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Kilátás van a választási sérelmek 
orvoslására. 

Gróf  Bethlen György és dr. Willer József  tárgyalásai 
Tatarescu miniszterelnökkel 

A parlament alakuló gyűlé-
sén gróf  Bethlen György párt-
elnök tette szóvá a magyarságot 
ért választási sérelmeket s ezek 
között azokat a törvénytelensé-
geket és visszaéléseket, amelyek-
kel megyénkben hamisították 
meg a választások eredményét. 
Bethlen György kijelentette be-
szédében, hogy a Magyar Párt 
peticiót vagy kontestációt nem 
nyújtott be, mert ezúttal, éppen 
a törvénysértések következtében 
nincs annyi képviselője (10), 
amennyinek a törvény szerint a 
peticiót alá kellene irni, de enél-
kül is kéri  a kormánytól az 
igazságtalanságok jóvátételét. Hir 
szerint, a kormányelnökkel foly-
tatott tárgyalások alapján erre 
meg is van a remény. 

* 

Tatarescu  miniszterelnök kü-
lön is fogadta  gróf  Bethlen  Györ-
gyöt,  mint az Országos Magyar 
Párt elnökét s ezen a nagyjelentő-
ségű találkozón pártelnökünk fel-

tárta a kormányelnök előtt a 
magyarság sérelmeit. Tatarescu 
nagy megértést tanúsított a pa-
naszokkal szemben s kijelen-
tette, hogy a kisebbségi kérdés-
ben éppen ez a megértés az ő 
politikájának az alapja. A kor-
mányelnök — amint mondotta — 
éppen ezért nem akar elzárkózni 
a sérelmek orvoslása elől és 
külön tárgyalásokat akar szen-
telni az ügynek, hogy az orvos-
lás módjait és lehetőségeit a 
magyarság vezetőivel egyetér-
tésben megállapíthassák. Ezeken 
a tárgyalásokon a magyarságot 
dr.  Willer József\  megyénk ma-
gyarpárti képviselője fogja  kép-
viselni, akit régi baráti viszony 
füz  Tatarescu miniszterelnök-
höz. Maga a miniszterelnök hi-
vatkozott e baráti viszonyra s 
ennek alapján állapodott meg 
gróf  Bethlennel abban, hogy a 
későbbi, részletes tárgyalásokat 
a miniszterelnök dr. Willerrel 
tolytassa le. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : február 

12 én Kovászna, Küküllővár, 13 án 
Szásztyukos, 14 én Alsókomána, Bony-
ha, Ecel, Topánfalva,  Homoródszent-
márton, Zsibó, 16 án Kibéd, Nagyajta, 
Hosszufalu,  Zetelaka, 17 én Torda, 
Mocs. 

A kolozsvári bőriparosok hadat 
üzentek a betegsegélyzőnek és elke-
seredett hangulatu gyűlésen tárták fel 
a kisiparosság elképesztő sérelmeit s 
határozati javaslatot fogadtak  el az 
erélyes és együttes fellépésre.  A fod-
rászok, festőmesterek  és szűcsök is 
bejelentették csatlakozásukat. A ko-
lozsvári ipartestület bőripari szakosz-
tálya vasárnap népes értekezletet tar-
tott. A kisiparosok azzal a céllal gyűl-
tek össze, hogy sérelmeik orvoslására 
országos mozgalmat indítsanak. Az 
egész gyűlés elkeseredett hangulata is 
mutatta, hogy a temérdek bajjal és te-
herrel küzdő kisiparosokat a végső 
megsemmisülés veszélye fenyegeti.  A 
heveshangu felszólalások  mind azt sé-
relmezték, hogy az adóterhekkel meg-
nyomorított kisiparosok semminéven 
nevezendő iparpártolást nem élveznek 
és siralmas helyzetük betetőzéseként 
a Ioanijescuíéie társadalombiztosító 
törvény minden terhét is ők viselik. 
A munkakamara fenntartási  költségei-

nek javarésze az ő vállaikat nyomja, 
a városi terhek alatt ők vergődnek és 
ők azok, akiknek panaszai a minisz-
tériumban mindeddig süket fülekre  ta-
láltak. 

Az elnök a továbbiakban határo-
zati javaslatot terjesztett elő, melyben 
a biztosítási törvény módosítását, a 
kézmüiparosoknak a betegsegélyzői 
taxák alól való felmentését,  a kisipa-
rosokra vonatkozó adókivetések sür-
gős kivizsgálását, az állam összes ipari 
műhelyeinek megszüntetését, a kontár-
kodás megsemmisítését és a haszna-
vehetetlennek bizonyult munkakamarák 
feloszlatását  kérte. Főbb pontjaiban 
ezek voltak a tárgyai a terjedelmes 
beszámolónak és azoknak a kiáltó pa-
naszoknak, amelyek e közgyűlésen el-
hangzottak. Mindez nem újság nekünk, 
mert hiszen mi ezeket a keserveket, 
úgyszólván egész Erdély és Bánság 
kisiparos osztályával együtt már hosz-
szu évek óta tártuk fel  a jövő-menő 
kormányok előtt, bár e keserves pana-
szokkal nem tudtunk eredményeket 
elérni, mert senkisem jött segítségünkre, 
s ugylátszik, a pusztulás nem lesz el-
kerülhető. 

Nekünk azonban az élethez, a 
munkához és igazsághoz jogunk van 
és ezekre való hivatkozással nem is 
szűnünk meg meg állandóan tiltakoz 
ni és védekezni eltiprásunk ellen, kü-
lönösen most, hogy a liberális kor-
mánynak ennyi jóindulatot mutató 
nyilvános Ígérete hangzott el az egész 
országban az adócsökkentésre és min-
den más könnyítésre nézve. Nekünk 
mindent el kell követnünk, hogy a 
a kormány figyelmét  a mi szánalmas 

helyzetünkre felhívjuk,  hogy velünk 
törődjenek, hogy velünk foglalkozza-
nak abból a szempontból is, hogy a 
kisiparos osztály megmentése az ál-
lamnak is létérdeke. 

Az egész országban történt meg-
mozdulás alapján az összes ipartestü-
letek kebelében egy országos nagy-
gyűlés megtartásáról folynak  a tár 
gyalások, amelyből együttesen, egy ha-
talmas tiltakozással, adjuk tudtára az 
ország vezetőinek, hogy a kisiparos 
osztály életét most már a végpusztu-
lás fenyegeti. 

Több panasz alapján ujabban is 
felhívjuk  a mesterek figyelmét,  hogy 
tanoncokat szerződés nélkül ne tart-
sanak, viszont a segédeket, illetve 
azoknak a munkakönyvét nyilvántartás 
végett mutassák be az ipartestületnél, 
mert előfordult  esetekben egyfelől  a 
segédek nem kaptak iparengedélyt, 
azért, mert nem volt a munkaidő iga-
zolva, másfelől  pedig a mulasztás mi-
att a mesterek büntetésben részesül-
tek. Azok a mesterek, akiknél akár a 
a betegsegélyző, akár pedig az adó 
hivatalok hátrálék miatt foglaltak  és 
árverezést tűztek ki, forduljanak  ipar-
testületünkhöz, hogy érdekükben el-
járhassunk. 

Az ipartestület. 

Ismét túllépik az adóbehajtás 
törvényes korlátjait. 

