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ségével, szabályozni kivánja a pékek 
munkaszünetéi, ugy hogy ezentúl va-
sárnap déli 12 órától hétfőn  d. u. 5 
óráig nem dolgoznának a vasárnapi 
pihenő pótlására. Kolozsváron a mé-
zeskalácsosok felszólaltak,  hogy ké-
szítményeik után tőlük is forgalmi  adót 
követelnek. Minthogy a törvény ilyen 
kötelezettséget csak a pékekre és cuk-
rászokra ir elő, a miniszterhez fordul-
tak döntés végett. A nagykárolyi cipé-
szek kollektiv alapon közös műhely-
ben, cipészipari szövetkezetet létesítet-
tek, 500 lej névértékű üzletrészjegy 
kibocsájtásával. A szövetkezet bőrüz-
letet is szándékozik nyitani. 

A kolozsvári munkaügyi kamara 
gyűlésén az egyik tanácstag magyar 
nyelven szólalt fel,  ami ellen a minisz-
teri megbízott .erős kirohanást intézett, 
azonban Jumanca elnök kifejtette,  hogy 
a kisebbségiek anyanyelvüket a ko-
lozsvári ker. és iparkamarában is za-
vartalanul használják, igy tehát ő sem 
kifogásolja  és nem kivánja megaka-
dályozni, hogy az egyes kiküldöttek 
magyarul beszélhessenek. 

E helyen emiitjük meg, hogy a 
betegsegélyző által történt illeték fel-
emelés ellen ipartestületünk Írásban 
memorár.dumot terjesztett fel  a mun-
kaügyi miniszterhez. 

Ipariestületünk keres férfi-pénz-
beszedőt megfelelő  százalék ellenében. 

Az Ipartestület. 

Terv a homoródalmási barlang környékének 
üdülőteleppé fejlesztésére. 

A parlament 
megnyitása. 
Csütörtökön délelőtt a szo-

kásos ünnepélyességgel nyitotta 
meg a király a parlamentet. A 
trónbeszéd ezúttal sem foglal-
kozott a kisebbségekkel. A kép-
viselőház délutáni ülését egészen 
a Duca emlékének szentelték s 
e gyászünnepélyen az összes 
pártok vezetői emlékbeszédet 
mondottak. A Magyar Párt ne 
vében gróf  Bethlen György párt-
elnök beszélt. 

Legyen már vége 
egyszer... 

Ezt a cimet adja a Secui-
mea újság annak a cikkének, 
amelyben hatalmas hangon lor-
dul ellenünk, követelve, szün-
tessük be ellenséges támadása-
inkat az állami iskolák ellen. 
Ezt a cimet adjuk mi is e cik-
künknek, mert ugy érezzük, 
hogy nekünk van jogunk köve-
telni, legyen már vége egyszer 
azoknak a támadásoknak, me-
lyek arra a ráfogásra  épülnek 
fel,  hogy mi valamely állami 
intézmény ellen izgatunk, de 
amelyek a valóságban minden 
ténybeli alapot nélkülöznek. 

Nem izgattunk mi a kifogá-
solt esetben sem az állami isko-
lák ellen, mert nem izgatás a 
feltárása  annak a néphelyzetnek, 
amelyet elsősorban kell mégis 
csak figyelembe  venni bármiféle 
közintézmény létesítésénél, ha 
annak a terhei a népre nehe-
zednek. És nem izgatás, ha meg-
mondjuk, hogy a nép kultur-
szükséglete ebben vagy abban 
a községben már ki van elé-
gítve a meglevő iskolával, s azon 
tul való megterhelését már nem 
is birja meg. 

Az igazmondásnak, a hely-
zetfeltárásnak  ezt a jogát fenn 
akarjuk tartani ezutánra is, s ha 
adott esetekben intézkedéseket, 
vagy éppen személyeket kell 
bírálattal illetnünk, nincs joga 
senkinek, mint ahogy szinte 
rendszeresen teszik, az állam-
ellenes izgatás jellegét tulajdo-
nítani a sokkal jelentéktelenebb 
dolgokra vagy személyekre irá-
nyuló kritikánknak. 

Hagyjanak fel  az ilyen cikk-
irással azok az urak, akik ilyen 
módon akarnak érdemeket sze-
rezni maguknak, mondjanak le 
arról a túlzó őrszemeskedésről, 
hogy minden magyar újságcikk-
ben nekik kell az államellenes 
támadást felfedezniük,  meglát-
ják, mirdjárt nem lesznek „állam-
ellenes támadások". 

Az inségsegély 
kérdésében történt felszólalásaink,  ugy 
látszik, mégsem voltak hiábavalók, 
mert a sürgetett intézkedések az ille-
tékes hatóság részéről megtörténtek. 
Az élelmezési célra szolgáló gaboná -
val való ellátás ügyét a prefectura 
vette a kezébe. Megyei, járási és köz-
ségi bizottságok alakulnak, amelyek 
egyénenként állapítják meg a szükség 
letet. Akik ezúton akarnak törökbuzá-
hoz jutni: négy csoportba soroztat-
nak, az elsőbe azok, akik készpénzért 
vásárolnak, a másodikba, akik rövid 
hitelt vesznek igénybe, a harmadikba, 
akik a törökbuzá árát közmunkával 
akarják megtéríteni, végül a negyedik-
be, a teljesen vagyontalan rokkantak, 
özvegyek, árvák, akik teljesen segélyre 
szorulnak. A prefectura közlése alap-
ján ezúton is felhívjuk  az érdekelte-
ket, hogy sürgősen jelentsék be szük-
ségletüket, mert a hatóság most akarja 
a megfelelő  mennyiséget megrendelés 
által biztosítani, s igy a később je-
lentkezők kimaradnának a kedvezmé-
nyes ellátásból. 

Ugyancsak a prefectura hasonló 
eljárással akarja biztosítani a vetőmag-
szükségletet is. Itt szintén négy cso-
port lesz: az elsőbe tartoznak azok, 
akik készpénzzel vásárolnak, a má 
sodikba, akik ugyanannyi vetőmagot 
adnak vissza, a harmadikba, akik hi-
telbe veszik a vetőmagot a cséplésig, 
a negyedikbe, akik beigazoltan rászo-
rulnak az ingyenes vetőmagra. A ve-
vetőmagot a központi segélyező bi-
zottság (Biroul de judeţean aprovizi-
onare), amelynek a vármegyeház 42. 
számú szobájában van hivatalos he-
lyisége, Bulgáriából és Szerbiából 
fogja  beszerezni. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: február 

5-én Megyargorbó, Muzsna, Erdőd, 
Szamosujvár, Szásznádas, 6 án Magya-
ros, 9-én Köszvényes, Zabola, 10 én 
Nagyilonda. 

A kisiparos osztály még sohasem 
volt olyan szorongatott helyzetben, 
amilyenbe az idők változása folytán 
most belezuhant. 

Ma az egész országban visszhang-
zik az általános panasz, hogy nem 
volt elég gond a túlhajtott adóknak a 
megfizetése,  nem volt elég gond az 
évek óta tartó állandó munkanélküli-
ség, éhezés,. tönkremenés, ezen bajok-
hoz most ujabbak csatlakoztak, a kis-
iparos osztály ma már az egész or-
szágban elkeseredett hangulatban tár-
gyal a munkaügyi kamarák megszer-
vezéséről, s az iparkamarák megszün-
tetéséről, melyekhez legutóbb, mint 
legnagyobb gondot okozó baj csatla-
kozott a betegsegélyzői illeték feleme-
lése. Nemcsak Udvarhely város kis-
iparosai, hanem Temesvár, Arad, Ko-
lozsvár, Gyergyószentmiklós, Csíksze-
reda, Marosvásárhely kisiparosai is 
eddig még soha nem tapasztalt elke-

seredett gyűléseken tiltakoznak az ipar- | 
testületek utján ezen ujabb megterhel-
tetések ellen. A gyergyószentmiklósi 
közgyűlésen hangzott el, hogy 50— 
100-as csoportokban adják vissza az 
iparengedélyeket, mert az iparosokat 
társadalombiztosítás ürügye alatt olyan 
terhekel sújtották, melyeket megfi-
zetni képtelenek, mert az egy segéd-' 
del dolgozó iparos egy esztendő alatt 
az uj betegsegélyzői illeték cimén kö-
zel 2000 lejt lenne köteles befizetni. 

