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Előfizetési  árak: 
Egrész évre 120 len. 
Fél évre 60 leu. 
Negyed évre 30 leu. 

Ismét megszavaztak 
huszonegyezerszáz'?lejt a megyei idő-
közi bizottság március 3-ikán tartott 
ülésén, tulnyomórészben magánsze-
mélyek segélyezésére. A megszava-
zott összegek a következők: Popa 
Virgil Hidegkút 4000, Popa Emil Hi-
degkút 4000, Ioan Bărbăţeanu Erdő-
szentgyörgy 4000, Anton Georgescu 
helyt 2000, Dolga Árpád Tarcsafalva 
500, Lázár Ilié Hidegkút 300, Kovács 
József  Fenyéd 200 és Jani Lajos helyt 
100 lej. 

Dr. Nagy Lajos magyarpárti biz. 
tag elvi kijelentést tett a folytonos 
segélymegszavazásokkal szemben. Ki-
jelentette, hogy az egyénenkénti se-
gélyezés nem lehet feladata  az idő-
közi bizottságnak, mert nem olyan 
szervezet, amelynek módjában lehetne 
a segélyezések körül szükséges ellen-
őrzést gyakorolni. Ezért elvileg, ameny-
nyiben a megyének erre volna is pénze, 
csak olyan segélyezéshez járulhat 
hozzá, amely az erre hivatott társa-
dalmi egyesületeknek (jótékonysági 
egyletek) juttat pénzadományt, hogy 
azt a maguk hivatása körében meg-
felelően  használják fel.  De a várme-
gye időközi bizottsága ilyen jótékony-
kodási szerepet nem vehet magára. 

Megszavaztak még 8000 lejt a 
Vöröskereszt egyesület javára is s igy 
összesen megint 21,100 lejjel emelték 
a kerülhető kiadások összegét. A ma-
gyarpárti biz. tagok, a tett elvi kije-
lentésnek megfelelően,  a javaslatok 
ellen szavaztak s a többségi határo-
zatok ellen a Magyar Párt részéről ez-
úttal is felebbezés  fog  beadatni. 

Hiába járatták a mezőgazda-
sági kamarai választókat. 

A mezőgazdasági kamarai válasz-
tásokat már számtalan esetben tűzték 
ki és halasztották el el ugyanannyiszor, 
de ez eddigi elhalasztásokat mindig 
tudomására hozták a választóknak, s 
a lapok is értesülve az elhalasztásról, 
hirt tudtak adni erről. A legutóbb már-
cius 8-ikára kitűzött választások elha-
lasztásáról azonban a választókat nem 
értesítették s ezek a köri titkárok által 
kibocsájtott meghívókra is súlyt he-
lyezve, komolyan vették ezt a legu-
tóbbi terminust és csütörtökön, már-
cius 8-ikán tömegesen jöttek be a vá-
rosba, hogy polgári kötelességüknek 
eleget tegyenek. Csak itt értesültek 
aztán, hogy a választást ezúttal sem 
tartják meg, a városházán nem is tud-
tak a választásról s a törvényszéki 
elnöktől is csak azt a felvilágosítást 
kaphatták, hogy választás nincs, utaz-
zanak haza. Így a gazdaválasztók, akik 
különösen a keresztúri járásból jöttek 
fel  nagy számban, kénytelenek voltak 
az oknélkül megtett ut után ismét 
hazatérni, anélkül, hogy költségeikért 
és munkavesztégükért valaki kápotolta 
volna őket. 

Parlamentárjaink 
a türelmetlenség viharában. 
A parlament mindkét házában 

kisebbségellenes vihart rendezett a tü-
relmetlen román nemzetieskedés. A 
képviselőházban Goga volt miniszter, 
a sokszor emlegetett csúcsai paktum 
szerzője támadt neki a magyarságnak 
és gyűlölettől csepegő szavakkal fej-
tette ki, hogy a román nép mellőzve 
van saját hazájában, mert az álláso-
kat idegenek foglalják  el. Felhozta, 
hogy a máramarosszigeti városi ta-
nácsban 37 tanácsos közül csak 7 
román van, hogy a magyar bankok a 
román impérium alalatt megerősödtek 
s hogy a felekezeti  iskolákban az 
állam pénzén tanítanak. 

Csupa valótlan állítás, de a ma-
gyar parlamentárok türelemmel hall-
gatták a szónokot. Amikor azonban 
azt a merész állítást kockáztatta meg, 
hogy felekezeti  iskoláink az állam 
pénzén tartják fenn  magukat, elfogyott 
a türelem és Laár  Ferenc  igy szói: 
közbe: Goga ur, egy bánit sem ka-
punk s ha ön ezt állítja, ugy valót-
lant állit. Majd dr.  Willer József, 
megyénk képviselője szólt közbe: 
Tudja Goga, hogy nem igazat állit, 
de azért csak mondja I 

Goga beszédére előbb egy libe-
rális képviselő válaszolt, aki szemére 
vetette Gogának a csúcsai paktumot, 
mert az a magyar nemzeti szinek 
használatát is megengedte. Laár Fe-
renc itt azt a megjegyzést tette, hogy 
ezt ma is követeljük, amire a házban 
óriási lárma keletkezett. A támadásra 
Willer József  adta meg a választ nagy 
beszédben. Előbb a liberális szónok-
nak válaszolt: Önök azért ítélik el 
Gogát, mert megkötötte a paktumot, 
mi pedig azért, mert annak egyetlen 
szavát sem tartotta be. Majd párhu-
zamot vont Willer a régi és a mos-
tani állapotok között s például állí-
totta, hogy a budapesti táblánál az 
erdélyi román birák sokkal jobban 
tudtak érvényesülni, mint a magyarok 
ma a román bukaresti semmitőszék-
nél, ahol csak egy magyar biró van. 
A kisebbségi kérdést meg kellene ol-
dania a román nemzetnek, de ehez 
sohasem juthatunk el, mert minden 
évben uj kormány van, amely először 
más problémák megoldásához fog  és 
mire a kisebbségi problémához jutna, 
már távozik is. A feszült  légkörben 
elmondott és folytonos,  türelmetlen 
közbeszólásokkal zavart beszédét dr. 
Willer végül annak a leszögezésével 
fejezte  be, hogy a túlzó nemzeties-
kedő támadás nem alkalmas a kisebb-
ségi kérdésnek sem megoldására, sem 
elhallgattatására. 