Keresztes Ignác oroszhegyi la-
kosnak 700 lej adóhátráléka miatt 
lefoglalták  egyetlen disznóját és ösz-
szes tyúkjait, mintegy 7—8 dara-
bot. Január 31 ikén megjelent Ke-
resztesnél az adófelhajtó  két esküdttel, 
hogy elszállítsa a lefoglalt  állatokat, s 
miután a disznó a hajkurásztástól 
megijedve, folyton  szaladgált, az agent 
azt a megoldást helyezte kilátásba, 
hogy a disznót, ha nem hagyja ma-
gát megfogatni,  egyszerűen lelövi. 
Erre azonban nem került sor, mert a 
a disznót végre meg tudták fogni,  s 
szekérre téve, a községházára szállí-
tották, a tyúkokkal együtt. A gazda 
azóta ott kénytelen állatjait élel-
mezni. Az esetet a prefect és a 
pénzügyigazgató urak figyelmébe  ajánl-
juk, mert ismét olyan esettel ál-
lunk szemben, amikor az adófelhaj-
tásnál nem veszik tekintetbe a tör-
vény által biztosított menti sitést, amely 
szerint a gazda egyetlen disznója és 
a nélkülözhetetlen majorság nem fog-
lalható le. Különben is Keresztesnek 
annyi birtoka van, hogy az bőséges 
biztosítékot nyújt adóhátrálékára. 

184,000 lej a megye terhére. 
Az elhunyt Popa képviselő te- j 

metésére megszavazott 40,000 lejről 
irtunk mult számunkban s csak azu-
tán állott módunkban a megyeházán 
kifüggesztett  jegyzőkönyvből tudomást 
szerezni azokról a további határoza-
tokról, amelyekkel a megyei inteiimár 
bizottság még további összegeket is 
szavazott meg a megyei közpénzek 
terhére. így megszavazott 5 ezer lejt 
a prefecturai  igazgató részére lakbér-
pótlási és tűzifa-beszerzési  segély cí-
mén. Továbbá 22,337 lejt a főszolga-
birák és a járási secretárok részére 
ugyancsak lakbérpótlás és tüzifa-be-
szerzési segély címén. A megyei út-
ügyi hivatal személyzetének ugyan-
ilyen cimen 31,130 lej segélyt. Meg-
szavazott temetési segély címén Băr-
bat György özvegye részére 47,460 
lejt és végül megszavaztak 15,000 lejt 
egy rádió beszerzésére, a prefectura 
szükségletére. Hozzávéve ezekhez * 
már emiitett 40.000 lejt: 160.000 lejre 
rug az az összeg, amit az interimár 
bizottság ezen az ülésen megszavazott, 
mint olyan összeget, amely a költség-
vetésbe eddig felvéve  nem volt. Meg-
szavaztak még ezeken kivül Bărbăţe-
an Joan erdőszentgyörgyi szolgabírói 
secretár részére havi 2000 lejt, 1933 
december 1 tői kezdődőleg és pedig  a 
munkanélküliek  számára  rendeltetett 
pénzalapból. 

Akár egyenként, akár összessé-
gükben vizsgáljuk ezeket a pénz-meg-
szavazó határozatokat, meg kell álla-
pitanunk, hogy a megyei időközi bi-
zottság a közpénzekkel olyan gazdál-
kodásba kezdett, amely nemcsak a 
megye és az elszegényedett lakosság 
pénzügyi helyzetével nincs összhang-
ban, hanem a törvényességbe is be-
leütközik. Törvénybe ütközik az állami 
tisztviselők részére a megyei költségvetés 
terhére segély-pénzeket szavazni meg 
és éppen így nem bír törvényes alap-
pal az elhunyt Bărbat prefect teme-
tési költségeinek a megszavazása sem, 
mert ilyen járandósághoz neki, illetve 
özvegyének törvényes igénye nincs. 
Egy olyan szegény vármegyének, mint 
amilyen a miénk, azzal a szigorú gaz-

dasági irányelvvel kell pénzügyeit in-
téznie, hogy minden kiadás kerülendő, 
ami kerülhető. A megyei nyugdijasok 
egy része még az 1932 októbertől 
1933 márciusig terjedő időre eső 
nyugdiját nem kapta meg, de ettől 
eltekintve, a megyében nagy az ínség 
és a nyomorúság, nincs joga és nincs 
erkölcsi támpontja tehát az interimár-
bizottságnák ahoz, hogy ilyen nagy-
összegü közpénzt más célra fordítson, 
amíg törvényes és jogos igények ál-
lanak kielégítetlenül. Elég sajnos, hogy 
a megyei ideiglenes bizottságban egyet-
len tag sem akadt, aki ezekről a szem-
pontokról a prefecturát  és magát a 
bizottságot is felvilágosította  volna s 
így ismét a Magyar Pártra hárul a 
kötelesség, hogy a határozatok ellen, 
a megye érdekében, felebbezéssel  ke-
ressen jogorvoslatot s ezért az elnök-
ség elhatározta, hogy a sérelmes ha-
tározatok ellen felebbezést  ad be. Nem 
befolyásolhatta  ezt az elhatározást az 
sem, hogy az interimár bizottság ha-
tározatainak meghozatalánál magyar-
párti biz. tagok is jelen voltak. 

Itt említjük meg, hogy felebbe-
zéssel támadja meg a pártvezetőség 
a városi interimár bizottság által ho-
zott 10,000 lejes határozatot is. 

Bágy község a vasgárdisták 
ellen. 

Azzal az aláirást gyűjtő akcióval kap-
csolatosan, amelyről nemrégiben mi is 
megemlékeztünk, csak most kapjuk az 
értesülést, hogy Bágy községben a kér-
déses időben azzal az indokolással gyűj-
tötték az aláírásokat, hogy a kérdéses 
iratban a község állást foglal  a vas-
gárdisták ellen és kifejezést  ad annak 
az elhatározásának, hogy a kormány-
nak a vasgárdisták megfékezésére  irá-
nyuló törekvéseit teljes mértékben tá-
mogatja. Az irat szövegét nem volt 
alkalmunk megtekinteni. 
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Egy a sok közül. 
Egyik régi előfizetőnk  a követke-

ző sorokkal küldötte el kiadóhivatalunk-
nak a folyó  évi előfizetési  dijat: Isten 
jóvoltából 1934 évi előfizetési  dijamat 
azon jókivánattal küldöm, hogy az is-
teni segedelem legyen önökkel és a 
szerkesztőséggel terhes és magyarsá-
gunk érdekét szolgáló nemes munká-
jákban. 

Az előfizetési  dijat köszönjük, ar-
ra szükségünk van, mert lapunk fenn-
tartásának ez az egyedüli anyagi alap-
ja. De kiváltképpen köszönjük az elis-
merés és buzdítás meleg szavait, mert, 
ezekben látjuk munkánk legszebb elis-
merését és megjutalmazását. S ugy 
érezzük, mintha e sorok nem is csak 
hozzánk szólanának, hanem arra is va 
lók, hogy a magyar olvasóközönség 
lásson azokban buzdítást: ne csak 
az újságtól várja a kötelességteljesitést 
és a helytállást, hanem tekintse ő is 
magára nézve kötelességnek a magyar 
újság erkölcsi és anyagi támogatását. 
Erre a kettőre együtt van szükségünk, 
ezt a kettőt kérjük és várjuk a kö-
zönségtől. Ezért, a többiek részére 
való példamutatásért és nem a dicsé-
ret fitogtatásáért  tettük közzé megértő 
előfizetőnk  buzditó sorait. 

SPORT. 
A beállott havazás reménységet 

támasztott a már régóta tervezett 
nagyszabású siverseny megtartására s 
igy a Hargita télisport szakosztálya 
elhatározta, hogy f.  hó 18—19 én 
megrendezi ez évi si futó,  ugró és 
akadály-versenyét. 

Az előkészületek már folynak, 
ugy, hogy amennyiben a hóviszonyok a 
várakozásnak megfelelnek,  városunk 
sportszerető közönségének alkalma 
lesz ismét egy olyan sportlátványos-
ság megtekintésére, mely a tavalyit 
minden tekintetben felül  fogja  múlni. 

A vezetőség már megtette a lé-
péseit az iránt, hogy a jelenleg Bras-
sóban tartozkodó Sigmund Ruud vi-
lághírű norvég siugró bajnokot is meg-
nyerje a versenyen való részvételre. 

