusi értekezlet volt a közel-
múlt napokban Bukarestben, amelyen 
Andreisş György megyénk prefectje  is 
részt vett. Az értekezleten megvitatták 
a közigazgatási törvény módosítását, 
amivel kapcsolatban általános közi-
gazgatási választások is lesznek a ta-
vasszal. 

A választások költségei. Most 
számolták el a decemberi választások 
költségeit s csak a belügyminisztérium 
részére ezen a cimen 50 millió lejt 
utaltak ki. 

A helybeli Jótékony Nőegylet leg-
közelebbi teaestélye január 31-ikén a 
a Magyar Párt otthon helyiségeiben 
lesz. Ezeknek a szerdai teaestélyek-
nek állandó, hűséges közönsége van, 
amely annyira megszokta és megsze-
rette már a kéthetenkénti szórakozás 
nak ezt a szolid és hangulatos alkal-
mát, hogy arról nehezen is tudna 
lemondani. Ezért biztos a kilátás, hogy 
ezen a következő szerdai teaestélyen 
is szép számú közönség fog  meg-
jelenni és kedélyesen szórakozni. 

Dc> Pálffy László keresk. ós ipar-
kamarai alelnök. Dr. Pálffy  Lászlót, a 
Bognár és Szántó r.-t. igazgatóját, 
városunk szülöttét, a kolozsvári ke-
reskedelmi és iparkamara alelnökévé 
választották. Első eset ez az impé-
riumváltozás óta, hogy ezt a tisztsé-
get kisebbségi emberrel töltötték be. 
Pálffy  dr. mint nagy képzettségű köz-
gazdász szerzett érdemeket e kitün-
tetésre. 

A fegyvertartási engedélyek és 
fegyverek  felülvizsgálása  megyénkben 
még folyamatban  van. Csütörtökön a 
keresztúriakét vizsgálták felül,  akiktől 
nagyrészt elvették a vadászfegyvere-
ket is. A városi fegyvertulajdonosok 
szombaton délután kerülnek sorra. Az 
elvett fegyverek  egyelőre még itt ma-
radnak és kérelmezni lehet azok visz-

^zaadását. 

Olcsó á r a k . 

V I L L A N Y É G Ö K 
minden számban kaphatók, zseblámpa-elem és 
körte olcsó árakban. Táblaüveg négyzetméteren-
ként 120 leu, garantált cseh fin. tükör négy-

zetmétereukint 300 leu. Minden számból rak-
táron függő fali- és viharlámpák és lám-

pacsövek. 

Csergőffy László 
üveg és porcelán üzletében 

Vörös csillaghoz. a 

Kőkereszt-tér. 

M 

Indítvány Keresztúr nevének meg-
változtatása iránt. A napokban fog-
lalkozott a keresztúri községi tanács 
Bordás pretornak azzal az indítványá-
val, hogy a tragikus véget ért Duca 
miniszterelnök emlékére a község neve 
>Duca« ra változtattassék át. Az indít-
vánnyal szemben Orbán János róm. 
kath. esperes kifejtette,  hogy a köz-
séghez a jelenlegi neve 800 éves tör-
ténelmi múlttal fűződik,  aminek a je-
lentőségét a román impérium is elis 
merte azzal, hogy a helységnevek ro-
mánositásakor, a Cristur név adásával, 
lényegében és hangzásában meghagyta 
a régi nevet. A magyarság, amely olyan 
impozáns és őszinte részvétet tanúsított 
a meggyilkolt nagy román államférfi 
tragédiája iránt, nem vádolható faji 
elfogultsággal,  ha ugy érzi, hogy a 
kegyelet és emlék ápolásának nem 
szükséges olyan módját választani, 
amely másfelől  egy ilyen történelmi 
hagyományt semmisít meg. Ez éppen 
a kisebbségekkel szemben megértést 
mutató és annyira szerény Duca szel-
lemének a helyeslésével sem találkoz-
nék. A tanács egyhangú határozattal 
a régi név fenntartása  mellett döntött. 