A szenátusban az ősz Sándor 
József  magyar szenátor jelentette ki, 
hogy a kisebbségek elleni tervnek 
tekinti azt az indítványt, hogy a vá-
rosok közelében levő falvakat  köz-

igazgatásilag csatolják az illető váro-
sokhoz. Mikor azonban részletesen 
akarta álláspontját kifejteni,  a liberális 
szenátorok olyan lármában törtek ki 
és olyan vihart rendeztek, hogy a 
magyar szenátor nem mondhatta el 
beszédét és az elnök kénytelen volt az 
ülést felfüggeszteni. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: már-

cius 12 én Ósinka, Pálos, Almakerék, 
Harasztkerék, Kolozsvár, Radnót, 
Szentegyházasfalu,  13 án Hadad, 14 én 
Szászváros, 15-én Bögöz, 16 án Csik-
szentsimon, Segesvár, Koródszentmár-
ton, 17-én Homoród (Nagyküküllő-
megye.) 

A szerdán megtartat országos 
kirakó vásár városunk kisiparosainak, 
sajnos, nem nagy jövedelmet hozott. 
Már kora reggel tömegesen jöttek be, 
hol gyalog, hol szekérrel a falusiak 
és mindenki eladásra szánt árut cipelt 
magával, mindenki azért sietett a vá-
rosba, hogy áruját eladja és pénzt 
kapjon. Igen, de pénz a városban 
sincs, mert sem az állami tisztviselők, 
sem pedig a nyugdijasok nem rendel-
keznek tartalékpénzzel, ha kapnak is 
fizetést,  annak már meg van ásva a 

sírja. Igy inkább csak a készruhasát-
rak körül volt egy kis mozgalom, de 
abból a pénzből, sajnos, vajmi kevés 
maradt a városban, kisiparosainknak 
az országos vásár nem hozott na-
gyobb jövedelmet, mint egy nagyobb-
szerü hetivásár. 

A kereskedelmi minisztérium egy 
uj és mindenképpen érdekes terv meg-
valósításán dolgozik. A székely vár-
megyék kisiparosai az utóbbi időben 
a legsúlyosabb szavakkal fejezték  ki 
elégületlenségüket afölött,  hogy a mun-
kakamara a munkaadó és alkalmazot-
tak közötti konfliktusok  békés elinté-
zésére sem nyújt lehetőséget. E miatt 
az ipartestületektől egymásután sürün 
érkeztek kérelmek a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamarához, amely-
ben a kamarához való csatolásukat 
kérik és külön alosztályt kérnek a 
munkaadók számára, amelyben a kis-
iparosok érdekeinek a megvédésével 
foglalkozzanak.  Ugyanezt követelték 
a nagyszebeni szász és román ipar-
testületek is. 

Mindezekből látható, hogy a mun-
kakamarák felállításával  még megkö-
zelítőleg sincs a kisiparos osztály ügye 
elintézve, amely a mai nehéz viszo-
nyok mellett elsősorban is a nagy köz-
terheket viselő munkaadókat érdekli. 
Arról is értesültünk, hogy a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
működését a minisztérium meghagyja, 
ami ránk nézve mégis megnyugtató, 
miután ez a kamara számos éven át 
városunk iparosságának ugy anyagi, 
mint erkölcsi tekintetben segítségére 
volt és közelebbről is ismeri a mi 
helyzetünket. 

Március 25 én d. u. 2 órai kez-
dettel tartjuk meg a csizmadia ipar-
társulat nagytermében rendes évi köz-
gyűlésünket, melyre nemcsak helybeli, 
hanem vidéki iparos testvéreinket is 
szeretettel meghívjuk. Az Ipartestület. 

Miként fokozható megyénkben a gazdálkodás 
jövedelmezősége. 

II. közlemény. 

Megyénk természeti viszonyainál 
fogva  elsősorban állattenyésztés és 
gyümölcstermelés folytatására  alkal-
mas. Kiterjedt legelő- és kaszálóterü-
letei az állattenyésztésnek nyújtanak 
kiváló alapot, talajösszetétele és ég-
hajlata pedig a gyümölcstermesztés-
nek kedvez. A gabonatermelés nálunk 
csak másodsorban jöhet számításba, 
egyrészt mivel szántóterületeinknek 
csak egy kisebb része alkalmas pl. a 
buza termelésére, másrészt mert ten-
geritermesztésre a megye éghajlata 
nem a legmegfelelőbb.  Ezért az em-
iitett gabonaféleségek  termelésével csak 
termesztésükre legalkalmasabb minő-
ségű területekre kell szorítkozni, me-
yeknek jobb művelést adva, valamint 
nemesitett s viszonyaink között jól 
beváló vetőmagot használva fel,  elér-
hetjük, hogy a csökkentett terület 
dacára is fenntarthatjuk,  sőt emelhet-
jük a mai összhozamot. A fennmaradó 
szántóterületeken árpa, zab és mes-
terséges takarmányok termelendők, 
valamint uj gyümölcsösök létesítendők. 

Ily irányt adva a termelésnek, át-
térhetünk az okszerű gazdálkodásra. 

Az állattenyésztésnél az okszerű-

ség főkövetelménye,  hogy az állatok 
teljesítőképessége a lehető legmaga-
sabbfoku  legyen. Az pedig ugy érhető 
el, ha kiváló egyedeket tartva, ré-
szükre megfelelő  lakást és takarmá-
nyozást biztosítunk s kellően gondoz-
zuk őket. A mai székelyföldi  állat-
lakásoknál e tekintetben igen sok a 
kivánni való. Az ólak nem elég me-
legek, az istállók szűkek, sötétek s 
nem szellőztethetők. A takarmányozás 
hiányos, a gondozás pedig nagymér-
tékben elhanyagolt. Már pedig ilyen 
viszonyok mellett még a legkiválóbb 
egyedek teljesítőképessége is vissza-
fejlődik. 

Ha a baromfitenyésztést  jövedel-
mezővé akarjuk tenni, nem elég, hogy 
beszerezzük a jelenben legjobb tojók-
nak mondott vörös izlandi vagy leg-
horn-fajtájú  tyúkot, mert a mai álla-
potok fenntartása  mellett nem fog  az 
sem több tojást adni, mint az eddig 
tenyésztett közönséges parlagi tyúk. 
Sőt valószínűbb, hogy e nemesitett 
fajtákkal  a nálunk divó silány tartás 
mellett még rosszabb lesz az ered-
mény. 