Szinpadavató beszéd. 
— Mondotta: Biró  Lajos  igazgató a róm. kath. 
főgimnázium  színpadjának felavatása  alkalmá-

ból febr,  7-én. — 

Intézetünknek a test nevelésére, a 
test fejlesztésére,  az izmok erősítésére 
létesített ezen díszes csarnokában a 
bordásfalak,  a gyürühinták, a mászó-
rudak s egyéb tornaszerek mellé — 
ime — egy megújított színpadot is 
állítottunk, hogy ez a csarnok necsak 
a testképzésnek, hanem az értelem 
müvelésének, a kedély nemesítésének, 
a lélek finomításának  is legyen gya-
korló iskolája. Azzal a tettünkkel, hogy 
ezt a szinpadot itt felállítottuk,  a 
múltba óhajtottunk belekapcsolódni, a 
nevelésnek arra az útjára kivántunk 
reá lépni, amely annyi évszázadokon 
át a jellemképzésnek, az akaratedzésnek 
jól bevált, kitűnően kipróbált utja volt. 

A mai ember, amikor a nagy vá-
rosok fényesen  berendezett színháza-
iban a géptechnikának csodáit meg-
bámulja, alig gondol arra, hogy a 
sülyesztőkkel s zsinórpadlásokkal ellá-
tott, villanyfényben  uszó modern szín-
padnak az ősét az iskolában kell ke-
resni. Pedig ott kell keresnünk, mert 
amikor a világi színjátszásnak még 
híre sem volt, az iskolai szinpad fes-
tett deszkái között, pislogó mécse-
sek mellett, eleven, testet ügyesitő, 
értelmet fejlesztő,  lelket nemesitő élet 
folyt. 

Mint minden szép és üdvös do-
log, a színjátszás is az egyház kebe-
lében született meg a vizkereszti és 
húsvéti passió-játékokkal s tovább fej-
ődött az iskolai drámával, amelyet a 

Az, hogy törődjünk a tejgazdái • 
kodással is, csakugyan egy nagyon 
fontos  és a falu  népét egészen közel-
ről érintő ügy és mondhatni, hogy az 
a gyakorlatban ma már nagyon sok 
községnek csaknem kizárólagos jöve-
delmi forrása. 

A jóakaratú és előrelátó közle-
ményben a tejszövetkezeteket érintő 
gyengéd figyelmeztetések  100 száza-
lékban igazak. Azonban, hogy az ér-
tékesítés érdekében senkinek gondo-
lata nincs, tévedésen alapszik, mert 
igenis éppen a tejszövetkezetek érde-
kében alakult meg már vagy 2 éve a 
tejszövetkezetek vajértékesitője és az-
óta is állandóan működik Siménfal-
ván ez a Gazdasági és Hitelszövetke-
zetek Szövetségének »Transsilvánia« 
Értékesítő Fiókintézete, amely szerv a 
bekapcsolódott tejszövetkezetek tulaj-
donának mondható. 

E tervszerű vajértékesitő kizáró-
lag a tejszövetkezetek segítségére és 
védelmezésére alakult és tulajdonkép-
peni célja, hogy az összes tejszövet-
kezeteket az értékesítő számára meg-
nyerje, helyesebben, hogy az összes 
tejszövetkezetek egy nagy közös egy-
ségbe tömörülve maguk szabályozzák és 
javíthassák a termelést, kezükbe ve-
gyék az értékesítést és eltüntessék azt az 
óriási nagy árkülönbözetet, ami a ter-
melői és fogyasztói  árak közt tátong. 
Továbbá ennek folyamányaképpen, 
hogy ez az irányításra hivatott köz-
ponti intézmény a gazdákat a tejszö-
vetkezetek utján egyéb termelvényeik-
kel is vonja be a közös értékesítőbe. 
És bár kétségtelen, hogy az elmúlt 
esztendő során az általában súlyos 
gazdasági viszonyok erősen kihatot-
tak ezen uj alakulatra is, ennek elle-
nére az értékesítő kedvező hatása a 
tejszövetkezetek menetében máris mu-
tatkozik, különösen az értékesítés 
terén, mert létezésével mégmditotta az 
áremelkedés folyamatát  az egész vo-
nalon. 

Ez az értékesítő fiókintézet  ma 
már az ország egyik legnagyobb vaj-
szállitó vállalata, mely a falusi  tejszö-
vetkezetek által feldolgozott  vajakat 
viszi piacra, legfőképpen  Bukaresbe. 
Azt hiszem, nem lesz érdektelen né-
hány szóval megvilágítani ez intéz-
mény működését, eredményét: 

Az elmúlt 12 hónap alatt össze-

protestáns és kath. iskolák egyaránt 
meleg szeretettel karoltak fel.  Az is-
kolai dramának ujabb lendületet a je-
zsuiták adnak, akik fényes  kiállításban, 
pompás díszletekkel és kosztümökkel 
hozzák szinre többnyire vallásos tár-
gyú darabjaikat. Egy egy ilyen szini-
előadásnak a megrendezése valóságos 
eseményszámba ment s Erdély fővá-
rosában : Kolozsvárt maguk a fejedel-
mek, köztük Báthory István is, nem 
egyszer gyönyörködtek az ilyen szini-
előadásokban, megbámulva a tanulók 
ügyességét. 

A mi iskolánkban is, amely szin-
tén jezsuita-alapítás, hasonlóan a többi 
szerzetes iskolákhoz, nagy gondot for-
dítottak az elődök az iskolai dráma 
előadására, de ennek termékei közül, 
amelyekben különösen a csiksomlyói 
és kézdivásárhelyi gimnáziumok bő-
velkedtek, itt nem maradt fenn  semmi. 
Intézetünkben főképpen  a Sarlós Bol-
dogasszony napján tartott kongregá-
ciós tagavatások alkalmával rendezett 
színielőadások voltak a nevezetesebbek, 
amelyekre összesereglettek a megye 
előkelőbbjei, a lengyelfalvi  Orbánok-
kal, a gróf  Gyulafyakkal,  a Henterek-
kel, az ábránfalvi  Ugronokkal, az 
Eszterházyakkal, a kadicsfalvi  Törö-
kökkel, a Szombatfalviakkal  és a tin-
kovai Macskásiakkal az élükön, hogy 
gyönyörködjenek az ifjúság  dicséretre 
méltó szép teljesítményeiben. Mert va-
lóban szép teljesítmények voltak ezek, 
minthogy a jezsuiták jutalmazáskép-
pen csak azokat a tanulókat enged-
ték a szinpad deszkáira, akik minden 
tekintetben kifogástalanok  voltak, akik 
példaképül szolgáltak tanulótársaiknak. 
Az iskolai szinpadot tehát elsősorban 
a kongregánísták használták, mert ők 

sen 57,350 kg. vajat vett át a szövet-
kezetektől értekesiiésre. Ezen mennyi-
ségért a szövetkezeteknek összesen 
3.267,770 lejt fizetett  ki. ami 57 íejes 
középárnak telel meg. Tehát már csak 

í az elmúlt esztendő adataiból is látjuk, 
mennyire bevált a szövetkezetek éle-
tében ez a hézagpótló intézmény. Az 
igazi eredmény azonban nem is e 
számokban mutatkozik, hanem abban, 
hogy az értékesítő megindulása óta a 
vajárakat lényegesen javította, ami a 
kisgazda javára 6—8 lejes áremelke-
dést jelentett. Itt megjegyezni kívánom, 
hogy az ennél is jobb eredményt és 
ennél is magasabb vajárakat azok a 
szövetkezetek élvezték, amelyek az érté-
kesítőbe annak idején nem léptek be 
és ennek folytán  a helyzethozta kon-
kurrenciát kihasználták és a jelenben 
is kihasználják. Ezeknek a szövetke-
zeteknek a magatartása ebből a szem-
pontból nézve elitélésre méltó, mert 
ezen állásponttal', igaz, hogy maguk-
nak hasznot hajtottak, de a többiek 
róvására és hátrányára és mert bizo-
nyos időszakokban, amikor a vajnak 
nagy kelendősége nincsen, a piacokat 
elárasztják és járatlanságuk miatt ott ár-
sülyesztő túlkínálatot eredményeznek. 