Igy tisztán látható, hogy nincs 
más hátra, mint egy országos kisipa-
ros kongresszus össszehivása, melyen 
követelni kell a betegsegélyzői illeték 
kirovásának visszavonását, vagy pedig 
elérkezik az országos nagy iparos-
tragédia : az iparengedélyek végnélküli 
visszaadása. A szatmári kisiparosok az 
általuk megtartott közgyűlésen egy-
szerűen kimondották, hogy ha a fele-
melt betegsegélyzői illetéket vissza nem 
vonják, leteszik a szerszámot. Szatmá-
ron nagy elkeseredést okozott az is, 
hogy az állami faipari  iskola tanitás 
céljára saját épületében pékmühelyt 
rendezett be és ott nemcsak az isko 
lai, hanem a városi fogyasztás  részére 
is kenyeret és péksüteményt készíte-
nek, a fogházban  pedig 25 rab 5 szak-
ember irányítása mellett cipészmühe-
lyet tart fenn.  Ezekután csoda-e, ha a 
kisiparos osztály végeikeseredésében 
lemond iparengedélyéről ?! 

A temesvári ipari szindikátus pék-
szakosztálya, a munkakamara vezető-

Érdekes és figyelemre  méltó gon- | 
dolat foglalkoztatja  egy nekünk meg- | 
küldött »tervezet« szerint Homoród- í 
almás község szellemi vezetőit. A ne-
vezetes és ritka szépségű almási bar-
lang közelében, a természet felséges 
nyugalmában egy üdülő-telepet óhaj-
tanának létesíteni. 

E célból 20—30 családból egy 
részvénytársaságot akarnának össze-
hozni, amely családonként 2000 lej-
jel járulna hozzá a dologhoz, s ez 
összegből meg lehetne oldani a lakás 
és berendezkedés kérdését. Lakóhe-
lyül, a terv szerint, egy 10 lakré-
szes deszkapavillont lehetne létesíteni, 
egy vendéglőhelyiséget, továbbá 1—2 
kádfürdőt.  A vendéglős saját vállalko-
zásában látná el a napi élelmezést a 
társulat által meghatározott adagolással 
és árban. A tervezők törekvése az, 
hogy egy ember napi élelmezése 30 
lejnél magasabb ne legyen, 2 szemé-
lyes családé 50 lej. 

Az üdülőhely  célja: olcsó, kelle-
mes, társas nyaralást biztosítani, emel-
lett hüléses betegek is kezelhetnék 
magukat. 

Az üdülés szórakoztató napi prog-
rammja kb. ez lehetne : délelőttönkint 
séta, halászat, fürdés  a patakban vagy 
kádban, napfürdőzés,  rádióhallgatás, 
olvasás, önként jelentkezők utakat ja-
vítanak 1—2 órán át. 

Közös ebéd az étteremben. Délu-
tán : barlangkutatás, ladikozás, esetleg 
nagy séta, rádió hallgatás stb 
Este közösvacsora és megállapodás 

I szerinti szórakozás. 

E pontok közül az önkéntes munka,, 
ha valóra válhat, felül  fogna  múlni bár-
mely más szórakozást s alapja lehetne 
egy cserkész csoport működésének is. 

A tanuló ifjúság  cserkészeinek fel-
karolása, azoknak az ellátása körüli 
segédkezés az eszme térhódítását fogja 
maga után vonni, s a telepet népszerűvé 
fogja  tenni. Tanárok, akik e tekintet-
ben vezetésre vállalkoznak, az üdülő-
telepen kedvezményt kapnának. 

A cserkészek ellakhatnak a bar-
langban, fekvésre  való szalmát, főzésre 
való fát  és főzőkandért  a telep adna 
s élelmi cikkek beszerzésénél segéd-
keznék. Evvel szemben a hídtól a te-
lepig terjedő 2 klm.-es viziutat tennék 
ladikkal járhatóvá. Fegyelmezett cserké-
szek élénkséget hoznának a telepre s a 
munkálkodásra is jó példát mutatnának. 

A befektetési  költségek 60.000 
lejt tennének ki, amelyet a részvénye-
sek egyenkénti 2000 lejes befizetései 
fedeznének.  Ez összeg első fele  már-
cius 15 ikéig, a másik fele  legkésőbb 
junius közepéig lenne befizetendő,  mert 
a munkálatok junius végéig már befe-
jeződnének. 

Az üdülési idő julius elsején kez-
dődnék, s egy egy részvényesnek min-
den szezonban 3 heti nyaralásra lenne 
igénye. Aki ezt nem használná fel,  erre 
az időre napi 20 lej megtérítést kapna. 
Az első közgyűlés megiartását február 
hónapra tervezik. 

Érdeklődőknek részletesebb felvi-
lágosítást Simén Domokos unitárius 
lelkész (Mereşti-Homor0dalmâs.) ad 
válaszbélyeges levélre. 

Előfizetési  á r ak : 
Egész évre 120 leu. 
Pél évre 60 leu. 
Negyed évre 30 leu. 
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Elfogultság  nélkül 
A város 10.000 lejt, a megye 

40.000 lejt szavazott meg az elhunyt 
Popa János hidegkúti lelkész temeté-
sére, illetve hátrahagyott családjának 
segélyezésére. Még egészen friss  a 
a sirhant, a kegyelet is csak alig türi 
el a legfinomabb  érintést is, — nehéz 
dolog tehát, akár az újságírással járó 
kötelességből, akár a nagyközönség 
bírálati jogán — mindezeket kielégítő 
módon — foglalkozni  a városi és me-
gyei interimár bizottságok határozatá-
val. Nehezíti a feladatot  az a sajnos 
valóság, hogy a családfő  hirtelen el-
hunyta következtében valóban olyan 
anyagi.gondok nehezednek a rendkívül 
nagyszámú családra, amelyek emberileg 
kötelességgé is teszik a segítést. És 
mégis helyet kell adni a nyilvános 
bírálat szavának, nemcsak az ügy lé-
nyegénél fogva,  hanem azért is, mert 
a közvélemény amúgy is él a maga 
bírálati jogával, széltében hosszában 
tárgyalván a kérdést. S egyrészt ép-
pen ez is indokolja a mi megszólalá-
sunkat, mert tapasztalatból tudjuk, 
hogy a közvélemény hasonló nyugta-
lankodásait legbiztosabban a hirlapi 
nyilt szóvátétel vezeti le. 

A város és a megye rendelkezé-
sére álló pénzösszegek csak a törvény-
ben és a költségvetésben meghatáro-
zott célokra használhatók fel.  És hány 
közcél van kielégítetlenül, amelyekre 
pedig ugyancsak kellene jutnia a köz-
pénzek feleslegéből.  így az iskolák sem 
jutnak hozzá a jogos és törvényes 
segélyekhez, s hány ínséges iparos és 
másféle  családot lehetne sokkal ki-
sebb segéllyel a kétségbeeséstől és a 
végpusztulástól megmenteni. 