Hogy a tyúkok tojáshozama emel-
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kedjék, mindenekelőtt meleg, világos 
és könnyen tisztitható lakásról kell 
számukra gondoskodnunk. Ma sok 
esetben láthatjuk, hogy a tyúkok a 
ház előtt valamely fán  töltik el az 
éjszakát még télen is. A jobb esetek 
közé sorolható, ha deszkából vagy 
gerendából van összeácsolva a tyúkól. 
A falak  és a padlás betapasztásáról 
azonban már megfeledkezett  a gazda. 
Hogy a szabadban való hálás meny-
nyire hátrányos, könnyen megérthető, 
ha elgondoljuk, hogy a téli hidegek-
ben milyen nagymennyiségű energiát 
kell az állatnak a teste által kisugár-
zott hő pótlására fordítania.  Azon-
kívül paskolja a hó s az eső, am1  

még jobban fokozza  a káros hőel-
használódást s a különböző betegsé-
gekkel szemben is hajlamosabbá teszi 
az állatot. Egyetlen előny a gondo-
zatlan ólakkal szemben, hogy keve-
sebbet szenvednek a féregtől  a fán 
háló állatok. 

A székely tyúkólak sem nyújta-
nak meleget lakóiknak, amiért télen a 
takarmány jelentős része nem tojás-
képződésre, hanem a hőveszteség pót-
lására használódik föl.  Az ilyen ólak-
ban a tyúkok taraja s szakála erő-
sebb hidegben lefagy,  ami hosszabb 
időre megfosztja  őket a tojásrakás 
lehetőségétől. Ugyanez az eset áll fenn 
akkor is, ha erősebb hidegekben a 
baromfiakat  kiengedjük az ólból. Ná-
lunk a jó baromfilakás  kérdése az 
alábbi módon oldható meg a legegy-
szerűbben. 

Az ólat az istálló valamelyik fala 
mellé építjük ugy, hogy annak egyik 
oldalát az istállófal  képezze. Ezen a 
közös falon  egy ajtóval elzárható nyí-
lást vágva, szükség esetén azon me-
leget engedhetünk az ólba. Hogy pedig 
a toll ne kerülhessen be az ólból az 
istállóba, dróthálót is szerelünk a nyí-
lásra. A többi falat  fenyőgerendából 
készítjük s kívül-belül betapasztjuk. 
Ha a talaj száraztermészetü, némileg 
a földbe  sülyeszthetjük az ólat, ellen-
kező esetben emeljük aZ" alapját. A 
padlózatot kemény anyagból, legcél-
szerűbben betonból készitjük s télire 
deszkával borítjuk be. A padlás desz-
kából készíthető s szintén letapasz-
tandó. Az ajtónak pontosan kell zá-
ródnia, valamint ablak is készítendő 
az ólra s arra belülről drótháló sze-
relendő. 

Az ól méretei 15 baromfi  részére 
a következők: 150—200 cm. hosszú-
ság, 100 cm. szélesség s 150 cm. 
magasság. Az ilyen baromfilakás 
tisztántartása és fertőtlenítése  egy-
szerű feladat.  A falak  és a padlás 
meszelés, a padlózat valamely olcsó 
fertőtlenítő  szerrel való lesurlás ál-
tal fertőtleníthető.  A betonpadlózatra 
helyezett deszkaburkolatot takarítás 
alkalmával ujjal cseréljük ki. A ki-
szedett deszkákat aztán künn fertőt-
lenítjük s a következő takarítás alkal-
mával visszahelyezzük az ólba. 

A jó takarmányozás szintén igen 
fontos.követelménye  a baromfitenyész-
tés jövedelmezőségének, különösen té-
len, amikor az állat a kész takar-
mányra van utalva. Bizonyos takar-
mánymennyiségre az élet fenntartása 
céljából van szükség s ezen kívül egy 
másik mennyiségre a tojás előállítása 
céljából, amit ha nem kap meg az 
állat, nincs miből képződnie a tojás-
nak. E célból mészre, fehérjére,  to-
vábbá keményítő- és zsíranyagokra 
van szükség, mivel a tojást ezek az 
anyagok alkotják. 

Egy két kg.-os tyúknak, hogy 
évente 200 drb. tojást adhasson, na-
ponta a következő takarmányadagra 
van szüksége : 30 gramm dara-keve-
rék (buza-, árpa- és zabdara egyenlő 
arányban, meg 10 gramm buzakorpa 

kevés vízzel vagy lefölözött  tejjel ösz- | 
szekeverve) 60 gramm szemeseledel 
(árpa, zab, tengeri vegyesen), 100 
gramm zöld-takarmány és répa, to-
vábbá durva mészpor, faszénpor,  ho-
mok és csontdara. Ilyen ellátás az 
alapja annak, hogy a tyúk hasznot 
adjon gazdájának. 

Helyszűke miatt nem terjeszked-
hetünk ki részletesebben az állatte-
nyésztésnek erre az ágára. Kimerítő 
utmutatást a baromfitenyésztés  tekin-
tetében a gazdasági kamara szakelő-
adójának, Lőrinczi Lászlónak »A tyúk, 
mint haszonállat« cimen megjelent 
munkája nyújt. 

Tekintse meg vételköfelezettség nélkül 

KESZLER 
kalapos üzletében a legkényesebb igényeket is 
kielégítő nynlször, puha, kemény kalapok, vala-
mint mindennemű vidéki, férfi-  és^gyermek-kala-
pok nagy raktftrat!  Szolid árak és pontos kiszol-
gálás. Ezenkívül elvállal mindennemű kalaptisz-
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Makfalva  vendéglátó ünnepe. 
Március 4-én, vasárnap Makfalva 

derék gazdaközönsége egész napon 
vendégül látta a székelykereszturi 
unitárius téli gazdasági iskola növen-
dékeit és vezetőiket. Elekes Dénes dr., 
a kollégium és a gazdasági iskola 
felügyelő  gondnoka és Nagy Endre 
dr. gazdasági iskolai igazgató veze-
tése alatt tettek a növendékek tanul-
mányi kirándulást a községbe. Két 
autóbusszal már a délelőtti órákban 
megérkeztek, több gazdaságban láto-
gatást tettek, megtekintették a község 
nevezetességeit, majd a ref.  nőszövet-
ség ebéden látta a tanulmányi kirán-
duláson levő csapatot. Délután az 
ismert székely szobrász, Vas Áron 
szebbnél-szebb készítményeit: kis állat-
szobrait, majd szomszédjában Suba 
Dénes és Suba Imre székely agyag-
munkások ügyes alkotáséit, bazárokat 
diszitő készítményeit szemlélték meg a 
kirándulók, Dósa Árpád birtokos és 
Gálfalvi  Pál ref.  tanitó vezetése alatt. 
Később a község kultúrházában, az 
egész falu  érdeklődése mellett, Gál-
falvi  tartott ismertető előadást a hitel-
szövetkezet és a fogyasztási  szövet-