Mindezek ellenére az előbbi észre-
vételekből láthattuk, hogy mennyire 
szükség volt egy ilyen alakulatra és 
mennyire megfelelt  a hivatásának. Az 
árakat fokozottabb  mértékben emelni 
ugyan nem sikerült, mert azokat a 
bukoviniai árak befolyásolják.  (Expor-
táláshoz pedig még gyengék vagyunk !) 
A fokozottabb  árjavitás csak azesetben 
is volna lehetséges, ha egytipusu vajat 
termelhetnénk és akkor az árakat a 
bukoviniai árakon felül  lehetne tartani. 

A Gazdasági és Hitelszövetkeze-
tek Szövetségének Értékesítő Fiókin-
tézete, mint szövetkezeti hálózat ezek-
ben az időkben is átérezte tehát ma-
gasabbrendü hivatását s minden tőle 
telhető erővel igyekezett átsegíteni a 
termelő szövetkezeteket azokon a ne-' 
hézségeken, melyekkel különösen az 
értékesítés terén kénytelen volt meg-
küzdeni. Ez a törekvés részben sike-
rült is és igy bizalommal lehet a jö-
vőbe nézni, mert a szövetkezetek egy 
része ma is megállja a helyét és a 
közös értékesítő mellett van. És ez 
egészen természetes is, hiszen ezen 
intézménynek nem is volt más törek-

voltak az ifjúság  elitje, ők mutattak 
példát arra, hogy miképpen kell lelket 
és testet harmónikusan fejleszteni. 
Megújított színpadunkat is a minden 
szépért és jóért lelkesülő leány kongre-
gációnk tagjai veszik először haszná-
latba, nem kedvtelésből, nem szórako-
zásból, hanem azért, hogy a jótékony-
ság oltárán áldozzanak, hogy nemes 
játékukkal szegény tanulóinkon segít-
senek, hogy azoknak könnyeit letö-
röljék. 

Mielőtt a függöny  szétlebbenne, ezt 
az uj szinpadot örvendező lélekkel ava-
tom fel  és adom át nemes rendelteté-
sének, kívánva, hogy hangozzék onnan 
minél tovább az anyanyelv édes mu-
zsikája, terjedjen onnan a tiszta erkölcs-
nek államokat, nemzeteket és egyé-
neket egyaránt megujitó tanítása, hogy 
Mihály arkangyalnak, egyházmegyénk 
védőszentjének, — kinek képét szín-
padunk ormára helyeztük, — teljék 
kedve, teljék öröme és megelégedése 
az előadásra kerülő fehér  darabokban 
s azoknak a szépért lelkesülő szereplő-
iben. És amiként egykor az iskolai 
színpadról nőtt ki a világi dráma, ak-
ként most is itt találja meg azt a ne-
mes oltóágát, amely vérszegénységéből 
kigyógyítva, megint életképessé, nagy-
gvá és virágzóvá tudja tenni. 

Köszönet a jótékonyság oltárán 
áldozó nemeslelkü kongregánistáknak, 
köszönet a fáradságot  nem ismerő mű-
vészlelkű rendezőnek és szereplőknek; 
üdvözlet az előadáson megjelent diszes 
közönségnek s ezzel szinpadunkat át-
adom nemes rendeltetésének. 

vése, mint az, hogy kapcsolatot te-
remtsen ezekkel a szövetkezetekkel, 
hogy felhasználja  azt a természetes 
és jól kiépítendő utat akkor, amikor 
kötelességszerűen akart a bajokon se 
giteni. Ha tehát mindenik szövetkezet: 
igazi szövetkezet, akkor minden szö-
vetkezetnek oda kell állani és a szo -
lidaritás elve alapján, önmagán is 
segitő céllal, kötelességének kell 
tartania ezt az együttműködést. Itt 
azonban még óriási akadályok vannak, 
amelyeket ugyan bizonyos kényszer 
utján idővel talán meg is lehetne 
szüntetni : 

1. Egyes szövetkezetek vezetői 
egyéni szabadságukat féltik,  ami bizo-
nyos mértékig és bizonyos tekintetben 
korlátok közé kerülne. 

2. Egyes szövetkezetek vezetői a 
saját busás nyereségüket féltik  ettől a 
szakszerű és irányított értékesítési 
rendszertől. 

3. Különböző érdekképviseletek, 
kofák,  láncosok a szövetkezetek ve-
zetőit igyekeznek befolyásolni  és erős 
kritikában részesíteni az irányított ér-
tékesítés eszméjét. 

Ez az oka tehát annak, hogy az 
előbb említett célkitűzések 100 szá-
zalékos sikere egyes szövetkezetek 
kilengésein, bizalmatlanságain és ön-
érdekein mult, amellett még, hogy vol-
taképpen kényszer sincs. Pedig mu-
tassanak nekünk ezen magukat távol-
tartó szövetkezetek (akik távolmaradá-
sukat menteni sem tudják) a kölcsö 
nös összemüködésen kivül más olyan 
módot, amely lehetővé tenné ugyan-
ennek az előnyeit. Ezesetben elismer-
ném, hogy távolmaradásuk jogosult. 

Éppen ezért föltétlenül  kívánatos 
volna egy módosított, uj igazgatás 
megteremtése, amely mellett ne lehes-
sen a szövetkezeteknek két olyan osz-
tálya, amelyből az egyik a helyzet-
adta előnyöket élvezze, a másik pedig 
a jövő érdekében áldozatot hozzon. 
Közérdekből is cl kellene mindent 
követni, hogy az összes tejszövetke-
zetek az értékesítő közösségnek része-
sei legyenek, annál is inkább, mert 
olyan szervezkedésről van szó, mely-
nek tartós hasznát azok látják, akik 
részt vesznek benne. . 

Legcélszerűbb volna, hogy éppen 
azok az érdekeiket megvédő szövet-
kezetek járjanak elől jó példával, akik 
elejétől kezdve pártolói ezen közös 
alakulatnak, hogy ezáltal megalapoz-
hassák a szövetkezeti munka haté-
konyságát, önmaguk között való össze-
fogással,  ami aztán végképpen meg-
teremtené a boldogulás és jövő elő-
feltételeit  az összes tejszövetkezetek 
számára. 

Abban az esetben pedig, ha ezen 
cél belátó támogatásra nem találna, 
azesetben a kétségtelen közérdek és 
szükségesség azt diktálja, hogy ezen 
álszövetkezetek kiirttassanak és csak a 
tényleg altruisztikusan működő, ko-
molyan és helyesen gondolkozó szö-
vetkezeteknek engedtessék működési 
lehetőség. Az ilyen szigorú rendsza-
bályokkal a megértő szövetkezetek sok 
csalódástól és károsodástól óvatnának 
meg. A szövetkezetekben tehát ujult 
erővel kell felemelkedni  a jövőben va-
ló bizalomnak és ennek alapján kell 
újjászervezni a termelő szövetkezetek 
igazgatását, mert a megváltozott gaz-
dasági viszonyok, az egyre jobban el-
mélyülő válság parancsolólag irják elő 
a termelő szövetkezetek egytipusu ter- . 
meiését és a szervezett értékesítést. 
Mert ha ez megvan, akkor az eme 
szövetkezeti tömörülésben rejlő értékes 
erők segítségével ezt a nagyjelentő-, 
ségü feladatot,  minden gazdasági ne-
hézség ellenére, könnyen meg lehetne 
oldani és ezesetben az exportálás gon -
dolatát is meg lehetne valósítani. 