Ismételjük, az adott esetben be-
látjuk a segélyezés indokoltságát. 
Ezt a kötelességet azonban másnak 
kellett volna felismernie  és magáénak 
vallania. Kétségtelen, hogy az elhunyt-
nak elsősorban egyházában voltak ér-
demei, melynek papja, hűséges veze-
tője volt. Hűséges és buzgó tagja 
volt a politikai pártnak is, amely ér-
demesnek tartotta őt a képviselői 
mandátum diszére is. Hol maradt az 
egyház, amely mint domináló, megta-
lálhatta volna a segélyezés eszközeit 
és hol maradt az uralmon levő poli-
kai párt, amely gazdaságilag is leg- • 
erősebb pártszervezete Romániának ? 
Az igazi kegyelet is azt követelte 
volna, hogy a szegény város és az 
Ínséges vármegye helyett ezek telje-
sítsék ezt a kötelességet, mert ennek 
az elmulasztása adta az alkalmat arra 
is, hogy a közvélemény a kérdéssel 
foglalkozzék. 

Február 3. 
A Hargita Testedző Egylet ten-

nisz-szakosztálya a sport-teák kellemes 
összejövetelei rendszeresítését vette 
tervbe. Az első ilyen tennisz-teaestély 
még az elmúlt év vége felé  volt s 
még most is jóleső érzéssel emlékez-
nek rá mindazok, akik azon részt-
vettek. A második tennisz-teaestély 
most szombaton (fébr.  3) este 8 órai 
kezdettel  lesz a Szilágyi  féle  kávéház 
termeiben. 

De lássuk 'futólag  mik is teszik 
olyan vonzóvá a lennisz-teákat ? Ol-
csó szórakozást nyújtanak — ritka 
a mai nyomasztó pénztelenségben : 
jó kedv és meghitt hangulat jellem-
zik — ami nem igen található ma-
napság, továbbá egyszerű összejö-
vetelek ezek és nem kimondott bá-
lok — ahol még a garde-mamák sem 
unatkoznak, elsőrangú kombinált ci-
gányzenekar szolgáltatja a zenét — 
külön leadók fogják  azt közvetíteni, 
újszerű hangulatvilágítás a tánchoz, 
valamint egyéb attrakciók teszik az 
estét emlékezetessé. 

A tennisz szakosztály élénk tevé-
kenységben van, hogy a tennisz esteket 
a megszokott tea-estélyek keretéből 
kiemelje. A kávéház asztalai már 
majdnşm mind előre le vannak fog-
lalva, valószínűleg, póttermeket kell 
igénybe venni, s az sincs kizárva, 
hogy ilyenformán  gyors építkezés, ter-
mek kibővítése válik szükségessé. 

Bekonferálhatom  már, hogy nagy 
a készülődés az egész városban, kü-
lönösen a lányos házaknál nagy a 
mozgalom a tennisz teák miatt. Teg-
nap este két kis lány után sétáltam a 
pazar fényben  uszó udvarhelyi korzón. 
Kíváncsian figyeltem,  vájjon miről is 
beszélgetnek. Egyszer a következő 
beszélgetés ütötte meg a fülemet: 

— Ugy-e, ti is jöttök a tennisz-
teára ?. . . Anyukád vedd rá okvet-
len . . . én már alig várom, hogy ott 
legyünk . . . már napok óta aludni sem 
tudok az izgalomtól. . . csak még a 
ruhával vagyunk megakadva . . . ami 
van, az ugyan még nagyon szép, de 
már volt rajtam... Tudod, régibe 
mégse mehetünk... nagyon megszól-
nának . . . itt. . . Anyuka és én min-

Ügy védek tettlegessége a 
bíróság előtt. 

A napokban egy törvényszéki 
tárgyaláson két ügyvéd között a per-
beli vita előbb személyes szóváltássá, 
majd tettlegességgé fajult.  Az egyik 
ügyvéd: dr. Iliescu aktatáskájával súj-
tott kollegájához, dr. Laslóhoz, aki 
erre arculütésekkel felelt.  A jogvitá-
nak ez az elfajulása  a teremben ért-
hető megbotránkozást keltett s a 
magukról ' megfeledkezett  ügyvéde-
ket végül is a szolgák választot-
ták szét. A biróság a tárgyalást fel-
függesztette,  az ügyvédeket viselkedé-
sükért nyomban 1000—1000 lej pénz-
birsággal sújtotta, s a peres ügy tár-
gyalását elnapolta. Az esetnek, mely 
régi gyűlölködésnek a kirobbanása volt, 
kétségtelenül az ügyvédi kamara fe-
gyelmi választmánya előtt is folyta-
tása lesz. 

Nyilatkozat. 
Mindenkinek tudomására hozom, 

hogy azon pogány röpirat össze-vissza 
firkálója  ellen, ki személyemmel fog-
lalkozva, a tényekkel és valósággal 
homlokegyenest ellenkezőket irt le : 
azonnal megindítottam a jogkeresetet 
rágalmazás miatt, mihelyt a szabad 
sajtónek ez elvetélt szülöttét meglát-
tam. Azért adom »mindenki« nek tu-
domásul, mert szerző bőkezűen ada-
kozta és küldözte az őt magát és 
egész jeliemiségét visszatükröző iratát 
boldognak- boldogtalannak. Remélem, 
a kir. ügyészséghez is küldött egy 
példányt, kellő okos helyre. 

Csia Kálmán ref  lelkész. 

dénáron ujat szeretnénk, de apuka 
hallani sem akar róla. 

Megnyugtathatom az aggódó kis 
leányt, nagyon is jó lesz az a szép 
ruhácska, ami már volt magán, a sze-
gény apukáknak ne okozzunk még 
ezzel is több gondot, van nekik elég. 

A tennisz-teák a többi nagyobb 
városok teaestélyei mintájára újsze-
rűek, de ami fontos,  egyszerűek és 
harmónikusak, éppen ebben van és 
lesz továbbra is a sikerük. Régi ked-
ves emlékű, ropogós csárdások, bájos 
melódiáju keringők mellett legalább 
egy estere megint felejtődik  a minden-
napi élet ezer meg' ezer gondja. Egy 
pár órára ismét felderül  a gondteli 
arc s csillogni fog  a pajzán jókedvtől, 
pillanatnyilag feledve  azt, hogy más-
nap újra kezdődik a megszokott robot, 
az élet a maga rideg valóságában. 

De hagyjuk ezt, mert a végén 
még a tennisz-teaestet bekonferáló 
riportom is teljesen átalakul... 

Tehát a viszontlátásra, legyünk 
ott minél többen. (Cs.) 

A csizmadia ipartársalat 
közgyűlése. 

A helybeli csizmadia ipartásulat 
január 27 én tartotta évi rendes köz-
gyűlését, melyen a tagok teljes szá-
mán kivül részt vettek még Gyar-
mathy István ipartestületi elnök és 
Gönczy Gábor dr., mint a társulat 
jogügyi tanácsosa. 

Török Mózes elnök szép megnyitó 
beszéddel üdvözölte a megjelenteket, 
rámutatva azokra az elkötelezettsé-
gekre, amelyek a mai helyzetben min-
den iparosra várnak, ugy a társulat-
tal, mint embertársainkkal szemben. A 
különböző bizottsági és a pénztári 
jelentések mind a társulat előmenete-
léről tettek tanúbizonyságot s ezekkel 
kapcsolatosan Râjk József  üzletvezető 
ismertette a társulat vendéglő üzleté-
nek az utóbbi hónapok alatt elért 
nagy erkölcsi és anyagi előhaladását, 
felkérve  a tagokat s a tagok által az 
össziparosságot ezen, városunkban 
egyedüli iparosotthonnak a támogatá-
sára, annál is inkább, mert annak 
jövedelméből nemcsak a társulat tag-
jai, hanem más egyesületek és iparos 
intézmények is élveztek és élveznek 
ezután is anyagi és erkölcsi támoga-
tást. Majd ismertetése során rámuta-
tott a vármegyei, városi, rendőri és 
pénzügyi hatóságok s más egyesüle-
tek jóakaratú támogatására, amelyek-
nek segítése nagyban hozzájárult a 
társulatnak a mai nehéz helyzetben 
való előhaladásához, amelyért a köz-
gyűlés az összes hatóságoknak és 
egyesületeknek hálás köszönetet is 
szavazott. Az indítványok során ifj. 
Nagy Dénes javaslatára a közgyűlés 
elhatározta a társulat kebelében egy 
takarékalap létesítését, amelynek heti 
10—20 lejes befizetéseiből  a rászorul-
tak pillanatnyi segélyt élveznének. 