A bonokkal örökösödési illetéket 
is lehet fizetni. Most megjelent minisz-
teri rendelet szerint az adóbonokkal 
ki lehet fizetni  azokat az örökösödési 
illetékeket is, amelyeket 1929 julius 
1-je előtt elhalt örökhagyó hagyaté-
kára róttak ki. 

A lakbérleti szerződéseket illeté-
kezés céljából február  10 ikéig lehet 
még bemutatni. A miniszteri rendelet 
szerint ez az utolsó határidő. 

Az első székelyudvarhelyi r. k. 
jellegű temetkezési egylet f.  hó 20 án, 
vasárnap d. u. 3 órakor a tagok nagy 
számú részvétele mellett tartotta meg 
rendes évi közgyűlését. P. Takáts 
Gábor ferencrendi  zárdafőnök,  az egy-
let elnöke, nyitotta meg a közgyűlést, 
melyet — megemlékezésül az egylet 
30 éves fennállásának  évfordulójára  — 
díszközgyűlés előzött meg. Az elnök 
meleg szavakkal emlékezett meg az 
egylet alapítójáról: P. György József 
h. tartomány főnökről,  — ki gyöngéi-
kedése miatt nem utazhatott váro-
sunkba, s ki az egyletnek diszelnöke 
is — s megemlékezett azokról a buzgó 
egyénekről is, kik az egylet alapítá-
sában P. György Józsefnek  munka-
társai voltak. Azután a pénztáros, a 
számvizsgáló s a felügyelőbizottság 
jelentését vette helyeslőleg tudomásul 
a közgyűlés. Az a javaslat, hogy a 
Férfi  Liga tagjai tömegesen lépjenek 
a tagok sorába, általános helyesléssel 
találkozott. Végül a vezetőségnek sza-
vazott köszönetet és bizalmat a köz-
gyűlés azért a fáradságos  munkásság-
ért, melyet az egylet ügyeinek veze-
tésével a tagok érdekében kifejtett. 
Uj tagok beiratkozása 60 évig 30 lej. 

A helybeli csendőrezred kaszár-
nyájának helyiségeiben f.  hó 20 ikán 
az ezred tisztjeinek és tiszti hölgyei-
nek tiszteletére egy polgári bizottság 
táncmulatságot rendezett, amely szé-
pen sikerült. 

Az Unitárius Nők Szövetsége f. 
hó 28 án, vasárnap d. u. 6 órakor 
tartandó templomi ünnepélyénnek pro • 
grammja : 1. Gyülekezeti ének. 2. Imát 
mond Sigmond József.  3. Szaval Bod-
rogi Eliz. 4. Énekel Ferenczi Böske, 
orgonán kiséri Tompa Lászlóné. 5. Elő-
adást tart Dobai István. 6. Énekel a 
Székely Dalegylet. 7. Szavalat. 8. Záró-
baszéd. 9. Gyülekezeti ének. 

A keresztúri községi biró lemon-
dása. Gyárfás  Pál dr. keresztúri köz-
ségi biró beadta ez állásáról való le-
mondását. 

A községi biró vadászfegyverrel 
ment a gyűlésbe. A farkaslaki  birto-
koşsâg január 20 ikán, szombaton dél-
után gyűlést tartott. A község első 
tisztviselője, Nagy Domokos biró, aki 
éppen akkor érkezett haza az udvar-
helyi fegyverfelülvizsgálásról,  ahol a 
vadászfegyverét  neki visszaadták, rös-
telte előbb hazavinni fegyverét,  sem 
künt le nem tette azt, hanem azon 
mód, fegyveresen  vonult be a gyűlés-
terembe s ugy ült ott végig. Még csak 
éppen az hiányzik Farkaslakán, hogy 
Nagy Domokos puskával menjen a 
gyűlésekre! 

A 8zékelyudvarhely-szombatfalvi ifj. 
egyesület műkedvelő csoportja f.  hó 
28 án, vasárnap este 8 órai kezdettelj 
közkívánatra, ismét elő fogja  adni a 
Koncsag Lajkó cimü 3 felvonásos 
eredeti népszínművet, melyre tiszte-
lettel ezúton hivja meg az érdeklődő 
közönséget a vezetőség. Az előadást 
reggelig tartó táncmulatság követi. 