kezet történeti fejlődéséről,  buzdítva 
a jövő gazdáit a szövetkezeti eszme 
megismerésére és felkarolására.  Utána 
Nagy Endre dr. igazgató mondott fel-
emelő és mindenkinek szivéhez szóló 
beszédet a faluról,  a falu  eszéről, szí 
véről, erejéről, s termelései újjászer-
vezéséről, a gyümölcstermelés fontos-
ságáról, melynek végeztével Gyerkes 
Mihály rövid felszólalásban  világított 
rá a gazdasági tanfolyamok  hasznos-
ságára, buzdítva a gazdaifjakat  a 
Kibéd-vidéki, folyamatban  levő gyü-
mölcstermelési tanfolyam  tömeges lá-
togatására. Az előadások közeit a 
gazdasági iskola énekszámai töltötték 
ki szórakoztatóan. Az összejövetel 
befejeztével  pedig Máltyus J. Ferenc 
kibédi gazda látta szives vendégsze-
retettel uzsonnára fia  összes iskola-
társait és iskola-vezetőit a makfalvi 
szövetkezet étteremmé változtatott ol-
vasó- és tanuló-termében. 

A makfalvi  kirándulás kedves em-
léke marad a gazdasági iskola ifjú 
ságának és a vendéglátó község derék 
közönségének is. 

A Székely Dalegylet 
évi közgyűlése* 

Március 4 én tartotta meg váro-
sunkban a közkedveltségnek örvendő, 
nagymultu Székely Dalegylet évi ren-
des közgyűlését, mely alkalommal nem-
csak a működő és pártolótagok töl-
tötték meg zsúfolásig  az egylet ottho-
nának nagytermét, hanem sok más 
érdeklődő is eljött, hogy tanúságot te-
gyen az egylet iránt érzett vonzalmá-
ról. A gyűlést Gönczy Gábor dr. el-
nök nyitotta meg, a titkári jelentést 
pedig Beldovits Emil segédtitkár adta 
elő, kimutatva, hogy a vezetőség és a 
tagok együtt milyen nagy és eredmé-
nyes munkát végeztek, ugy erkölcsi-
leg, mint anyagilag jelentős haladást 
érve el. 

A szakosztályok jelentése után 
a tisztújítás következett, s miután a 
vezetést a régi tisztikar az iránta to-
vábbra is megnyilvánult bizalom el-
lenére sem volt hajlandó vállalni, Káb-
debó József  korelnök vezetése mellett 
megejtették a választást, melyen egy-
hangúlag megválasztották elnöknek 
Voszka István dr.-t, alelnöknek Ko-
vács Lázárt, Kerestély Gyulát, Bodrogi 
Balázst, főtitkárnak  Pluhár Gábort, se-
gédtitkároknak Horváth Andrást és 
Dulicsek Sándort, pénztárosnak Kere-
kes Árpádot, Kaptza Ignácot, jegyző-
nek Papp Emilt, Beldovits Emilt, kar-
nagynak Ungvári Jánost, gazdának 
Verestóy Ferencet, ruhatárnoknak Do-

bay Jánost. Az ügyvezetői tisztség 
betöltése függőben  maradt. 

A gyűlést Voszka dr. uj elnök 
lelkes szavakkal zárta be, hivatalos 
feszességtől  ment, közvetlen beszédé-
ben hangsúlyozva az egymás iránt való 
szeretet és önzetlen munkára való 
összefogás  szükségét, azét az össze-
fogásét,  amely az egyletet a múltban 
is felvirágoztatta,  s amelyet a dicső 
multu egylet fennmaradása  mindenki-
től megkövetel. 

Este a közgyűlést egy kis társas 
vacsora követte, ahol a tiszti és mű-
ködő tagokon kivül az egylet sok ba-
rátja is megjelent, kedélyesen töltve 
az időt, miközben a dalárda kedves 
népdalokat énekelt. 

Szent József napjának ünnepsége 
a ferenc rendieknél. Kegyeletes ünnep 
készül a ferencesek  templomában. A 
katolikus közönség kezdeményezésére 
és adományaiból Szent József  szobrát 
fogják  fölállítani  és fölszentelni  már-
cius 19 én. Megelőzően kilenc napos 
ájtatosságot tartanak. Március 11-én, 
vasárnap este 6 órakor kezdődik a 
kilenced prédikációval Szent Józsefről. 
És minden nap 19-ig este 6 órabor 
szentbeszéd és litánia. A márciusi na-
pok mindenkit szólítanak lelki üdü-
lésre és komoly szemlélődésre. 

Az 1000 lejes papírpénzek bevál-
tási Idejét a Banca Naţională f. évi 
április hó l-ig meghosszabbította. 

x Cséplöszekrényt keresek meg-
vételre, 800—1000 mm.-ig. Cim. Gálffy 
Lajos Odorheiu-Székelyudvarhely Str. 
Ady Endre 2. 

Segítség 
cimen megrázó tartalmú memorandu-
mot kaptunk Molnár Lázártól, az ud-
varhelymegyei r. kath. tanítók egyesü-
letének elnökétől, aki a memorandum 
sajtóbeli ismertetése révén kívánja fel-
hívni az egyházak és a magyar tár-
sadalom figyelmét  arra a tarthatatlan 
helyzetre, amibe a magyar felekezeti 
népoktatók az impériumváltozás után, 
az államsegély beszüntetése következ-
tében kerültek. Méltatlan ez a helyzet 
ahoz a társrdalmi osztályhoz, amely 
a nemzeti szellem fenntartása  és a 
magyar iskola megmentése érdekében 
annyi áldozatot hozott. Különösen az 
egyházfőket  és a magyar parlamentá-
rokat kéri fel  a memorandum, köves-
senek el mindent a magyar tanitóság 
érdekében, hogy a fizetéskiegészitő 
államsegély a jövő évi állami költség-
vetésbe felvétessék,  az elmaradt állam-
segélyek helyett legalább egy rendkí-
vüli gyorssegély utaltassék ki és tegyék 
lehetővé, hogy a felekezeti  tanítók is 
tagjai lehessenek az állami nyugdíj-
intézetnek. 