Végül Gyarmathy István ip. t. 

nagyhatású beszédben juttatta kifeje-
zésre a társulatban helyre állott rend 
és előhaladás fölött  való örömteljes 
megelégedését, kérve a vezetőség és a 
tagok további ügyszeretetét, önzetlen 
munkásságát, hogy a 400 éves dicső 
múltra visszatekintő társulat ezután 
is vezetője és irányitója lehessen vá-
rosunk össziparosságának, s a hagyo-
mányos Isten és törvénytisztelet ki ne 
haljon a tagok lelkéből soha i 

„A kis Senki" 
kacagtató vígjátékból javában folynak 
a próbák ugy, hogy a Felnőtt Leányok 
Mária-Kongregációjának február  7- és 
9 iki estélyein telt házak fogják  a kath. 
főgimnázium  tornatermében az uj 
színpadot felavatni. 

A helyárak mérsékeltek, jegyek 
válthatók a Könyvnyomda r.-t. bolt-
jában. A vígjáték szereposztása a kö-
vetkező : 
Monti, bankigazgató . Szabó Gábor 
Katinka, leánya . . Imreh Ibolyka 
Uirik Pál, bankhivatalnok Miklós Jóska 
Jozefa,  Katinka nagynénje Pillich Janka 
Kádár "I hivatalnok- . Lőrincz Berta 
Major J nők a . Háger Ica 
Schatz j bankban . Vetési Erzsike 
SZÍVÓS, bankigazgató . Dulicsek S. 
Huba Kökösi János 
Brunn ur Szentes N. 
Kegyelmes . . . . László Béla 
Ágostonné, házvezetőnő Szőcs Manci 
Jácint Dézsi Endre 
Pezderka Lőrinczi Géza 
Jazzkarmester , . . Orosz Lajos 
Bankszolga . . . . x x x 

Tekintettel a nemes célra és az 
olcsó helyárakra, mindenkit szeretettel 
elvárnak a kongregánista leányok. 

HÍREK. 
Február 2 

Vagy — vagy... 
Hirt adtunk egy szabadliceumi 

előadásról, amelynek tárgya a széke-
lyek ősiségének kérdése volt. A Secui-
mea c. helybeli lap E, P. jelzésű cikke 
birálat alá vette ugy az előadást, mint 
az arra vonatkozó közleményünket. A 
tudományos színezetű cikket a lap 
azzal vezeti be, hogy csodálkozik az 
illetékes hatóságokon, amelyek nem 
gondoskodnak arról, hogy megaka-
dályozzák ezt az »uj formájú  sovén 
propagandát« és annak a reményének 
ad kifejezést,  hogy »a hibát azáltal 
fogják  jóvátenni«, hogy lapunkat a 
Secuimea cikkének magyar fordítás-
ban való közlésére kötelezik. Csak e 
bevezetés után következik a kérdés 
»tudományos« tárgyalása. Ennek so-
rán a cikk értelmileg is, de több helyt 
szószerint is, felhívást  tartalmaz a vitá-
nak ugyancsak tudományos alapon 
való felvételére  és a történelmi, tehát 
szintén tudományos, bizonyítékok elő-
terjesztésére. 

Sajnálattal kell kijelentenünk, hogy 
a vita felvételére,  vagy tovább folyta-
tására nem vagyunk hajlandók. Nem 
folytathatunk  tudományos vitát olyan 
ellenféllel,  aki a tudományos érvek 
felsorakoztatása  előtt hatósági beavat-
kozás után kiabál, annak a segítségét 
akarván előbb a maga számára biz-
tosítani. Mert vagy tudományos vitát 
folytatunk,  vagy a hatósághoz fordu-
lunk. Aki mind a két eszközt igénybe 
akarja venni ellenünk, akikről tudja, 
hogy csak egyikkel élhetünk, s igy 
azt is tudja, hogy egyenlőtlen küz-
delemre hiv ki: azt jóhiszemű ellen-
félnek  nem tekinthetjük, s az el is 
játszotta azt az igényét, hogy őt ma-
gasabb szempontú tudományos kér-
dés megvitatására hivatottnak ismer-, 
jük el. 

Tanitónö-kinevezés. Szende An* 
talné Vajda Emmát — Vajda Ferenc 
helybeli ref.  lelkész leányát — Buda-
pest székesfővároshoz  rendes tanító-
nőnek nevezték ki. Három évvel eze-
lőtt a másik leányát, Vajda Margitot 
is ugyanoda választották meg-, rendes 
tanítónőnek. 

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

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

C U K O R K A - király rtál 
vásárolhat. 

100 gramm savanyu cukorka . . . 5 lejtől 
100 „ töltött selyemcukorka . 6 „ 
100 „ csokoládé-deszert . . .10 „ 
100 „ praliné 8 „ 
100 ,. cognacos megy . . .13 „ 

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

Szíves pártfogásukat  továbbra is kérve: 

T H O B D A T G Y Ö R G Y 
Bul. Reg Ferdinand 23 (Kossuth-u.) 
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Váratlanul meggazdagodni 
a mai nehéz időkben csakis egy szerencsés 

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

22—március 26-ig tartó húzásra. 

Eljegyzés. Dr. Kelemen Károly 
ügyvédjelölt eljegyezte Sándor Erzsi-
két, dr. Sándor Gábor csíkszeredai 
ügyvéd leányát. 

A Népszövetségi Róm. Kath Le-
gényegylet utolsó farsangi  teaestélyét 
február  10-én tartja saját helyiségében. 
Az egyre jobban gyarapodó közönség 
pártoló támogatása igéreles biztató, 
hogy aki eddig nem jött el, ezúttal 
az ia ott lesz ! 

Gyász a tanitónöképzőben. A hely-
beli ref.  tanitónőképzőnek egy szere-
tetreméltó, szorgalmas növendéke hunyt 
el néhány nappal ezelőtt, mély gyá-
szára Rácz Gábor bikafalvi  lelkésznek, 
mint atyjának és a családnak s nagy 
szomorúságára társnőinek, akik közt a 
kedves, jó leányka általános szeretet-
nek örvendett. Az elhunyt Rácz Évi 
VI. o. növendék itthon még a kará-
csonyi vakáció előtt betegeskedni 
kezdett, majd miután egészsége lát-
szólag javult, szülei Barótra vitték 
nagyanyjához, akinél legutóbb, beteg-
ségének váratlan komplikálódása foly-
tán kiszenvedett. Temetése, mely nagy 
részvét mellett szintén Baróton történt, 
oda utaztak osztálytársnői, s az inté-
zet nevében Biró Sándor lelkész-tanár 
mondott a koporsó fölött  megható 
szép búcsúbeszédet. 

A Ref.  Férfiszövetség szeretettel 
közli tagjaival, hogy február  4 én, 
vasárnap délelőtt templomozás után 
értekezletet tart. Előadó Biró Sándor 
tanár. Minden csütörtökön este 8 óra-
kor állandó bibliaóra van a kőkereszt-
téri papilakban, hová mindenkit szí-
vesen látnak. Február 18 án, vasár-
nap, a nőszövetség és a férfiszövetség 
nagyobb nyilvános teaestély rendez, 
vetitett képes előadással. Az előadás 
címe: az indiai földrengés  és a Har-
gita vulkánizmusa. 