Az udvarhelymegyei ref. egyház-
megye tanácsa csütörtökön délután 
Kereszturon Nagy Lajos esperes el-
nökletével tanácsülést tartott. 

Felhívás szövetkezeti üzletvezetői 
állások betöltése érdekében. Az aiu-
di (nagyenyedi) »Hangya« Szövetke-
zetek Éllenörző Uniója kötelékébe 
tartozó fogyasztási  szövetkezetekhez 
üzletvezetőket keres. Elhelyez kereske-
dőket, valamint más, kellő ügyességgel 
és értelmiséggel rendelkező oly egyé-
neket, akik elég képességet éreznek 
szükséges áruismeretek és az üzletke-
zelés gyakorlatának megszerzésére a 
kellő óvadékot tudnak nyújtani. Érdek-
lődők közöljék az alábbi címre a kö-
vetkező adatokat: 1. név, 2. életkor, 
3. foglalkozás,  4. családi állapot, 5. 
vallás, 6. román állampolgárság, 7. kato-
nai kötelezettség, 8. hol volt eddig és 
miféle  alkalmazásban (ha volt még 
fogyasztási  szövetkezetnél, hol és mi-
kor), 9. óvadék biztosité kképen mennyi 
készpénzzel rendelkezik ? 10. ha nincs 
saját ingatlana, van-e valakije, aki he-
lyette a kezességet vállalja és saját 
ingatlanára első helyen zálogjogot ad-
jon és milyen értékben ? 12. ház és in-
gatlanról a telekkönyvi másolat csato-
landó, 13. melyik vidéken szeretne 
elhelyezkedni, 14. alkalmaztatás esetén 
az állást mikor foglalhatná  el ? 15. Vá-
laszadásra megcímzett levelező lap 
csatolása szükséges. „Hangya"  Sző-
vetkezetek  Uniója  Aiud. 

A katholikus féfiliga  hétfőn,  janu-
ár 22 ikén este tartotta ez évben első 
konferencia-összejövetelét.  A fiuinter-
nátus nagytermét zsúfolásig  megtöltöt-
ték a liga tagjai s a terembe lépő 
Tréfán Leonard főatyát  a ligatestvé-
rek nevében dr. Hinléder F. Ákos üd-
vözölte rövid beszéddel abból az alka-
lomból, hogy a főatya  által alapított 
és jelenleg is általa irányított Hírnök 
cimü vallásos folyóirat  éppen most ju-
bilálja 30 éves fennállását.  A jubileumi 
ünnepélyre Kolozsvárra utazó főatyát 
a liga tagjai az üdvözlő beszéd után 
szeretetteljes meleg ovációban részesí-
tették. Ezután tartotta meg a főatya 
konferencia-beszédét,  majd utána Sza-
bady Tivadar a férficseléd  patronázs-
ról, dr. Hartwig István az eukarisztiá-
ról tartott előadást, dr. Filó Ferenc 
pedig a katholikus temetkezési egylet-
be való belépés feltételeit  ismertette. 
Legközelebbi konferencia-est  a jövő 
hétfőn,  január 29 ikén este 8 órakor. 

Az Állami Sorsjáték felhívja  mind-
azok figyelmét,  akik a harmadik sors-
játék V-ik osztályában 1933. október 
6 án nyertek, hogy miután 1934 feb-
ruár 4 én lejár a nyeremények elévü-
lésének 120 napja, azok a résztvevők, 
akik még nem vették fel  nyereménye-
iket, sürgősen jelentkezzenek az illető 
elárusítónál, s ott kérjék a nyeremény 
azonnali kifizetését,  mivel 1934. feb-
ruár 4 után a fenti  nyeremények vég-
legesen elévülnek. 

1/jariA vendéglő-helyiség a gabona-lYiauu piacon, Szent György-naptól. 
Értekezni Gáspár Ferencnél az edény-

üzletben lehet. 