Nagyon szép részletterveket lehetne 
erről kidolgozni és országosan be-
vezetni, azonban előbb a falukat  rá 
kell nevelni a közös munkára, ami 
itt nálunk nehéz dolog, mert, sajnos, 
a mi népünk nehezen hajlítható és 
nevelhető ezekre a dolgokra és nem 
okulnak a szászok és svábok e téren 
elért óriási sikereiből. Lfasa  Dezső 

H o z z á s z ó l á s 
a „Törődjünk a tejgazdálkodással is" c. cikkbe?,. 
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Meghalt Lakatos Gáspár plébános. 
Lakatos Gáspár lövétei plébános 49 éves 
korában, hosszas betegeskedés után f. 
hó 7 ikén elhunyt. Hivei érdemes és 
becsült jó lelkiatyjukat 'veszítették el 
benne, a közélet egy tevékeny mun-
kását, aki annak idején mint tábori 
pap a világháborúban is szépen meg-
állotta helyét, amiről büszkeséggel őr 
zött vitézségi kitüntetése is tanusko 
dott. Holnap, szombaton d. e. 10 óra-
kor lesz a temetése, előreláthatólag, 
nagy részvét mellett. 

A társadalombiztosító orvosi 
szolgálata. A társadalombiztosító Str. 
Prinţul Nicolae (Árpád-utca) l szám 
alatti orvosi rendelőjében rendelés járó 
betegek részére d. e. Va9—ValO óráig 
dr. Orbán, V« 10—Vall óráig dr. 
Crişan orvosok által. — A városban 
fekvő  betegek részére a város terü-
lete két kerületre oszlik. I. kerület: A 
Varga patak jobboldalán elterülő város-
rész (tehát a Szent Imre, Bethlen utcai 
rész) a dr. Orbán kerülete, ll.&kerület: 
A Varga-patak baloldalán elterülő vá-
rosrész (tehát a Kossuth utcai, szom-
batfalvi  városrész) a dr. Crişan kerü-
lete. — A fekvő  betegek csak akkor 
számithatnak aznapi orvosi látogatásra, 
ha a beteget a könyvecske — carte 
de chitanţă — bemutatása mellett a 
fenti  rendelési idő alatt bejelentik. 
Hirtelen megbetegedések természete-
sen kivételt képeznek:—• ' " ""• 

Nyomtalanul eltűnt egy ivárme* 
gyénkböl való székely választó. A kép-
viselőválasztás alkalmával Gábor Péter 
38 éves homoródremetei lakos dec. 
20-ikán azzal indult el hazulról, hogy 
a községből való többi v̂álasztóval 
szavazni megy Homoródszentmár-
tonba. A választás székhelyére meg is 
érkezett, a napot ott töltötte el, s ott 
még este 9—10 óra között látták is a 
szövetkezeti italmérésben. Azonban 
azóta Gábor Péternek teljesen nj'oma 
veszett, családjának tagjai semmi hirt 
nem kaptak róla, annak ellenére, hogy 
maguk s más falubeliek  is alaposan 
és ismételten átkutatták az egész 
környéket, mely falujok  s a közeli 
fekvésű  Homoródszentmárton között 
terül el, s amelyen az eltűntnek haza-
térőben keresztül kellett volna halad-
nia. Hozzátartozói, akik közül felesége 
Molnár Veronika Brassóban van szol-
gálatban, s 13 éves leányuk közsé-
gükben nagyanyjánál tartózkodik, ért-
hetően nyugtalan lelki állapotban van-
nak. Kérik, hogy az, aki az eltűntről 
valamit tudna, legyen szíves, közölje 
azt késedelem nélkül, községük elöl-
járóságával (Călugăreni, jud. Odorheiu). 

Keresztúr részére, miután a ren-
des tanács tagjainak egy részét le-
mondatták, interimár-bizottságot ne-
veztek ki, Postoiu Eugen dr. elnöklete 
alatt, A bizottság tagjai még: Farkas 
Lajos, Roman Enea dr., Horváth Sán-
dor, Todoran Dumitru. 

Háziipari uton előállított szőnye 
gekböl kiállítás lesz a tavasz folyamán 
városunkban, azzal a magasabb céllal, 
hogy a közönséggel megismertesse, e 
téren is milyen eredményt lehet ott-
honi munkával, idevaló anyagokkal 
elérni. Megrendeléseket a kiállítás előtt 
is elfogad  Ebért Andrásné városunkban. 

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

———— — — _r 

Nagy hushagyókeddi tea-estély a Magyar 
Párt-otthonban Kónya Jancsi zenekarával. 

Izgalmas események Párisban. 
A legutóbbi időben izgalmas ese-

mények hírei érkeznek Franciaország 
fővárosából.  Az események megindu-
lásának okozója egy, az államot mil-
liókkal megkárosító Stavisky nevü, 
nagyszabású szélhámos üzelmeinek 
napfényre  kerülte volt. Kiderült, hogy 
több vezető és a kormányban is he-
lyet foglaló  politikus állott Stavisky-
val összeköttetésben, s abból közvetve, 
vagy közvetlenül hasznot is húzott, 
mint néhány, más bankoknál élőfor-
dult panamában is, amelyek különö-
nös módon mindjárt az előbbi eset 
után pattantak ki. Mindezek, amikhez 
politikai izgatások is járultak, felháborí-
tották a tömegeket, amelyek zajos és 
elkeseredett tüntetésekben a bűnös 
politikusok megbüntetését, sőt az egész 
kormány távozását is követelték. Mi-
kor aztán a kormányváltozás csak-
ugyan megtörtént, az izgalmak még-

sem szűntek meg, sőt még tovább 
fokozódtak,  naponta barrikádharcok, 
rombolások ismétlődtek, melyekkel 
szemben a kirendelt rendőri és kato-
nai csapatok fegyverhasználathoz  is 
kénytelenek voltak folyamodni.  Csak 
egyetlen, a kedd éjszakai összeütkö-
zésnek mintegy 40 halálos áldozata 
volt, s többezer sebesültje. Ezek a 
forradalmi  jelenségek, pár napon be-
lül egy uj kor mányt: a Daladier volt 
miniszterelnökét már fel  is őrölték, s 
ujabban Doumergue volt köztársasági 
elnök kapott, kivételes felhatalmazás 
sal, megbízatást a kormányalakításra 
amelynek eredménye azonban ma 
még bizonytalan. 

Ugyancsak kiszámíthatatlanok ma 
még azok a politikai és gazdasági kö 
vetkezmények is, amelyeket ezek 
rendkívüli és izgalmas -események 
külföldre  fognak  gyakorolni. 

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. 

Halálozás. Georgescu  Antalné  Sza-
lay Etelka városunkban 40 éves korá-
ban hirtelen elhunyt. Férje, Georgescu 
rendőrkomiszár, gyermekei, s nagy-
számú rokonok gyászolják, nagy rész-
vét mellett temették. 

Előadás Venezíáról. Az Astra kul-
turegylet, élén Steriopol líceumi igaz-
gatóval, előadá ssorozatot kezdett váro-
sunkban. Az első előadást, vonzó és 
lirizmussal átszőtt modorban maga. 
Steriopol igazgató tartotta szerdán Ve-
lencéről, sok érdekes vetitett képpel is 
szemléletesebbé téve előadását. 