Popa János halála. Popa János 
hidegkúti gör. kel. lelkész január 28 án 
városunkban, a közkórházban meghalt. 
Az elhunyt, mint a liberális párt régi 
híve, egyik jelöltje volt e pártnak a 
képviselői lista második helyén, amely 
megyénkben a december 20 iki válasz-
táson többséghez jutott. Holttestét 
előbb a megyeházán levő kápolnában 
ravatalozták fel  s innen szállították ja-
nuár 30-án nagy gyászpornpával Hi-
degkutra és ott temették el. Özvegye, 
nyolc gyermeke és kiterjedt rokonság 
gyászolja ; 59 évet élt. 

A Veres Kereszt egylet helyi cso-
portjának vezetősége január 27 ikén, 
szombaton este a Bukarest-szálló ter-
meiben sikerült táncmulatságot rende-
zett, amelyen városunk egész társa-
dalmából nagy számmal vettek részt. 

Halálozás. Illyés  Albert  ny. bá-
nyatisztviselő, a hitelszövetkezet köny-
velő pénztárnoka, aki közügyekben is 
sokszor vett tevékeny részt, január 
27 ikén, Parajd községben, 68 éves 
korában elhunyt. — Mihály  János  62 
éves korában városunkban elhunyt. — 
Mátyás  József  cipész 26 éves korában 
elhalt városunkban. — Dodó  Sándor 

-36 éves korában Bögöz községben 
elhunyt. —Kiterjedt tekintélyes csalá-
dok gyászolják a megboldogultakat. 

Köszönetnyilvánítás. A szombat-
falvi  ifj.  egyesület elnöksége ezúton 
mond hálás köszönetet kedves ven-
dégeinek, kik a »Koncsag Lajkó« c. 
népszinmü előadásán megjelentek, s 
megjelenésükkel lehetővé tették az 
egyletnek, hogy súlyos kiadásait fe-
dezni tudta. Külön őszinte köszöne-
tet mond számos felülfizető,  az egy-
let működése iránt melegen érdeklődő 
közönségnek, s mindazoknak, kik 
ügyes szereplésükkel, s más mellékes 
munkálatokkal hozzájárultak az estély 
sikerének biztositásához. 

x M érlegképes könyvelő szép Írás-
sal vállal : kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 
órakönyvelést. Cim a kiadóban. — 

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

Dr. Willer József parlamenti fő-
titkár cime : Bucureşti 3. Str. Clemen-
ceau 11. Etaj I. Ugyanez a cime az 
Országos Magyar Párt bukaresti köz-
ponti .irodájának is. 

A bágyí községi elöljárókról a 
Hargita c. újságban terjesztett hir, 
ugy amint az közölve van, nem fedi 
a valóságot. Az előzményekből meg-
állapítható, hogy éppen azok kezdték 
a kötekedést és a verekedést, akik 
most a Hargitában szeretnének ma-
guk mellett hangulatot kelteni. Tudni 
kell a következőket. Lőrincz Gyula, 
id. Bencze István és Bencze Márton, 
hogy meghurcolják az egyházi elöl-
járókat, feljelentést  adtak be ellenük 
a püspöki hatósághoz. A bizonyítás 
elől azonban meghátráltak s azután 
Dáné Zsigmond, mint megyebiró, rá-
galmazásért feljelentette  őket. Éppen 
a kérdéses napon volt a tárgyalás Ok-
lándon s a bíróság a három vádas-
kodót megbüntette. A tárgyalásról ha-
zamenet Szentpálon betértek Dánéék 
a korcsmába, de amikor Lőrincz Gyula 
és Bencze szintén bementek oda, Dá-
néék távoztak, nehogy az elitéltek be-
léjük kössenek. És csakugyan indo-
kolt volt az elitélés miatti bosszuállás-
tól tartani, mert amikor a Kertcsere 
nevü helyen a gyalogösvényen halad-
tak, Lőrincz Gy. és Bencze észrevét-
lenül utánuk mentek, beléjük kötöttek 
és tettlegesen kezdték őket bántal-
mazni. A községi biró, a megyebiró 
és a birt. pénztárnok természetesen 
védekeztek s eközben a támadók is 
megsérültek és pedig lehet, hogy ép-
pen attól a fadarabtól,  amit az ő ke-
zükből vettek ki. Fel se tételezhető, 
hogy három — egyházi, községi és 
birtokossági — előljáró olyan merény-
letet készítsen elő és hajtson végre, 
mintahogy a Hargita irja le az esetet. 
Okuk sem volt erre, hiszen a pert Lő-
rinc Gyuláék vesztették el. Egyébként 
a Lőrincz Gy. sérülése sem olyan sú-
lyos, régi elhanyagolt betegség az oka 
mostani állapotának. A Hargita hír-
adását jellemzi, hogy ifj.  Dáné Zsig-
mond nem is előljáró s a verekedés-
hez közel se volt. 

A Székely Dalegylet jelmezes es-
télye. A Székely Dalegylet f.  hó 3 án, 
szombaton este rendezi a szokásos 
jelmezes eslélyét saját otthonában. 
Különös meglepetést tartogat a kö-
zönség számára a rendezőség, ameny-
nyiben az estélyre be fog  vonulni egy 
török basa háremje koihü jelmezekben 
és egy tiz tagu táncos csapat külön-
böző farsangi  táncokkal fogja  szóra-
koztatni az estély résztvevőit. Azon-
kívül lesz világposta, tombola, szer-
pentin és konfetti  csata. Elsőrangú 
ételek és italok állanak a közönség 
rendelkezésére, amelyeket a dalegylet 
házi kezelésben, szolgál fel.  Belépő dij 
10 lej-+-2 lej repülőbélyeg. A legszebb 
és a legérdekesebb jelmezek jutalom-
ban részesülnek. Mindenkit szívesen 
lát a rendezőség. Az estély rendezői 
Kovács Lázárné, Kerestély Gyuláné, 
Bartók Irénke, Kovács Lenke. 

Lopás miatt vonta felelősségre  a 
a helybeli törvényszék Ilyés Ambrus 
28 és Ilyés Dénes 32 éves székely-
pálfalvi  lakosokat, akik a mult évi 
október hó 2-ikán Ilyés Péter szövet-
kezeti üzletvezetőtől 1300,lejt tulajdoní-
tottak el. A bíróság a tetteseket egyen-
kint 15—15 napi fogházbüntetésre 
Ítélte jogerősen. 

Az Oitáregylet f-  hó 4 ikén, va-
sárnap rendezi IV. vallásos délutánját 
a főgimn.  tornatermében d. u. fél  6 
órai kezdettel. Műsor: 1. Bevezető 
egyházi ének. 2. Zongorán játszik: 
Izsáky Ilonka. 3. P. Kázmér novellá-
iból felolvas.  4. Szaval Forró Gézáné. 
5. Hasslinovsky : Ave Maria, énekli B. 
Sólyom Edith zongorakiséret mellett. 
Hegedűn kiséri Kiss Elek országos 
karnagy. 6. Szerafikusok  szavaló-
kórusa, vezeti: P. Takács G. 7. Zene-
szám. 8. Tánc. A róm. kath. elemi 
leányiskola növendékei. 

Egy városunkból elszármazott de 
rék pap halálaról kaptunk értesítést. 
Az elhunyt: Kassay F. Pál városunk-
ban született 69 évvel ezelőtt, s itt 
élt, mint ferencrendi  szerzetes is egyi-
deig. A rendből 1897 évben kilépett, 
s ugyanakkor az esztergomi egyház-
megyében levő Csáb községben plé-
bános lett, ahol az 1930 évben ünne-
pelte pappászentelésének jubileumát. 
Városunkban tekintélyes rokonság gyá-
szolja, ennek sorában, mint testvére, 
özv. Mertz Károlyné Kassay F. Vilma. 