Figyelem! Figyelem I 
Mindenki tudja már, hogy cukorkát, csokoládét és déli-
gyümölcs-különlegességeket a legolcsóbban és a legfi-
: = = = = = = = = : nomabbat csak a = = = = = = = = = 

CUKORKA-k i rá l yná l 
vásárolhat. 

100 gramm savanyu cukorka . . . 5 lejtől 
100 >> töltött selyemcukorka • 6 „ 
100 »» csokoládé-deszert . . • io „ 
100 » • 8 „ 
100 f cognacos megy . . . 13 „ 

Dobozos deszert áruk díszcsomagolásban, nagy válasz-
tékban a legolcsóbban kaphatók. 

Szíves pártfogásukat továbbra is kérve: 

T f l O B D A T 6 Y Ö 8 C Í I 
Bul. Reg. Ferdinand 23 (Kossuth-u.) 
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És mégis  . . . 
És mégis ugy e mást szeretsz ? 
És mégis engem hitegetsz  ? . .. 
És mégis ugy szeretlek  én. 
És mégis elfeledlek  én — 
És mégis álmaimba törsz, 
És mégis engem igy gyötörsz. 
És mégis, habár eltaszitlak  — 
Mégis  titokban  visszasírlak. 

Sas Iván> 
Teaestely. A heiybeli Ref. Egy-

házi Dalkör február  11-én nagysza-
bású, műsorral és táncmulatsággal 
egybekötött teaestélyt rendez a csiz-
madia társulat vendéglőjében. Erre az 
estélyre, amelynek részletes műsora a 
kellő időben közöltetni fog,  már most 
felhivja  a rendezőség az érdeklődő 
közönség szives figyelmét. 

£r tesités szülői értekezletről. A 
helybeli ref.  gyakorló elemi iskola 
igazgatósága értesiti a m. tisztelt szü-
lőket, hogy a január havi szülői ér-
tekezletet f.  hó 28 án d. u. 5 órakor, 
a régi kollégium rajztermében tartja 
meg, s a szülőket meghívja erre az 
értekezletre. 

A helybeli Oltáregylet a megszo-
kott nagy érdeklődés mellett tartotta 
meg a mult vasárnap harmadik mű-
soros délutánját Jancsó Béláné és 
Zimny Ferencné gondos rendezése 
mellett. A bevezető imádság után Tor-
day Irénke szavalt kedvesen, majd 
pedig Bálnt Tibor és Bálint Barna 
sikerült éneke következett Horváth 
József  zongorakisérete mellett. P. Ta-
káts Gábor házfőnök  mély figyelem-
mel hallgatott előadásában arra muta-
tott rá, hogy korunk bajait csak a 
keresztény világnézet alapján lehet 
orvosolni. Máthé Ilike sikerült szava-
lata s a zárdai növendékek sok derült-
séget keltő vigjelenete után a fő-
gimn. ifj,  zenekarának indulója fejezte 
be a műsoros délutánt. — A követ-
kező műsoros délután febr.  4 én lesz. 

x Készpénzzel vesz adóbont 100, 
500, 1000, 5000, 10,000 lejes címle-
tekben Bacsics József  vaskereskedő. 

Előfizetési felhivás. 
Az uj év kezdetével  a Székely 

Közéletre  uj előfizetést  nyitottunk. 
Részletes  programmot  adni,  cél-
jainkat  kifejteni,  eddigi  becsületes 
küzdelmeink,  multunk  ismert vol-
tának  tudatában  feleslegesnek 
tartjuk.  Erős  a hitünk,  hogy ol-
vasóközönségünk  is tudja  értékelni 
vármegyénk  egyetlen  magyar po-
litikai  lapjának  jelentőségét,  s 
további kitartó  támogatásával  le-
hetővé  teszi, hogy a lap fenn-
maradhasson. 