A saját tűzkár ellen biztosított 
csűrét gyújtotta fel Homoródszent-
lászló községben a mult évi augusztus 
hó 9-én Forró Sándor, aki az ügy 
minapi törvényszéki tárgyalásán azzal 
védekezett, hogy cselekedetének elkö-
vetésekor szeszes állapotban volt. 
Emellett az ügy vizsgálatánál az is 
kitűnt, hogy Forró a tüzeset folytán  a 
biztosító társaságtól amúgy sem köve-
telhetett volna kártérítést, mert a biz-
tosítási díj utolsó részletének fizeté-
sét elmulasztotta, s cselekedetével ön-
magán kívül kárt nem is okozott sen-
kinek. Mindezek folytán  a bíróság 
Forrót jogerősen felmentette. 

x Nyilvános köszönet. Január 
10 én a kőhalmi vásárból jövet elvesz-
tettem egy kötés bőrt, melynek értéke 
1600 lej. Mátyás András székelyzsom-
bori lakos megtalálta és hozzám be-
csületesen eljuttatta, amiért fogadja 
hálás köszönetemet. Lukács  Gyula. 

Ha elegáns es szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

A Székely Oalegylet húshagyó 
keddi estólye. A Székely Dalegylet 
húshagyókedden este fél  9 órai kez-
dettel nagyszabású humoros-tréfás 
estélyt rendez, melyre a dalt kedvelő 
és érdeklődő közönséget tisztelettel 
meghívja. Az estély műsorát tréfás 
énekszámok, szavalatok, kuplék és 
páros jelenetek töltik be. Konferál  Ko-
vács Lázár. Finom é,eleket és italo-
kat a dalegylet házilag szolgál fel. 
Beléptidij 10 + 2 lej. Rendezők: Ve-
restói Istvánné és Verestói Lajosné. 

Az állatvédő liga helybeli fiókja 
értesiti tagjait, hogy folyó  hó 15 ikén 
fél  6 órakor rendes közgyűlése lesz a 
St. O. Josif  liceum iskolai irodájában, 
ahová a tagok szíves megjelenését kéri. 

A Polgári Önképző Egylet mult 
vasárnapi szabadliceumán, nagy kö-
zönség előtt, Jancsó Béla főgimnázi-
umi tanár tartott nagyon érdekes és 
tanulságos előadást, a mérges gázak-
ról, amelyek nagyrészéről háborús ol-
vasmányainkból, s az újságokból saj-
nos, sokat is tudunk. Ismertette az 
előadó a védekezés módjait is, melyek 
közt a gázmaszkok használata, zárt, 
erős pincékbe, vagy magas hegyekre 
való menekülés a legnevezetesebbek. 
Az előadás után Páll Károly és Szen-
tes József  szavaltak, dicséretesen, ha-
tással. 

Kereskedő ifjuságunk összejöve-
tele. A kereskedő társulat ifjúsága  f. 
hó 10 én, szombaton este tartja a 
Bukarest-kávéház összes termeiben 
összejövetelét, melyre ezúton is tisz-
telettel meghívja a társulat összes tag-
jait. Vendégeket szívesen látnak. Be-
léptidij nincs.j 

x Húshagyókedd a Bucureşti ká-
véházban. A n. é. közönség szives 
tudomására hozom, hogy f.  hó 13 án, 
húshagyókedden este 9 órai kezdettel 
a »Bucureşti« kávéház helyiségeiben, 
ingyenes sorsolás kerétében, Miczi 
Gyula és jazz-zenekara bucsu hang-
versenyt rendez, melyre a n. é. kö-
zönséget tisztelettel meghívja Szilágyi 
Ignác,  a »Bucureşti« kávéház bérlője. 
Beléptidij nincs. 

A Hargita sportegylet szombati 
táncestélye. A Hargita Testedző Egy-
let szombaton este 9 órai kezdettel 
Szabó Károly vendéglőjének összes 
helyiségeiben táncestélyt rendez. Az 
estélyből befolyó  jövedelmet a Hargita 
a nemsokára megkezdendő tavaszi sze-
zon költségeinek fedezésére  fogja  tar-
talékolni. Az egylet ezúton kéri váro-
sunk sportpártoló közönségét, hogy ez 
estélyen jelenjék meg, s gondoskodás 
történt arról, hogy ott nagyon olcsón 
és Kónya Jancsi muzsikája mellett 
nagyon jól mulasson. 

Az Egy kis Senki előadása. F. hó 
7-ikén, szerdán a Felnőtt Leányok 
Mária konregációja rendezésében szín-
re került Egy kis Senki c. vígjáték előa-
dásával megtörtént a helybeli r. kath. 
főgimnázium  újjáalakított színpadának 
a felavatása,  amelynek már előkészü-
leteiről is irtunk. A termet teljesen 
megtöltő közönség örömmel látta a 
gondos átalakítási munkálatok ered-
ményét, a rendes formában  felépített, 
csinos függönnyel  ellátott színpadot, 
amely vonzóan és alkalmasan kínál-
kozik az ezutáni színpadi előadások 
részére. A szinpadavatást magát Biró 
Lajos főgimn.  igazgató végezte, tömör, 
de érdekes adatokban és gondolatok-
ban gazdag beszéddel, melyet lapunk 
más helyén egész terjedelmében köz-
lünk. Az előadás több kellemes meg-
lepetést hozott a közönségnek. Megle-
petés volt maga Bónyi Adorján víg-
játéka, amely nem nagyigényű, de an-
nál kedvesebb, tiszta levegőjű darab, 
s amely hol derűsen mulattató, hol 
érzelmesen megható helyzeteivel, né 
hány jó színpadi figurájával  végig fenn 
tudta tartani a közönség érdeklődését, 
s meglepetés volt egy-két szereplő is, 
akinek egészen újonnan való feltűné-
se, vagy ujabb oldalról való bemu-
tatkozása váratlanul hatott a közön-
ségre. Ez nem vonatkozhatik a vígjá-
ték címszereplőjére, lmreh Ibolykára, 
akinek kedves egyénisége, színpadi 
otthonossága, sokoldalúsága már tel-
jesen benne van a közönség tudatá-
ban, s annak számára zálogot is nyújt 
egy-egy színi előadás sikerére. Alaki-
kitása most is teljes elismerést váltott 
ki, finom  pajkossága derűt keltett, érzel-
mes komolysága megindított. A nő-
szereplők közül mellette is, nagysiker-
rel tünt fel  Lőrincz Berta, aki egy 
harciaskodó, de sorsával megértést is 
ébresztő bankhivatalnok-kisasszonyt 
alakított nagy öntudatosságal, végig 
következetesen. Mint kolléganői: a 
kedves Háger Ica és Vetési Erzsike 
biztos szereptudással, elevenséggel 
mutatták be szerepeik különböző ka-
rakterét. Meglepetés volt Pillich Janka 
szereplése is. Az első nagyobb sze-
repvállalás minden bizonytalansága 
nélkül, öntudatosan mozgott és be-
szélt a színpadon, sok tetszést is kelt-
ve. Miklós József,  akit eddig is na-
gyon inteligens, megbízható műked-
velőnek ismertünk, ezúttal ujabb sze-
repkörben mutatkozott be, s szerepé-
nek érzelmes motívumaiban is meg-
győző, közvetlen tudott lenni. Szabó 
Gábor fölényes,  előkelő bankigazgató 
volt, s ezúttal is jól érvényesítette 
színpadi rutinját, László Béla egy kü-
lönben is karrikaturának ható figurát 
alakított markánsan, néha tulhangsu-
lyozottan is. Dulicsek Sándor, mint 
bankigazgató, szintén teljes biztonság-
gal játszott, mig Dézsi Endre egy öreg 
inas szerepében volt mulatságosan 
karakteres. Szőcs Manci, Kökösi János, 
Lőrínczi Géza, Orosz Lajos, Szentes 
N. kisebb szerepeikben kifogástalanul 
helytállottak. A rendezés körültekintő, 
gondos munkájáért Révay Györgyöt 
illette a közönség elismerése. A Kiss 
Elek zenetanár vezénylete alatt köz-
reműködő ifjúsági  zenekar ezúttal is 
pompás tempójú, gondos játékával 
tünt ki. 