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet 
mondok a helybeli rom. kath. jellegű 
első temetkezési egylet vezetőségének, 
hogy fiam,  Mátyás József  elhalálozása 
alkalmával az utána járó alapsegélyt 
az általa befizetett  járulékokkal együtt, 
a bejelentés alkalmával azonnal kifi-
zette. 1934. január 31. Mátyás Ist -
vánné. 

Egyházi estély. A helybeli refor-
mátus egyház vasárnap d. u. 5 órakor, 
a nagy tanácsteremben egyházi estélyt 
rendez, melynek műsora következő: 
1. A gyülekezet éneke : Itt van szivem. 
271. sz. ének 1 vers. 2. Bibliát ma-
gyaráz : Vajda Ferenc lelkész. 3. Éne-
kel : Varró Vilma. 4. Szaval: Márton 
Rózsi. 5. Előadást tart: Biró Sándor 
tanár. 6. Énekel: Nagy Dénes, 7. Sza-
val: Kökösi János. 8. A gyülekezet 
éneke : Ne csüggedj el . . 279 sz. é. 
1. vers. Belépti dij nincs. Az érdek-
lődő közönséget tisztelettel meghívja : 
a Leányszövetség. 

Meghívó közgyűlésre. A Székely-
udvarhelyi Székely Dalegylet f.  évi 
március hó 4 én, vasárnap d. u. 4 
órakor saját helyiségében tartja rendes 
évi közgyűlését, amelyre tagjait meg-
hívja. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó. 
Titkári jelentés. Pénztárnok és gazda 
jelentése. Vizsgálóbizottságok jelentése. 
Felmentvények megadása. Tisztújítás. 
Indítványok. Amennyiben a tagok ek-
kor határozatképes számban össze nem 
jőnének, a közgyűlés f.  évi március hó 
11 én d. u. 4 órakor a megjelentek 
számára való tekintet nélkül fog  meg-
tartatni. 

Városunk egyedüli szőttes bálja 
minden évben a szépséges székely vi-
selet emlékezetes ünnepévé magasz-
tosul. Az idén február  3-ikán, szomba-
ton lesz a szőttes bál a Szabó Károly 
vendéglőjében. Vegye magára a szé-
kely gúnyát mindenki, aki teheti s az 
évenként csak egyszer visszatérő al-
kalmat ne mulassza el, hogy jelen le-
hessen a gyönyörűséges székely estén, 
amely pontosan fél  9 órakor kezdődik. 

Talált arany gyürü van lapunk 
kiadóhivatalában, amelyet a Bacsics 
József  üzlete előtt Imreh Ibolyka, a 
pár nap múlva szinre kerülő Kis Sen-
ki főszereplője  talált. Egyéb kedvező 
jelek mellett, ez is jó jel a darab si-
kerére nézve is, mintegy arra figyel-
mezteti a közönséget, hogy aki az 
előadáson megjelenik, szintén arany-
nyal felérőt  talál: jókedvre hangoló-
dik, kedves szereplők eleven, üde já-
tékának élvezetében gyönyörködhetik. 

x Szoptatós dadának elmennék. 
Cim a'kiadóhivatalban. 1—1 

Teaestély a Ref.  Egyházi Dalkör 
rendezésében. A Ref.  Egyházi Dalkör 
farsang  utolsó vasárnapján rendezendő 
teaestélye iránt városszerte igen nagy 
érdeklődés nyilvánul meg, amiből arra 
lehet következtetni, hogy ez az estély 
lesz az idei farsang  egyik legsikerül-
tebb mulatsága. A gondosan össze-
állított müsorón kivül, amelyet még 
hangulatosabbá tesznek Rájk Sándor 
énekszámai, a rendezőség gondoskod-
ni fog  a közönség állandó szórakoz-
tatásáról. Lesz tombolajáték, világ-
posta, szépségverseny stb. Aki a leg-
szellemesebb viccel vagy adomával 
áll elő, az értékes jutalomban fog  ré-
szesülni. Nagyon olcsó hideg és me-
leg ételekről s elsőrendű olcsó italok-
ról a csizmadia társulat vendéglőse 
fog  gondoskodni. Belépti dij nem lesz, 
egy tea 15 lej, amelyért mindenki reg-
gelig táncolhat. Készüljön tehát min-
denki erre a legcsaládiasabb, legkelle-
mesebb mulatságra, melynek részle-
tes műsora e lap jövő száméban lesz. 

A Polgári Önképző Egylet szabad* 
liceuma. Közvagyonosodási érdekből 
nagyfontosságú  ügyre hivta fel  Bányai 
János tanár a város polgárságának fi-
gyelmét a Polgári Önképző Egylet mult 
heti szabad líceumán tartott előadásá-
val, mikor az idegenforgalom  ügyének 
megszervezésére s az ebből fakadó 
haszonnak feltárására  buzdította a je-
lenvolt 100 főből  álló hallgatóságot. 
Az érdekes kérdést megvitatásban is 
részesítették, s végeredményképpen 
Voszka István dr. vezetésével egy az 
ügyet kezében tartó és a szervezést 
megvalósító bizottság küldetett ki. Az 
előadás előtt Retkes József,  utána 
pedig Pál Sándor ifjak  szavaltak igen 
ügyesen, míg a szereplőknek Csiky 
Albert elnök mondott köszönetet a 
hallgatóság nevében. A jövő vasárnap, 
febr.  4 én d. u. 3 órakor Jancsó Béla 
róm. kath. főgimnáziumi  tanár fog  elő-
adást tartani: a mérges gázokról és az 
azok elleni védekezésről. A szabad-
oktatási előadások ingyenesek, a köz-
művelődés érdeke mindenkit szeretet-
tel hív azokra. 

x Pingpong verseny Székelyud-
varhely bajnokságáért. F. hó 11 én, 
d. u. 3 órai kezdettel indul meg az 
IKE rendezésében a kollégium melletti 
székházában az izgalmas asztali ten-
iszmérkőzések sorozata a székely 
anyaváros bajnokságáért. Versenyka-
tegoriák lesznek: férfi  egyes, kettős 
ós ötös csapatbajnokság. Nevezéseket 
az IKE elnöksége fogad  el február 
10 ig, Imecs Béla s. titkárnál jelent-
kezés utján, az IKE házban. Nevezési 
dij 20, 30 és 50 lej. A helyezetteket 
díjazza az egyesület. 1—2 

Háziestély. A csizmadia ipartár-
sulat vigalmi bizottsága húshagyóked-
den víg farsangi  háziestélyt rendez, 
amelyre már most felhívja  a nagy 
közönség szíves figyelmét. 

A jövőre vonatkozó gazdasági 
tervek a Nagy Homoród mentén. A Ho-
moródszentpálon tartott 10 napos gyü-
mölcstermelési tanfolyam  előadásai és 
a tanfolyammal  kapcsolatban a köz-
ségek összes lakói számára este 
7—9 ig tartott felvilágosító  és irányt 
mutató ingyenes előadások rendén: 
Recsenyéd, Szentpál, Szentpéter, Vá 
rosfalva  és Jánosfalva  gazdaközönsége 
és értelmiségi vezetői egyetemlegesen 
meggyőződtek arról, hogy a mostani 
gazdálkodási rendszert ki kell egészí-
teni a gyümölcstermelés kiterjedtebb 
bevezetésével. E célból felvetődött  az 
eszme, hogy a tanfolyamot  végzett 
egyének egyetemlegesen álljanak egy 
termelő csoportba, s együttes anyagi 
és munkaerejükkel létesítsenek egy 
több holdra kiterjedő gyümölcsfaisko-
lát, ennek révén pedig állítsanak be 
alkalmas területeiken azok kiválogatá 
sával és esetleg bérbevételével egy 
hatalmas kajszinbarack gyümölcsös 
telepet, melynek terméshozamát Brassó, 
Sinaia, Szováta vendégközönségének 
nyári gyümölcsökkel való ellátására 
lehetne szállítani. Az ügy élére a köz-
ségek értelmi vezetői állanak, a birtokos-
ságok és községi tanácsok támogatá-
sával. Helyes. Az eszme megvalósí-
tása a gazdáknak és munkásoknak sok 
pénzt fog  hozni jövedelemképpen. 