A magunk  részéről  igy is je 
lentékeny  áldozatkészség  és önzet-
lenség kell  a lap fenntartásához, 
5 hogy ezt még teljesebbé is te-
gyük,  ismét megadjuk  előfizető-
ink részére a mult év januárjá-
ban felajánlott  kedvezményünket. 
E szerint, aki  január hóban a 
lap előfizetési  árát  egész  évre 
kifizeti,  annak 120 lej helyett 
csak 100 lejt,  aki félévre  fizet  elő, 
annak 60 lej helyett  csak 50 lejt 
kell  fizetnie. 

Hisszük,  hogy kedvezményünk-
ezuttal  is olvasóink  megértésével, 
méltánylásával  fog  találkozni,  s 
erősíteni  fogja  a köztünk  fennálló 
kapcsolatot.  A mai változó,  nyug-
talan idők  fokozottan  szükségessé 
teszik,  hogy küzdelmünket  a ma-
gyarságért  tovább folytathassuk. 
Kérünk  minden  jó magyar em-
bert, tegye számunkra  ezt lehet-
ségessé lapunk  támogatásával, 
előfizetésének  minél előbbi  ren-
dezésével  l 

A SZÉKELY  KÖZÉLET 
szerkesztősége  és kiadóhivatala 

A Székely Dalegylet f.  hó 27-én, 
szombaton tartandó háziestélyének mű-
sora : 1. Nyitány: a Székely Dalegy-
let zenekara. 2. Felolvas: Ungváry Já-
nos karnagy. 3. Énekel : a dalárda. 
4. Szaval: Kökösi Mancika. 5. Ének-
duett : Bucsi Emma és Bodrogi Balázs. 
6. Monológot ad elő : Métz Irénke. 7. 
Kuplézik : Köllő Antal. 8. Szaval: Imecs 
Béla. 9 Énekel: a dalárda. 10. Konfe-
rál : Kerestély Gyula. — Ételeket és ita-
lokat házi kezelésben szolgál fel  a ren-
dezőség. Belépti dij 10 lej-f-2  lej re-
pülőbélyeg. Rendezők : Verestóy Fe-
rencné, Bucsi Dezsőné, Haágel Iluci 
és Ambrus Manci. 

Az erdélyi magyar kisgazdaifjak 
németországi tanulmanyi kirándulása. 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet ez évben 
is megrendezi az immár tizéves múlt-
tal biró németországi, gazdasági tanul-
mányi kirándulását az erdélyi magyar 
kisgazdaifjak  részére. Az erdélyi ma-
gyar gazdaifjak  a tavasztól őszig ter 
jedő idő alatt mintegy hat hónapot 
töltenek Németországban, beosztási he-
lyükön, kisgezdáknál, ahol mint család-
tagok részt vesznek az összes gazda 
sági munkákban és ezen idő alatt dij 
talan ellátásban részesülnek. A féléves 
tanulmányi útra csak olyan 17 évesnél 
idősebb kisgazda ifjak  vétetnek fel, 
akiknek szülei önálló gazdasággal bír-
nak. A bejelentések a szülők részéről 
történnek, de'a jelentkezőt ajánlania kell 
a szülők lakóhelyén levő gazdasági 
egyesületeknek, gazdakörnek, lelkész-
nek, vagy »Hangya« vagy hitelszö-
vetkezet vezetőségének. A tanulmány-
út részvételi dija 6000 L., ebben ben-
nefoglaltatik  az oda- és visszautazás, 
valamint az őszi hazatérés alkalmával 
rendezendő tanulmányi kirándulás költ-
sége teljes ellátással együtt. Jelentke-
zési határidő 1934 február  hó 15. Bő 
vebb felvilágosítást  az érdeklődőknek 
az Erdélyi Gazdasági Egylet (Cluj— 
Kolozsvár Attila-u. 10.) nyújt. 

A háziasszonyok és  a ke-
reskedő  urak tudomására 
hozom, hogy saját  laká-
sunkon, Str. Horia  18 sz. a. 

gyári  ecetraktárt 
létesítettem,  ahol ecet szük-
ségletüket  olcsón beszerez-
hetik.  Jó  minőségért  felelek 
Szives pártfogásukat  kérve,  tisz-
telettel  AMBRUS  MIHÁLYNÉ, 
Odorheiu, a villanytelep mellett. 