Szentsó̂ imádás a zárdában. A 
katholikus egyesületek m. tisztelt ve-
zetőinek, valamint nagyrabecsült tag-
; ainak szives tudomására hozom, hogy 
f.  hó 11, 12 és 13-án zárdánk fűtött 
kápolnájában háromnapos szentségi-
mádás lesz, amelyre mindenkit szere-
tettel meghívunk. A szentmise e há-
rom napon pont 8 órakor kezdődik. 
D. u. 5 órakor lesz a szentségbetétel. 
M. Edilburga főnöknő. 

x Értesítés. Tisztelettel értesítem 
az érdeklődő közönséget, hogy ápri-
lis 1 étől kezdődőleg vendéglő helyisé 
gemet kiadom. (Odorheiu, Bul. Reg. 
Ferdinand 77.) 2—2 
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A csizmadia ipartársulat házi-
estélye. A csizmadia ipartársulat hús-
hagyókedden este 8 órai kezdettel 
saját helyiségében, igen tartalmas mű-
sorral vig farsangi  házi estélyt rendez, 
amelyre az érdeklődőket szívesen meg-
hívja a társulat vezetősége. Mindenki, 
aki igazán jól akarja eltölteni a far-
sang utolsó estéjét, legyen ott. Be-
léptidij 54-2 lej. Tánc reggelig. 

A szentegyházasfalvi gyilkosság 
ügyében a törvényszék szerdán dél-
kor hirdette ki az Ítéletét, amelyben 
Barlos Gyulát halált okozó súlyos tes-
ti sértésért 3 évi börtönre és politikai 
jogainak 5 évi felfüggesztésére,  Ta-
más Bélát pedig súlyos testi sértésért 
6 hónapi fogságbüntetésre  Ítélte. Mind 
a két vádlott, de az ügyész is feleb-
bezett az Ítélet ellen. 

Harmadszor is előadják az Egy 
kis Senkit. A leánykongregáctó f.  hó 
11-én, vasárnap d. u. fél  6 órai kez-
dettel, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel, harmadszor is előadja Bónyi 
Adorján »Egy kis senki« cimü víg-
játékát á főgimnázium  tornatermében 
a főgimnázium  javára. Első hely 204-2 
lej, II. hely 12+2 lej. Jegyek előre 
válthatók a Könyvnyomda R.-T. üz-
letében. 

x A nyugdijasok egyesülete 21 
lejes árban kiszolgáltatandó kristály-
cukorra utalványt ad tagjai részére. 

A Ref. Dalkör teaestélye. A hely-
beli Ref. Dalkör teaestélye, mint már 
előzetesen is jelezve volt, f.  hó 11 én 
lesz este 8 órai kezdettel a csizmadia 
társulat vendéglőjében. Ez lesz az idei 
farsang  utolsó nagyobbszabásu mu-
latsága, amelynek rövid, de nivós mű-
sora ki fogja  elégíteni a nagyközön-
ség várakozását. A dalkör és Rájk 
Sándor énekszáma, Mordán Mariska 
magán és Bardocz József  s Bordás 
Lajos páros jelenetei uj meglepetése-
ket fognak  hozni. A műsor különös 
érdekessége lesz a tombolajáték fő-
nyereményének a dalkör vegyes kara 
által való eléneklése. Lesz konfetti-, 
szerpentin-csata, világposta, szépség-
verseny és viccolimpiád, melyen aki a 
legjobb és legmulattatóbb viccet adja, 
értékes jutalomban részesül. Belépti-
dij nincs, egy tea 15 lej, amelyért 
mindenki reggelig táncolhat. A dalkör, 
amely nagyon ritkán veszi igénybe a 
közönség áldozatkészségét, de mun-
kájával nagyban hozzájárul a nem-
zeti kultura fejlesztéséhez,  kéri a szí-
ves pártfogást,  hogy kotta- és könyv-
tárát gyarapítva, ujabb produkciókkal 
léphessen pártfogói  elé. 

x Mozihirek. Szombat este, va-
sárnap d. u. és este: VOLT EGY-
SZER EGY ZONGORISTA . . . 
E film  a vidám jelenetek egész sorát 
adja. Mindenki szedje össze az utolsó 
garasát és nézze meg, mert nem fogja 
megbánni. Hallott-e már Verebes Er-
nőről és Szőke Szakállról ? Ők a film 
főszereplői.  — Csak kedd este: Ben 
Hur. A világ legnagyobb filmcsodája  Ra 
mon Novarróval. — Jönnek : Pillangó 
kisasszony, Puccini világhírű operája. 
Február 23—24—25 és 26-án : A fe-
hér apáca. Tizián világhírű képének 
m egele venedésére kell gondolnunk, 
amikor a legnagyobb filmujdonságot, 
A fehér  apácát fogjuk  látni. Helen 
Hayes játsza a film  főszerepét,  egy 
arisztokrata leáryt, aki a vőlegényét 
elveszíti és a vigaszt az apácafátyolá-
ban találja meg. Partnere Clark Gable. 
E film  az örök szerelem és örök szép-
ség együtt. E filmre  minden ember 
figyelmét  felhívjuk.  Jön: Veronika, 
Gál Franciskával. 

Nyilvános árverés legelő haszon -
bórletere. A homoródszentmártoni köz-
birtokosság a »Tizenhétfalusi«  havas-
ban 350 hold legelőt kiad egy évi ha-
szonbérbe nyilvános árverésen február 
18-án, vasárnap d. u. 2 órakor a köz-
ség házában. Az árverési ár összegé-
nek felét  letétbe kell helyezni. Már-
ţinuşi községi  elöljáróság.  1—2 

Figyelem! Figyelem I 

Mindenki tudja már, hogy cukorkát, csokoládét és déli-
gyümölcs-különlegességeket a legolcsóbban és a legfi-
-j nomabbat csak a  

CUKORKA - királynál 
vásárolhat. 

100 
100 
100 
100 
100 

gramm savanyu cukorka . . 
töltött selyemcukorka 
csokoládé-deszert . . 
praliné 8 
cognacos megy . . . 13 

lejtől 

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

Szives pártfogásukat továbbra is kérve: 

t d o r d a i g t « b « y 
Bul. Reg Ferdinand 23 (Kossuth u.) 

If iorlÁ vendéglő-helyiség a gabona-
fXIdUU  piacon, Szent György-naptól. 
Értekezni Gáspár Ferencnél az edény-

üz>etben lehet 

Az Oltáregylet negyedik vallásos 
délutánja is nagy közönség jelenlét-
ben nivós műsorral folyt  le Filó Fe-
renc dr.-né, Glósz Miksa dr.-né és 
Maráth József  dr. né gondos rendezé-
sében. A bevezető imádság és Izsákv 
Ilonka gondos zongorajátéka után P. 
Beke Kázmér nagy figyelemmel  hall-
gatott elbeszélést olvasott fel.  Forró 
Gézáné hatásosan szavalt, B. Sólyom 
Edith egy vallásos dalt énekelt szépen, 
Kiss Elek hegedükisérete mellett. A 
szerafikusok  szavaló kórusa ezúttal is 
nagy hatással szerepelt, Peltzer Vil-
mos dr. hegedűszólót játszott ismert 
művészetével kis lánya zongorakisérete 
mellett. Kedves volt a zárdai növendé-
kek táncszáma is, amely után egyházi 
ének fejezte  be a műsoros délutánt. A 
következő műsoros dlután 18-án lesz. 