Színtársulat 
kezdi meg városunkban f.  hó 14-ikén, 
szerdán, 8—10 napra tervezett előadá-
sai sorozatát, a jólismert nevü Feren-
czy Gyula dr. igazgatósága alatt, a 
Tessék beszállni c. operett-újdonság 
bemutatásával. A tordai és nagyszebeni 
sikeres szezon után ideérkező társulat 
tagjai névsorában több, városunkban is 
kedvelt, közismert nevet találhatunk, 
így állandó vendégként fog  szerepein} 
Pintér Böske, a kolozsvári és váradi 
színházak volt ünnepelt primadonnája, 
F. Szász Ilona, akinek tehetségét Bu-
dapesten is méltányolták, s a társulat 
kiválóbb női tagjai még Varga Ilona 
táncos szubrett és Lázár Hilda. A fér-
fiak'  közül Tarriay József,  Kovács 
Dezső, Deésy Jenő, Salgó Jenő ked-
velt és népszerű neveit emiitjük csu-
pán. A társulat egyelőre a következő 
darabok előadását tervezi: Nyitott ab-
lak, Csipetke, Dubarry, Kék Duna, 
Aranyifjú  (Hunyady Sándortól), Ember 
a híd alatt (Indig Ottótól), Több, mint 
szerelem (Bús Fekete Lászlótól), Cse-
rebogár, sárga cserebogár. 

Bérletárak (12 szelvénnyel) I. helyre 
400, II. helyre 300 lej. A bérletek esz-
közlésével Huber Ernő titkár van 
megbízva, aki már városunkba is ér-
kezett, s a legjobb reményekkel fogott 
hozzá munkájához. 

Ha a k o n y h á j á n jó 

gyári ecetet 
akar használni, ugy keresse föl 
az Ambrusné ecetrak-
tárát, ahol mindig friss, jó 

ecetet lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia (Kornis utca) 
18 szám. 

A villanytelep mellett. 

A szombatfalvi róm. kat. egyház, 
az ifj.  egyesülettel karöltve, március 
11-én este 8 órai kezdettel vallásos 
estélyi rendez, melyre tisztelettel meg-
hívja a nagyérdemű közönséget. — 
Beléptidij nincs. Azonban hármonium--
beszerzési segélyt szívesen fogadnak, 

x Üzletátvétel. Van szerencsém a 
n. é. közönség szives tudomására 
hozni, hogy a helyi Hangya főüzle-
tet a Jézus-kútjánál, miután az fel-
számolt, alulírott üzletvezető átvettem. 
Az eddigi árakat mélyen leszállítottam 
s mindenben arra törekszem, hogy 
tisztelt vevőközönségem pontos és 
lelkiismeretes kiszolgálásban részesül-
jön. Hetenként kétszer frissen  pörkölt 
kávé ! Szives pártfogást  kér: Székely 
Józstf.  4—4 
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F i g y e l e m ! Figyelem I 
Mindenki tudja már, hogy cukorkát, csokoládét és déli-
gyümölcs különlegességeket a legolcsóbban és a iegfi-
zz===z=z=zzzz: nomabbat csak a z z = z z z = z = 

CUKORKA - királynál 
vásárolhat. 

100 gramm savanyu cukorka . . . 5 lejtől 
100 » töltött selyemcukorka • 6 „ 
100 » csokoládé-deszert . . . 10 „ 
100 » praliné • 7 „ 
100 cognacos megy . . . 12 „ 

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

Szives pártfogásukat továbbra is kérve: 

T H O B B A T G Y Ö R © Y 
Bul. Reg Ferdinand 23 (Kossuth-u.) 

M S HiSC» 
Március 9 

Szeretlek  Istenem  . • • 
Szeretlek  Istenem, 

mert  arra  tanítottak, 
hogy  Te  teremtettél  engemet; 
szeretlek,  mert  Te  el  is  veheted 
életem  holnapjait. 

Szeretlek  Istenem, 
mert  Te  a legerősebb  vagy, 
s a Te  erődbe  vetett  hitre  szüksége 

[van  a lelkemnek, 
szeretlek,  mert  nagyságod  előtt 
szégyen  nélkül  porba  hullhatok. 

Szeretlek  Istenem, 
mert  ha  trónodon  mást  látnék  is, 
bölcsességed  titkának  hinném, 
szeretlek,  mert  akkor  léptél  frigyre 

[velem, 
mikor  Hatalmas  Ur  voltál. 

Szeretlek  Istenem, 
mert  Bosszúállónak  hirdetnek 
s igy  jogom  van  bosszúdat  kérni, 
szeretlek,  mert  elleneimet  mega-

lázhatod, 
mert  félek  bosszúd  kiteljesülésétől. 

Szeretlek  Istenem, 
mert  hatalmasabbnak  hihetlek, 
a világ  minden  hatalmasainál, 
szeretlek,  mert  Te  az  újjászüle-

tésben 
egyenlőséggel  fogsz  felruházni. 

Szeretlek  Istenem, 
mert  Tőled  mindazt  kérhetem, 
amit  saját  erőmből,  nem  érhetek  el, 
szeretlek,  mert  a legkisebb  tetted  is 
csak  Tégedet  tükröz. 

Szeretlek  Istenem, 
mert  akit  egyszer  szivembe  zártam, 
őstörvények  miatt,  meg  nem  ta 

[gadhatom, 
szeretlek,  óh  mert  a Te  neveddel 
tanult  ütemezni  szivem  . . . 

(Fenyőkut.) Kovát8  Péter. 

Sorsdöntő találkozóra ül össze 
Rómában három ország kormány elnöke : 
Mussolini, Dollfuss  és Gömbös. Az 
olasz, osztrák, magyar találkozó a mai 
európai problémák egyik legnagyobbi-
kával : a Dunamedence rendezésével 
fog  foglalkozni,  s e tanácskozásnak az 
ad különösen nagy jelentőséget, hogy 
Franciaország római követe utján elő-
zetes hozzájárulását adta a Duname-
dence Mussolini terve szerint, való ren-
dezéséhez. 

Sándor Imre pápai kamarás, ker. 
föesperes, amint értesülünk, húsvét 
után veszi át a helybeli plébánia ve-
zetését. Ünnepélyes beiktatása április 
8 án (vasárnap) lesz fényes  templomi 
ünnepséggel. 

x Mérlegképes könyvelő szép Írás-
sal vállal: kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 

•órakönyvelést. Cim a kiadóban. — 

A jótékony célra való tekintettel 
a helybeli Jótékony Nőegylet még egy 
teaestélyt rendez, az utolsót ebben a 
szezonban és pedig szerdán, március 
14-ikén a Magyar Párt-otthonban. Az 
ügy érdekében ezúttal hívja meg a 
nagyközönséget a rendezőség. 

Szülői értekezlet. A helybeli rk. 
főgimnáziumban  az évenként szokásos 
szülői értekezletet az idén f.  hó 18 án, 
vasárnap, d. e. 11 órakor tartják meg 
az intézet tanácskozó termében. Az 
értekezletre a helyi és közel vidéki 
szülőket s szállásadókat meghívja és 
elvárja az intézet igazgatósága. 