Jelmezes háziestély a csizmadia 
társulat rendezésében. A helybeli csíz 
ma dia társulat vigalmi bizottsága f. 
hó 28 án saját helyiségében nagy jel 
mezes házieslélyt rendez. Szünet köz-
ben különféle  jelmezes táncok és 
vidám műsor számok fogják  a részt-
vevő közönséget szórakoztatni. A leg-
szebb és legcsunvább maszkok értékes 
jutalomban fognak  részesülni. Tánc 
reggelig, belépti dij 10+2 lej. 

Az erdőfülei  gyilkosság ügyében 
a főtárgyalást|a  törvényszéken február 
15 ikére tűzték ki. Az esetről, amely-
nek a 76 késszurással holtan talált 
Borbáth Szőcs Lajos volt az áldozata, 
s amelynek 10 vádlottja van, már több-
ször irtunk. 

U] könyvek, 
a magyar és a világirodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek 
és kaphatók, rendkívül olcsón a 
Könyvnyomda R.-T. boltjában. 

A Népszövetségi Róm. kath. Le-
gényegylet szőttes bálja a legszéke-
jyebb s eredetiségében is a legjob 
ban szórakoztató mulalság lesz váro-
sunkban. Régi, elfeledett  székely nótá-
kat idéz vissza, eltemetett táncok dob-
bannak meg a kései unokák talpa alatt, 
jóizü guzsalyos évődés csiklandoztatja 
mai elferdült  érzéseinket s rigmusos 
lakodalmi köszöntő füröszti  újra a mai 
selejtes, sokszor semmi értéket nem 
nyújtó műsorokhoz szoktatott Ízlésün-
ket. Legyen ott mindenki február 
3 ikán, mikor a Szabó Károly-féle  ven-
déglő összes termei székely otthonná 
nyílnak. Tündököljön mindenkin a szé-
kely ruha varázslatos szépsége. Öltöz-
zünk egyszer egy évben szőttesbe, 
áldott székely kezek fonta,  varrta, drága 
ünneplőbe. 

Hirdessen  a SZÉKEL  Y 
KÖZÉLET-ben,  biztos  sikere 
lesz  ennek is. 

x Kiadó a Kőkereszt téren a jelen-
leg Schwechter Hermann által birt 
két szoba, konyhából álló kocsmahe-
lyiség, azonnal elfoglalható.  Felvilágo-
sítást ad Rösler Károly.  1—2 

Régi számok a 

Színházi Életből 
5 lejért és a 

Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 

Könyvnyomda R.-T. 
üzletében 

x Mozihirek. Szombat este, vasár-
nap d. u. fél  6, este fél  9 órakor: Dü-
bö rög a föld,  vagy Isten veled háború I 
A film  háborús cselekménye ellenére 
is a szeretet és a szerelem dicsőítése. 
Nem sablonos háborús darab, hanem 
valóban művészi és emberi. A fősze-
replők Helen Hayes, Gary Cooper. — 
Jönnek: A levegő királyai, Dsingisz-
kán kardja, F. P. 1 nem válaszol, A 
fehér  apáca, Veronika. 

x A ref.  kollégium régi] épületé 
ben a kapu melletti utcai üzlethelyi-
ség havi 600 lejért azonnal kiadó. 

x 6 lejes naptár. A szerencsés 
ember magyar naptára 6 lejért kap-
ható nyomdánk boltjában. 

x Keresek egy üro3 szobát feb-
ruár elsejére. Cim a kiadóhivatalban. 

x Jókarban levő, tisztán tartott 
Schöberl-ágyat (kihúzható) keresek 
megvételre. Cim a kiadóban. 

Nyilttér. 
— E rovat közleményeiért a szerkesztő nem 

vállal felelősséget.  — 

Nyilatkozat. 
Alólirott f.  évi január hó 19 én, 

a községházában, nyilvánosan, alap-
talanul meggyanúsítván Bartalis Már-
ton áll. isk. igazgatót jjhivatali tényke-
désében, s ebből kifolyólag  megsért-
vén őt, tőle ezennel bocsánatott ké-
rek, mert meg vagyok győződve, hogy 
hivatása teljesítésében a törvényesség 
és igazságosság vezéreli. 