Tehénlopás szövetségben. Ilyes 
Imre János 44 éves zetelaki (kecske-
vészi) lakos a mult évi január 16 ikán 
estefelé  hazulról városunkba indult, 
mert itt valami büntetéspénzt kellett 
az adóhivatalnál befizetnie.  Útközben 
Fenyéd községben ismerősénél, Gyen-
ge Albert 33 éves mészárosnál hált 
meg, akivel együtt indultak be más-
nap a városba. A városba jövet a 8 
gyermekes Ilyés Imre János és a ke-
resetnélküli mészáros az élet bajairól, 
a maguk nagy nyomorúságáról pa-
naszkodtak egymásnak, s ezek miatt 
való keserűségükben betértek itt egy 
korcsmába, ahol addig iddogáltak, mig 
lerészegedtek. Este hazafelé  mende-
degélve megbeszélték, hogy egy tehe-
net lopnak, s a viszonyokkal ismerős 
Ilyés Imre János társát Tornai József 
zetelaki lakos udvaráa vezette, aki éppen 
nem is volt otthon, s a kinek udvará-
ra a kerités egy hiányzó deszkájának 
helyén bújtak be. Az istállóba is köny-
nyen bejutottak, mert annak ajtaja 
csupán egy horoggal volt beakasztva, 
amit kiakasztottak, s egy tehenet ki-
vezetve, azzal a kapun át a sötétben 
eltávoztak. A tehénnel aztán Fenyődre 
Gyenge apósához, Szász Mózeshez 
mentek, akitől fejszét  kértek, s a csűr 
ben egy lámpa világánál, amelyet 
Szász Mózes felesége  tartott, a tehe-
net levágták és fel  is darabolták, hú-
sát pedig a csűrben felakgatták.  Azon-
ban a károsult Tornai a tehén eltű-
nését hamarosan felfedezvén,  a csend-
őrséghez fordult,  amely a dolgot még 
másnap kinyomozta, s megtalálta a 
csűrben a marhahúst is, amelyet a 
tettesek nem mertek mindjárt eláru-
sítani. Tornai igy a tehén húsát és 
bőrét visszakapta, aminek folytán  mint-
egy fele  kára megtérült. Ennek figye 
lembe vételével ítélkezett az ügyben 
a törvényszék is, amely most csütör-
tökön Ilyés Imre Jánost és Gyenge 
Albertet lopás bűntettéért 15—15 napi 
fogházbüntetésre,  s politikai jogaik 
1—1 évi felfüggesztésére  ítélte, mér-
legelvén azt is, hogy a vádlottak a 
tett elhatározásakor és elkövetésekor 
részegek voltak, s arra őket nagy nyo 
moruságuk is ösztönözte. Szász Mó-
zest és feleségét  a bíróság az orgaz-
daság vádja alól felmentette,  minthogy 
a lopásért elitéltek egyikével közeli 
családi viszonvban vannak. 

A Székelység uj száma. A IV. 
évfolyamába  lépő honismertető lap a 
mult évi tartalomjegyzékével méltóan 
regisztrálja a lap nsgyfontosságát.  Min-
den sora megmentett adat az Orbán 
Balázs nagy munkájának a kiegészíté-
sére. Az első szám első cikke a ná-
lunk kevéssé ismert, de világhírű 
csiktaplocai Xántus Jánosról szól (arc 
képpel), Ferenczi dr. a Székelyföld  ál-
lati ritkaságait sorolja fel.  Az Attila-
kérdésnek ujabb szenzációi kerülnek 
ismertetésre a nagy hóditó trónralépé-
sének 1500 éves évfordulója  alkalmá-
ból. Szilády Zoltán dr., a kiváló ku-
tató adatokat kér a bivaly elterjedésé-
ről, s székelyföldi  vonatkozásairól. Eze-
ken kívül sok apró adat számol be a 
Székelyföld  és nagyjainak életéről. 
Pártoljuk ezt a maga nemében hézag-
pótló lapunkat. Az Odorheiun megje-
lenő lap évi előfizetése  100 leu (tanü-
gyieknek, lelkészeknek, nyugdijasoknak 
60 leu). 

x Eladó az ujuton 48 szám alatt 
levő, 400 • öl nagyságú, két teleknek 
alkalmas kert. Értekezni lehet Orbán 
Balázs utca 82 szám alatt. 2—3 

x Mérlegképes könyvelő szép Írás-
sal vállal: kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 
órakönyvelést. Cím a kiadóban. 

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

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, 
zárda. 2 —3 

Judecătoria rurală din Cristur jud. 
Odorheiu. 

No. G. 1905—1933. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică in baza deciziunii No. 285--
1931 şi No. G. 1905-1933 a Jude-
cătoriei rurală din Cristur in favorul 
reclamantului A. G. Boicescu nota-
rul public dom. in Cristur repr. prin 
adv. Dr. Fazakas Miklós din Cristur, 
pentru incassarea creanţei de 4680 
Lei cap. şi acc. se fixează  termen de 
licitaţie pe ziua de 28, luna Februarie 
1934 ora 15 p. m. la faţa  locului in 
comuna Cristur unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară mobi-
liară un hambar, 2 coşuri, 30 q fân, 
5 q grău, un car pentru boi, 20 q de 
pâine, un treieri, una vanturatoare, un 
plug sistem L'asi, cu trăsure, una vaca 
tarcata, in valoare de 23000 lei, in 
caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenţiunea care e de incassat 
face 4680 lei, iar spesele până acuma 
stabilite de lei 1020. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  secvestrate şi de alţi 
şi aceştia ar fi  câştigat dreptul de 
licitaţie prezentă este ordonată şi în 
favorul  acestora In sensul art. LX. 
din 1881 §. 192. 

Cristur la 1 Februarie 1934. 
Grefier: (Indescifrabil) 

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

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

x Ping pong 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 
és 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 
dijszza az egyesület. 2—2 

<< lriorlntnloiHAnrtC 

Judecătoria rurală Cristur. 
No. G. 2414-1933. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică in baza deciziunii No. 2820— 
1930 şi No. G. 2414—1933 a Jude-
cătoriei rurală Cristur in favorul  recla-
mantului A. G. Boicescu notar public: 
din Cristur repr. prin advocatul Dr. 
Fazakas Nicolae din Cristur pentru, 
incassarea creanţei de 1040 Lei capi-
tal şi acc. se fixează  termen de lici-
taţie pe ziua de 27 Februarie 1934 
ora 15 d. m. la faţa  locului in co-
muna Roaua, unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară mobiliară l 
3 q grâu cu hambar, un cari de gos-
podărie, două viţei, una maşină de 
cusut, două perine mare, şase pe-
rine mici, un viţel, un porc in 
valoare de 6580 Lei, in caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pretenţiunea care e de incassate 
face 1040 lei capital. 

Întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  secvestrate şi de alţi 
şi aceştia ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora in senzul 
art. LX. din 1881 §. 192. 

Cristur, la 1 Februarie 1934. 
Grefier : (Indescifrabil) 

Judecătoria rurală Cristur. 
No. G. 1536—1933. 

Publicaţiune de licitaţie-
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

public că în baza deciziunei No. 
1936-1932 şi No. G. 1536-1933 a 
Judecătoriei rurală Cristur în favorul 
reclamantului A. G. Boicescu notar 
public din Cristur repr. prin advoca-
tul Dr. Fazakas Miklós din Cristur 
pentru incassarea creanţei de 3571 lei 
capital şi acc. se fixează  termen de 
licitaţie pe ziua de 26 Februarie 1934 
ora 15 p. m. la faţa  locului în co-
muna Simoneşti unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară mobi-
liară : 2 cai, una căruţă, una vacă şi 
un car pentru boi în valoare de 12000 
lei, în caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Pretenţiunea care e de incassat 
face 3571 lei capital. 

întrucât mobilele care ajung la 
licitaţie ar fi  fost  secvestrate şi de 
alţi şi aceştia ar fi  căstigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX. din 1881 § 192. 

Cristur, la 1 Frebruarie 1934. 
Grefiier: (Indescifrabil.) 