A kereskedelmi és iparkamarák 
részleges megszüntetése vagy átcso-
portosítása ügyében a közérdekből 
megindított akciónak ugy látszik lesz 
némi eredménye, mert a kereskedelmi 
miniszter legújabb kijelentése szerint 
a kamarák számát nem fogják  a ter-
vezett mértékben csökkenteni, hanem 
12 helyett 20 fog  megmaradni. Ezek 
között megmarad a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara is. Némi-
leg kedvezőnek mondható az érkezett 
hír a mezőgazdasági kamarák számá-
nak a rendezése tárgyában is, ame-
lyeknek létszámát a földmüvelésügyi 
miniszter most már 14-ben akarja meg-
állapítani. 

12,000 lej egy mikroszkópért. A me-
gyei interimárbizottság március 3 ikán 
tartott ülésében 12,000 lejt szavazott 
meg a megyei közkórháznak —- egy 
mikroszkop (nagyitóüveg) beszerzésére. 

Nemzetárulásért egy évi börtönre 
Ítélte volt másodfokon  a budapesti 
tábla Hock János volt kőbányai plé-
bánost, a forradalmi  nemzeti tanács 
elnökét, aki a mult évben tért vissza 
hazájába, hogy megbűnhődjék nagy 
tévedéséért. Hock a kiszabott büntetést 
súlyosnak találván, felebbezett,  s ügyét 
most tárgyalta a m. kir. kúria. Az 
egy évre szóló ítéletet a legfőbb  bíró-
ság is helyben hagyta. 

Iparosok és kereskedők konver-
ziója. Az uj ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter az ország kereskedelmi ta-
nácsainak küldöttsége előtt kijelentette, 
hogy elméletileg elismeri, ha a mező-
gazdasági adósok kedvezményeket él-
veznek, akkor a kereskedőktől és ipa-
rosoktól sem méltányos adósságiak 
teljes összegének a megfizetését  köve-
telni. Hogy ez az elvi kijelentés meny-
nyiben fog  érvényesülni gyakorlatilag, 
azt a készülő uj konverziós törvény 
fogja  megmutatni. 

Egy utcáinkról ismert alak hunyt 
el ismét városunkban: az 58 évet élt 
Tusa József  kutmester, aki iparosságát 
ivási szenvedélye miatt elhanyagolta, 
s kéregetésből tengődött éveken át. 

Eladják a prefectura egyik autó-
ját. A megyei interimárbizottság, legu-
tóbbi ülésén, elhatározta, hogy a pre-
fectura egyik autóját, az 1 es számú 
»Desotto« gyártmányút nyilvános árve-
résen eladatja. Az eladással az állam-
építészeti hivatalt bizta meg. 

Nagy kultur-estóly a csizmadia -
társulat rendezésében. A csizmadia 
ipartársulat f.  hó 10 én, szombaton 
este 8 órai kezdettel nagy műsoros 
estélyt rendez, amely estély a magyar 
dal és zene jelentőségét és szépségét 
igyekszik a résztvevő közönségnek tel-
jes egészében szemléletessé tenni. Mű-
sor : 1. Énekel a Székely Dalegylet. 
2. A magyar dalról előadást tart Plu-
hár Gábor. 3. Nyolc ujabb népdalt 
énekel Bodrogi Balázs. 4. Zenekíséret-
tel szaval Szabó Gyula. 5. Zeneszá-
mok. 6. Tompa L.-költeményeket ad 
elő az IKE szavaló kórusa. 7. Régi 
magyar népdalokat énekel Bodrogi 
Balázs. 8. Énekel a Székely Dalegy-
let. — Műsor után tea- és zeneestély 
3 óráig Salamon zenekara mellett. Be-
lépti dij nincs, 1 tea 12 lej. Erre a 
tanulságos és kellemesnek Ígérkező 
estélyre minden dal- és zeneszerető 
embert szívesen meghív a társulat vi-
galmi bizottsága. 

A helybeli katholikus férfiliga szoká-
sos húsvéti lelki gyakorlatát március 
5 ikétől, hétfőn  estétől kezdődőleg tar-
totta a finevelőintézet  imatermében, 
Takács Gábor ferencrendi  házfőnök 
vezetésével. A lelkigyakorlat ma, pén-
teken reggel, a plébániatemplomban 
bemutatott szentmisével és a ligatestvé-
rek közös áldozásával végződött. 

Utazási és vizumkedvezmények a budapesti mező-
gazdasági kiállításra. 

Tekintettel arra a nagy érdeklő-
désre, amely az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület által f.  évi már-
cius 22—26. napjain Budapesten ren-
dezendő negyvenharmadik országos 
mezőgazdasági kiállítás és vásár iránt 
a külföld  részéről megnyilvánult, a 
rendezőbizottság minden lehetőt meg-
tett azirányban, hogy a kiállítás kül-
földi  látogatói minél könnyebben és 
kényelmesebben, valamint minél ki-
sebb költséggel utazhassanak a ki-
állítás megtekintésére. Ennek érdeké-
ben 8 állam területén különféle  uta-
zási és hazai vizumkedvezményeket 
eszközölt ki a rendezőség, amelyeket 
a kiállítási igazolványok alapján bárk 
igénybe vehet. 

A kiállítás alkalmából a március 
16—26 ika közötti időben a kiállítási 
igazolvány és útlevél felmutatása  mel-
lett, vizűm nélkül lehet Budapestre 
utazni. A vízumot utólag 2'50 P. ke-
zelési költség lefizetése  mellett kell 
megszerezni a kiállítás területén mű-
ködő utlevélkirendeltségnél. 

Âz összes magyar vasutakon és 
hajókon március 16-tól március 26 ig 

Budapestre a határtól féláru  menet-
jeggyeljehet utazni és ugyancsak fél-
áru menetjeggyel lehet Budapestről 
vissza, vagy bármely más irányban 
és határállomáson át elutazni március 
22-től.április l-ig. E kedvezményjbár-
mely vonatnem és kocsiosztály hasz-
nálatánál élvezhető. Az utazást ide-
jövet, valamint visszamenet egy-
egy izben 24 órára meg lehet sza-
kítani. 

A külföldi  vasutak közül a román 
vasutak  március 22 tői április l-ig 
történő visszautazás alkalmával 50% 
utazási kedvezményt engedélyeztek 
minden vonaton és kocsiosztályon. 