x Értesítés. Tisztelettel értesítem 
az érdeklődő közönséget, hogy ápri-
lis 1 étől kezdődőleg vendéglő-helyisé 
gemet kiadom. (Odorheiu, Bul. Reg. 
Ferdinand 77.) 1—2 
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Köszönet és kérés a szegények 
nevében. A róm. kath. szegényekháza 
vezetősége hálás köszönetet mond azon 
nemesszivti jótevőknek, kik a ház sze-
gényeit elhagyott, szomorú helyzetük-
ben" a szent karácsonyi ünnepe-
ken tüzelőfával,  élelemmel és szap-
pannal felkeresni  szíveskedtek. Jelen-
leg nyolc elaggott lakója van e 
komor, kis hajléknak, hol régen 
jobb napokat látott öregasszonyok 
élik hátralévő nyomorúságos napjai 
kat. Igaz, mindenkinek nehéz meg-
birkózni a mai nincstelen helyzettel, 
de mégis legszánalmasabb a szegé-
nyekháza lakóinak élete. Aki nyomo-
rúságot akar látni, őket nézze meg. 
Olyan is van közöttük, aki 6 éve fek-
vő beteg, olyan is, aki nem lát, a töb-
bi is csak nehezen vonszolja öreg 
csontjait. Köszönet és hála néhány 
jó családnak, kik nekik havonta egy-
szer ebédet küldenek, de mindennapra 
nincs meg, még az ebédjük sem. Reg-
gelire, vacsorára nincs semmi. A sze-
gények kérik szépen a város könyö-
rületes lakóit, gondoljanak rájuk is, 
ók állandó imádsággal viszonozzák a 
jótéteményt, s kérik a jó Istent, fizes-
se vissza. Aki az ilyen szegényen se-
git, saját részére fizetgeti  a beléptidi-
jat az örökkévalóságba. Azt mondta 
az Ur Jézus : »Aki egy ital vizet ad 
az én nevemben, azt is megjutalma-
zom.« Több városban van szegények-
háza, de sehol sem olyan szegény, 
mint itt. A segesvári szegényekházát 
is a város lakossága tartja fenn,  s oda 
a tehetősebbek legalább egy évben 
kétszer háromszor küldenek valamit. 
A tejesgazda tejet, a mészáros hust, 
a pék kenyeret, a kereskedő cukrot, 
szappant, lisztet, a ruhásboltos egy-
egy fejkendőt,  1—1 pár harisnyát és 
nem is érzi meg, hiszen ez is csak 
ritkán fordul  elő, és mégis milyen 
nagy segitség a szegénynek, s milyen 
lelki megnyugvás az adakozónak, hogy 
mennyi keserves könnyet törül le a 
bánatos arcokról. Aki irgalmasságot 
nem cselekszik itt, nem is számithat 
könyörületre a másvilágon. 

Az irányított gazdálkodás eszméje a budapesti or-
szágos mezőgazdasági kiállításon. 

Talán még egyetlen gazdasági 
célkitűzés sem talált olyan népszerű-
ségre és bizalomra a magyarországi 
gazdák táborában, mint az irányított 
gazdálkodás gondolata, amely rövid 
pár hónapja kell szárnyra az ottani 
gazdatársadalom évszázados fellegvá-
rából, a »Köztelek« falai  közül. A gaz-
dák érzik, hogy nem elég türelme-
sen várakozni a világhelyzet megja-
vulására, sem a kormány segitő szán-
déka magában nem javíthat sorsukon, 
ezért összefogással,  önerővel akarnak 
helyzetükön könnyíteni. Az irányított 
gazdálkodás utján a mezőgazdasági 
termények — ugy a növényi, mint az 
állati termények — értékesítését kí-
vánják rendszerbe foglalni  és a piac-
rahozás szabályozásával jobb árakat 
elérni. Ma az a helyzet, hogy értéke-
sítési rendszer híján vagy annyi ag-
rártermény érkezik egy-egy alkalom 
mal a piacokra, hogy az árak lezu-
hannak, sőt az áru nagyrésze eladha-
tatlan, vagy — ami a ritkább eset — 
élénk kereslet ellenére nem érkezik 
elegendő áru a piacra. 

Az OMGE által évente rendezett 
országos mezőgazdasági kiállítás, a-
mely oktató szerepe mellett vásári 

jelleggel is bír — sőt a gazdák által 
ismert legjobb eladási és vásárlási le-
hetőségeket nyújtja - , a félévszáza-  zást filmen  és a nemzetközi olimpi-

Hir dessen a SZÉ  KE  L Y 
KÖZÉLET-ben,  biztos  sikere 
lesa Önnek is. 

x Mozihirek. P3ntek d. u. és este 
a cserkészparancsnokság bemutatja a 
II. ik szebeni nemzeti cserkésztáboro-

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

gyárt  ecetraktárt 
létesítettem,  ahol ecetszük-
ségletüket  olcsón beszerez-
hetik.  Jó  minőségért  felelek 
Szíves  pártfogásukat  kérve,  tisz-
telettel  AMBRUS  MIHÁLYNÉ, 
Odorheiu, a villanytelep mellett. 

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet 
mondok a helybeli rom. kath. jellegű 
első temetkezési egylet vezetőségének, 
hogy férjem,  Rozsnyai István elhalá-
lozása alkalmával, az utána járó alap-
segélyt, az általa befizetett  járulékok-
kal együtt, a bejelentés alkalmával 
azonnal kifizette.  1934 január 30. özv. 
Rozsnyai Istvánné. 

Templomi ünnepély. Az unitárius 
nők szövetsége által rendezett multva-
sárnapi templomi ünnepély szépszámú 
közönség jelenlétében folyt  le. Gyüle-
kezeti ének után Sigmond József  hely-
beli lelkész mondott felemelő,  szép 
imát. Bodrogi Eliz a tőle már meg-
szokott pompás szavalói készséggel, 
átérzéssel költeményt adott elő. Feren-
czy Böske iskolázott és behízelgő 
csengésű hangján hatásosan énekelt. 
Dobai István vargyasi unitárius lelkész 
mélyenszántó, tartalmas előadásában 
a mai idők lelki és anyagi válságairól 
beszélt, amelyekből csak a krisztus' 
eszme nyomán lehetne a kibontakozást 
megtalálni. Még egy sikerült szavalat, 
majd a lelkész köszönő szavai és 
gyülekezeti ének fejezték  be a sok 
lelki épülést nyújtó, szép estélyt. 

x A következő kottákat kölcsön-
képpen, vagy megvételre keresem : 
Czerny—Szendy : 11 válogatott tanul 
mányából (op. 20). Szendy—Czerny : 
A virtuozitás III. füzete.  Keszler— 
Szendy: A kézügyesség művészete. 
Chován K.: Főiskolai tanulmányok. 
Bach—Bartók : Wohltemperiertes Kla-
vier III. füzete.  M. Edilburga főnöknő, 
zárd». 1—3 

dos praxis folytán  olyan tökéletes 
intézménnyé fejlődött,  hogy most már 
mintaképül szolgál az irányított gaz-
dálkodás, a tervszerű értékesítés ki-
építésére. A kiállítás rendezősége a 
mult esztendőben a viszonyokhoz 
mért korszerű intézkedésekkel elérte 
azt, hogy a nagy erkölcsi siker mel-
lett a kiállítók anyagi várakozásaikban 
se csalódjanak. így — a rossz viszo-
nyok folytán  csökkent vásárlóképes-
ségre számítva — egyes állatcsopor-
tokban korlátozta a kiállításon elad-
ható állatok számát. Ennek az intéz-
kedésnek döntő sikere volt, mert nem-
csak a kiállításon fizettek  az országos 
viszonylatot jelentősen meghaladó 
árakat a jó tenyészállatokért, hanem 
az egész évre megjavította az állat-
árakat. A kiállítás rendezősége más-
részt a vásárolni szándékozók érdekeit 
is kellő figyelemben  részesítette és 
sokoldalú, messzemenő kedvezmé-
nyekkel lehetővé tette, hogy anyagi 
erejéhez mérten mindenki hozzájut-
hasson a szükséges tenyészállatokhoz. 