Orăşeni Városfalva,  1934, jan. 20 án 
Csáka  József  s. k. 
közs tanácsos 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő ihletet, ahol a legkényesebb 
igenyeket is kielégítő dús válasz-
ték all rendelkezésre Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
köfoleze  tség nélkül készülnek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Felsőboldog  falva.  Az ügyet alapO' 

san meg kell tárgyalni s csak azután 
lehet nyilvánosság elé lépni vele. 

Mindenkit kérünk, aki nekünk cik-
ket, hirdetést, vagy bármifele  közle-
ményt küld, azzal az óhajtással, hogy 
az lapunk közvetlenül következő szá-
mában megjelenjék, hogy azt, ha na-
gyobb terjedelmű, legkésőbb  csütörtök 
kön délig  hozzánk juttatni szívesked-
jék. Későbben kapott kézirat közlését 
ugyanis, ha az különben megfelelő  is, 
sajnálatunkra, kénytelenek vagyunk a 
következő számra halasztani. Kivéte-
lesen csak egészen rövid, pársoros 
közleményt fogadhatunk  el legkésőbb 
csütörtök  esti 5 óráig. Azért kérünk 
mindenkit ennek a rendnek a szives 
figyelembe  vételére, mert erre magunk 
is kénytelenek vagyunk, ugyanis min-
den ettől való eltérés káros technikai 
zavart okozna a lap beosztásában, 
előállításában, s a lap rendes megje-
lenését is késleltetné. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Beszvenytársaság Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Judecătoria rurală Cristur. 

No. G. 2239—1933. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică in baza deciziunii No. 1208 — 
1932 şi No. G. 2239-1933 a Jude-

le cătoriei rurală din Cristur in favorul 
reclamantului A. G. Boicescu notar 
public dom. in Cristur repr. prin ad-
vocatul Dr. Fazakas Miklós din Cris-
tur, pentru incassarea creanţei de 
1176 Lei cap. şi acc. se fixează  ter-
men de licita{ie pe ziua de 7 Febru-
arie 1934 ora 15 p. m. la faţa  locu-
lui in comuna Călimăneşti unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judi-
ciară mobiliară una vacă tărcată, una 
scroafă  neagră, una jumincă ziment-
hal, un porc alb, mobilă din casă şi 
o vacă zimenthală in valoare de 8950 
lei, in caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Pretenţiunea care e de incassat 
face 1176 lei, dobânzile de 9% so-
cotite dela l Januarie 1934. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  secvestrate şi de alţi 
şi aceş'ia ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţie prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora in sensul 
art. LX. din 1881 §. 192. 

Cristur la 11 Jan. 1934. 
Grefier : (Indescifrabil) 

Portărelul al Judecătoriei de Ocol 
din Cristur. 

No. G. 2417-1933. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică in baza deciziunii No. 3373— 
1931 şi No. G. 2417—1933 a Jude-
cătoriei din Cristur in favorul  recla-
mantului A. G. Boicescu notar public 
dom. in Cristur repr. prin advocatul 
Dr. Fazakas Miklós din Cristur pentru 
incassarea creanţei de 2258 Lei capi-
tal şi acc. se fixează  termen de lici-
taţie pe ziua de 5 Februarie 1934 
ora 15 d. m. la faţa  locului in co-
muna Bezid unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară mobiliară 
20 feldere  de grâu 20 q. fân,  un vi-
ţel şi o maşina de cusut in valoare 
de 4790 Lei, in caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenţiunea care e de incassat 
face 2258 Lei, dobânzile de 9% so-
cotite dela 6 Junie 1933 iar spesele 
până acum stabilite de 566 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  secvestrate şi de alţi 
şi aceştia ar fi  câştigat dreptul de li-
citaţie prezenta este ordonată şi in 
favorul  acestora in senzul art. LX. din 
1881 §. 192. 

Cristur, la 19 Januarie 1934. 
Grefier':  (Indescifrabil> 