Ê kedvezmények élvezését bizto-
sító kiállítási igazolványokat a magyar 
külképviseleteknél, követségeknél és 
konzulátusoknál, a külföldi  menetjegy-
irodákban és a kiállítás egyéb kép-
viseleteinél, Romániában az Erdélyi 
Gazdasági Egyletnél is lehet besze-
rezni. Az igazolvány díjtalan kiállítási 
belépőjegyeket is tartalmaz. Minden 
kérdésben készséggel nyújt felvilágo-
sítást a rendezőség (Budapest, IX. 
Köztelek-utca 8. sz.) 

Az unitárius Nők Szövetsége f. 
! hó 11 én, vasárnap d. e. 11 órakor 
i tartja évi rendes közgyűlését. Kéri a 

tagokat, hogy azon minél számosab-
ban megjelenni szíveskedjenek. 

Nem engedik megjelenni az Erdé-
lyi Lapokat- Mint tudvalevő, a cenzura 
8 napra megtiltotta az Erdélyi Lapok 
megjelenését azért, mert egy olyan 
verset közölt, amelyben a hatóság ir-
redentizmust látott. Csütörtökön, már-
cius 8 ikán járt volna le a tilalom, 
amikor az Erdélyi Lapok nagy, terje-
delmes példányban készült újból meg-
jelenni. Szerdán azonban a nagyváradi 
rendőrfőnök  magához hivatta Perédi 
György felelős  szerkesztőt és Scheffler 
Ferenc dr. kiadóhivatali igazgatót és 
közölte velük a belügyminiszter ujabb 
rendeletét, amely végleg megtiltja a 
lap megjelenését. A rendőrfőnök  közlé-
sét megdöbbenéssel fogadták  a lap veze-
tői és nyomban lépéseket tettek az 
indokolatlan rendelet visszavonásának 
kieszközlése iránt. 

A társadalombiztosító pénztár köz 
leménye. Az odorheiui társadalombiz-
tosító pénztár közhírré teszi, hogy ugy 
a régi, valamint az uj társadalombiz-
tosítási törvény értelmében kirótt bün-
tetések törlendők, ha a rendes kiro-
vásokat 1934 április hó l-ig a munka-
adók teljes egészében kifizetik.  A 
fenti  dátum utolsó terminus lévén, 
mindazok, kik nem fizetik  tartozásai-
kat, ugy más tartozásokkal a bünte-
tések is végrehajtás utján lesznek be-
hajtva. Tekintettel arra, hogy március 
hó 25-én a jelenlegi nyugtakönyvecs-
kék lejárnak, felhívjuk  a munkaadó-
kat, hogy a fenti  időig a hátrálékos 
bélyegeket ragasszák ezen könyvecs-
kékbe, mert kicserélésük alkalmával 
kétszeresét kell fizetni.  Továbbá érte-
sítjük a cristuri és környékbeli munka-
adókat, hogy a cristuri ipartestületnél 
a szükséges bélyegeket beszerezhetik. 
Şeful  oficiului: Navrea. 

Az IKE vasárnapi, teaestély ke-
retében rendezett, szavalóversenye al-
kalmából a közönség az egyesület há-
zát zsúfolásig  megtöltötte, ezzel is bi-
zonyítva, hogy az anyagiasság gondjai 
nem tudták kiölni az emberekből a 
lélek eszményibb törekvései iránt való 
érdeklődést. A versenyzők ezúttal ke-
vesen voltak, s különösen sajnos, hogy 
a jelentkező leányok, egy kivételével, 
visszaléptek, azonban az egyes telje-
sítmények értékben teljesen megfele-
lők voltak, a szereplők szinte egyenlő 
szép sikerrel vetélkedtek a helyezés 
sorrendjéért. A versenybíróság végül 
a fiu szavalók közül elsőnek Páll Ká-
rolyt, másodiknak Imecs Bélát, har-
madiknak Képiró Gyulát minősítette, 
s dicséretre méltatta Pál István és Ret-
kes versenyzőket, s ugyancsak dicsé-
rettel tüntette ki a versenytárs nélkül 
szavaló Horváth Irénkét. Az estélyen 
versenyen kivül, kiválóan mély átér-
zéssel szavalt még Váró Éva, nagy 
hatással nótázott Bodrogi Balázs és 
monológot adott elő, kedvesen, Stefán 
Böske. Az IKE szavalókórusa szer-
kesztőnk Magányos fenyő  cimü ver-
sét érdekes, elmélyedő felfogással,  ko-
moly dinamikai hatásokkal adta elő. 
Péterfi  Kálmán ref.  s. lelkész megnyerő 
közvetlenséggel konferált.  Végül Asz-
talos Kálmán IKE-elnök a szavalóver-
seny és a korábbi ping pongverseny 
jutalmait osztotta ki, buzdító, kedves 
szavakkal. 

Az alkalmazottat vették rá a gazda 
meglopására. Jónás András, Gergely 
András és özv. Balázs Ferencné Ta-
más Julia székelydályai lakosok arra 
vették rá Frigu Lajost, hogy gaz-
dájától, Szabados József  ref.  lelkésztől 
mintegy 33 véka gabonát — búzát, 
zabot és kukoricát — lopjon és azt 
nekik adja el. Minthogy a legény fel-
biztatói a lopás alkalmával is, mind a 
hárman, lesben állottak, a törvényszék 
őket a napokban lopás és orgazdaság 
bűntettért jogerősen 5—5 napi fogság-
büntetésre Ítélte, míg Frigul a bíróság 
felmentette,  miután gazdája nem kí-
vánta a tárgyaláson megbüntetését. 

Népnevelés — tolmáccsal. A far-
kaslaki óvodában, minthogy az óvónő 
nem tud magyarul, egy, a román és 
magyar nyelvet tudó leányt alkalmaz-
tak tolmácsul. 
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Gondolja meg mielőtt sonkát, szalámit, hen-
tesárut vásárolna, mert eddig is jónak és 

olcsónak bizonyult a naponta szállított brassói 
és segesvári áru, amit lehet kapni a ^ ^ ^ 

KASSAY- bodegában. 
Ugyanott cukorka kgr.-ként 50 lejtői fölfelé és csokoládé-áru 
90 lejtől fölfelé áll a közönség rendelkezésére. Frissen ér-
keztek paradicsom-, zöldborsó-, zöldpaszuly- és egyéb 
főzelék-konzervek is. — A legolcsóbb bevásárlási forrás: 

A K A S S A Y - B O D E G A. 