Dalosversenyt akar rendezni a 
tavasszal a vármegyei ref.  dalkörökkel 
a ref.  egyházmegyei tanács. A verseny 
rendezésének elhatározása alkalmával 
a tanács egy bizottságot alakított, ame-
lyet Nagy Lajos esperes az előkészí-
tés munkájának megbeszélése céljából 
f.  hó 6 ikára hívott össze Kereszturra. 

Gyilkossági ügyet tárgyalt most 
csütörtökön a helybeli törvényszék, 
azt a gyilkossági ügyet, amely a mult 
év október havában Szentegyházas-
falu  községben keltett nagy megdöb-
benést, s amelyről hirt adtunk mi is 
annak idején. A borzalmas cseleke-
detnek Lőrinc Balázs közbirtokossági el-
nök 18 éves István fia  esett áldozatul, őt 
Tamás Béla felbujtására  Bartos Gyula 
egy este ugy szúrta meg orvul a fe-
jén, hogy, amint akkor megírtuk, a 
beletört bicskapengét csak harapófogó-
val tudták kihúzni az áldozat kopo-
nyájából. Ugyanakkor megsebesült ap-
ja: Lőrincz Balázs is, akin Tamás 
Béla ejtett 20 napon tul gyógyuló sé-
rüléseket, s így Bartos Gyula mellett 
Tamás Béla nemcsak, mint felbujtó, 
hanem mint tettes is vádolva volt a 
csütörtöki tárgyaláson. A törvényszék, 
amely e napon a vádlottak és tanuk 
kihallgatását folytatta  le, s meghall-
gatta a vádló és védő beszédeket, az 
Ítélet kihirdetését a jövő keddre ha-
lasztotta el. 

Régi számok a 

Színházi Életből 
5 lejért és a 

Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 

Könyvnyomda R.-T. 
üzletében. 

A Homoródvidóken rendezett tan-
folyam után. A mezőgazdasági kamara 
gazdasági tanfolyamai  sorozatában ja-
nuár hó 18 — 27-ig a Homoródszentpál 
és vidéke részére tartott gyümölcster-
melési tanfolyam  is bevégződött. A ki-
válóan sikerült tanfolyam  hallgatósága, 
mely Szentpál, Recsenyéd, Szentpéter, 
Városfalva  és Jánosfalva  községek gaz-
dáiból, gazdaifjaiból  és értelmiségi la-
kóiból állott, unitárius lelkészeinek ve-
zetése alatt összegyülekezve, állandóan 
megtöltötte a szentpáli szövetkezet 
nagytermét. A tanfolyamon  naponként 
d. e. 9—lóráig elméleti, d. u. 2—5 
óráig gyakorlati ismertetések voltak, 
melyeket a hallgatók sokasága állan-
dóan nagy szeretettel és odaadó figye-
lemmel kisért. A tanfolyam  elnöke és 
egyben hallgatója: Vári Domokos szent-
páli unitárius lelkész minden ügybuz-
góságával közremunkált a tanfolyam 
sikere érdekében.' A tanfolyamon  a gyü-
mölcstermelést : Gyerkes Mihály; a 
baromfitenyésztést:  Lőrinczi László ; a 
méhészetet pedig: Lakatos Tivadar 
kamarai kiküldöttek adták elő nagy 
szeretettel és lelkesedéssel. A tanfo-
lyam végén megtartott vizsgaszerü ki-
kérdezésre a kamara Csiky Attila gaz-
dasági hivatali aligazgatót küldötte ki, 
aki előzetesen értékes és tanulságos 
előadást tartott az állattenyésztés ok-
szerű hasznothajtó folytatásáról.  A 
minden részletében j51 sikerült tanfo-
lyam hasznos elindulások és tervezések, 
gyümölcsfatelepitések  kutforrás  lesz sok 
időn keresztül. A következő tanfolya  m 
Öklándon február  1 — 10 ig most tar-
tátik, melyen az ennek a központi 
községnek körletébe eső faluk  lakos-
sága vesz részt.. Tanulás, haladás a 
jövő gazdálkodásának az alapja s ezért 
a kamarát és kiküldötteit csak elisme-
rés illetheti a kéthetenként más más 
helyen megismétlődő gazdasági tanfo-
lyamaiért. 

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

x Eladó az ujuton 48 szám alatt 
levő, 400 • öl nagyságú, két teleknek 
alkalmas kert. Értekezni lehet Orbán 
Balázs utca 82 szám alatt. 1—3 

x Mujna (Muzsnâ  község kocsmája 
1934 évi február  hó 20 án délelőtt 10 
órakor a pénzügy igazgatóság helyisé 
ben bérbe lesz adva. Kikiáltási ár évi 
8000 lej. 

x Készpénzzel vesz adóbont 100, 
500, 1000, 5000, 10,000 lejes cimle 
tekben Bacsies József  vaskereskedő. 

ászt Los Angeleszben. — Szombat 
este, vasárnap d. u. és este megint 
egy nagy filmesemény:  Dsingiszkán 
kardja. Uj világszenzáció, a rejtelmek 
es misztikumok drámája. E film  az 
ismeretlen Kina szivébe vezet, ahol 
számtalan veszély fenyegeti  az ide-
gent, aki közeledni merne a vallásos 
titku helyekhez, ahol Dsingiszkán ke-
gyetlen hóditó maradványai pihennek. 
Aki ezt a sirt megsérti, azt titokzatos 
bosszú éri. Dsingiszkán a szélső kelet 
filmje,  ahol még léteznek az ázsiai 
borzalmas istenek templomai. Myrna 
Loy áldozatait egyenként csalja oda, 
ahonnan aztán a halál palotájába ve-
zeti be, ahol a harag kinzásai és a 
mérgek fájdalmai  várják. — Jönnek : 
Négy leánv, három fiu, Szenzációs 
katona-vigjáték (Gretl Theimer), Volt 
egyszer egy muzsikus .. . (Verebes 
Ernő, Szőke Szakáll), Pillangókisasz-
szony, Puccini világhírű operája fil-
men (Sylvia Sidney). Ben Hur, a leg-
nagyobb filmcsoda  visszajön, hogy 
aki még nem látta, megnézhesse. Jön 
A fehér  apáca február  24—26 án. E 
dátumot mindenki tartsa emlékezetében. 

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.  2—2 

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. 
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x Keresek egy üre3 szobát feb-
ruár elsejére. Cim a kiadóhivatalban. 

S z e r k e s z t ő i üzenet. 

Mindenkit kérünk, aki nekünk cik-
ket, hirdetést, vagy bármiféle közle-
ményt küld, azzal az óhajtással, hogy 
az lapunk közvetlenül következő szá 
mában megjelenjék, hogy azt, ha na-
gyobb terjedelmű, legkésőbb  csütörtö-
kön délig  hozzánk juttatni szívesked-
jék. Későbben kapott kézirat köziését 
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. 

EliarlÁ vendéglő-helyiség a gabona-
SVIaUU piacon, Szent György-naptól. 
Értekezni Gáspár Ferencnél az edény-

üzletben lehet. 

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

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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