A helybeli Oltáregylet mult vasár-
napi műsoros délutánja Józsa Jánosné 
és Kenyeres Lászlóné gondos rende-
zése mellett a megszokott nagy siker-
rel folyt  le. Izsáky Ilonka kiváló zon- \ 
gorajátéka, Ferenczy Böske bájos éneke, 
Tompa Lászlóné zongorakisérete mel-
lett, Vitályos Balázs szavalata, Voszka 
István dr. Hydn előadása szemléltetve 
a Filharmonikus Társaság szalon quar-
tettjének betétjével és a zárdai növen-
dékek tetszetős tornamutatványa mind-
mind sűrű tapsokat arattak. Az elő-
adónak s szereplőknek Pál István pre-
látus plébános mondott köszönetet. 

A helybeli rendőrségen irodasze-
rek szükségletére 1934 március 27-én 
d. e. 11 órakor árlejtés lesz. 

Felhívás fúvós zenekari testvé-
reimhez 1 Visszahívtatok, hát itt va-
gyok, fel  a munkára, hadd zengjen a 
magyar nóta. Felkérem mindazon fú-
vós zenekari tagokat, akik a Székely 
Dalegylet fúvós  zenekarában működ-
tek, de másokat is, akik müködn 
óhajtanak, hogy március 11-én, vasár-
nap d. e. 11 órakor egyletünk ottho-
nában megjelenni szíveskedjenek. 
Hangszerrel rendelkezők és kotta-
ismerők előnyben részesülnek. Pluhár 
Gábor egyl. titkár. 

Az árverés nap|án vetett a lefog-
lalt lóval. Csog József  magyarhermá-
nyi lakos ellen 2000 lej adótartozás 
miatt a mult évi október hó egyik 
napjára árverés volt kitűzve, amelynek 
megtartását azonban ő lehetetlenné tette 
azzal, hogy abban az időben vetni 
ment a lefoglalt  lóval. Feljelentés foly-
tán a napokban vonta emiatt a tör-
vényszék felelősségre  Csogot, de egyút-
tal őt az enyhitő körülmények folytán 
jogerősen fel  is mentette miután Csog 
közben az adóhátrálékát is kifizette. 

Köszönetnyilvánítás. Évi rendes 
közgyűlésünk alkalmával kedves köte-
lességünknek teszünk eleget, amidőn 
egyletünk alapitó, pártoló, választ-
mányi és műkedvelő tagjainak, de 
különösen a minket még a nehéz vi-
szonyok közepette is pártoló közön-
ségünknek igaz hálánkat és köszöne-
tünket fejezzük  ki, kérve további szi-
ves pártfogásukat.  Tisztelettel: a Szé-
kely  Dalegylet. 

Árlejtés. 
Comăneşti község árlejtést hirdet 

1934 március 15-ikére a községi korcs-
ma bérbeadására. Kikiáltási ár 4000 
lej, lakbér 2000 lej. Árverési feltételek 
a jegyzői irodában megtekinthetők a 
hivatalos órák alatt. 

Ügyvédek tettlegessége a birÓ3ág 
előtt cimen február  3 iki számunkban 
hírt adtunk arról az összetűzésről, ami 
ért a helybeli törvényszék 1000—1000 
lejre büntette dr. Iliescu és dr. Laslo 
ügyvédeket. Felebbezés folytán  a ma-
rosvásárhelyi tábla mind a két ügyvé-
det felmentette. 

Magyar testvéreinknek ajánljuk, 
hogy ha jó 1 lejes napilapot akarnak ol-
vasni, csak a Magyar Újságot vegyék 
meg, mert ez az erdélyi magyarság 
igazi szószólója. A magyar párt köz-
ségi tagozati vezetőinek is figyelmébe 
ajánljuk ezt a lapot, mert annak ter-
jesztésével a magyar ügynek tesznek 
szolgálatot. A lapnak minden nagyobb 
községben árusítója van. 

Budai Domokos alma oltásokat 
ad el Nagy Imre Tălişoara (Olaszte-
lek) darabonként 4 lejes árban Udvar-
helyre szállítva. Miután a rendes nagy-
ságú oltványok elfogytak,  többeknek a 
buzdítására ceruza vastagságú alma-
vadoncokba oltottt téli (kézbeli) oltá-
sokat készítettek a nemes Budai Do-
mokos alma szaporítására s azokat 
megrendelésre szétküldi. Szóbeli meg-
rendeléseket felvesz  Gyerkes Mihály, 
ezen kitűnő téli alma ismertetője is 
(Odorheiu.) 

Újra megkezdik az egykor hires 
kibédi cseresznye termelését. Régente 
nagy hírneve volt a kibédi ropogós 
cseresznyének, melyet kertekben és 
külső birtokokon termeltek, s amely 
helyek a birtokivekben ma is gyümöl-
csös kertek néven szerepelnek, de las-
sanként, a buzdítás és továbbépítés 
hiánya miatt, a jól jövedelmező cse-
resznyetermelés lemaradt, a fák  kivé 
nültek és kipusztultak, a külső gyü-
mölcsöskertek pedig bekerültek az 
ugarrendszerü hármas határba. így ma 
már csak ritkaságszámba menőleg 
foglalkozik  egy-egy gazda: az értékes 
kibédi cseresznye termelésével. A föld 
mivelés és állattenyésztés mellett, itt-
ott űzik háziiparképpen a kerékgyár-
tást, azonban oly kevés haszonnal, 
hogy annak jövedelme, a nagy adó-
jával szemben, csak a legsilányabb 
napszámnak, ha megfelel.  A gazdasági 
kamara most folyó,  március 1—10 ig 
tartó gyümölcstermelési, baromfite-
nyésztési és méhészeti tanfolyama  ezen 
érdekes gyümölcstermelési ágazat iránt 
is felébresztette  megint a közfigyelmet. 
Remélhető, hogy az egykori kitűnő 
kibédi cseresznye ujabb termelése va-
lóságos kincsesbányája lesz a kibédi 
és a környéki községek lakóinak. 

A méhek táplálására szükséges 
nyers cukor 13 lejes kilogrammonkénti 
áron a mezőgazdasági kamaránál meg-
rendelhető, az összeg előzetes lefize-
tése mellett. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

Közgazdaság. 
Figyelmeztető szót kell intéznem 

gazdáinkhoz: az eljövendő termést 
megint veszély fenyegeti.  A különben 
is gyenge hótakaró elolvadt az őszi 
vetésekről, s a nap nap után megis-
métlődő »sorfagyok«  (éjjel fagy,  nap-
pal enged) a legnagyobb veszedelmet 
rejtik magukban. A fagyás  és enge-
dés következtében a gyenge őszi ve-
tések gyökérzete megszakad, a vetés 
legnagyobb része kipusztul. Ennek 
egyedüli orvoslási módja, hogy amint 
a talaj annyira szárad, az őszi veté-
seket meghengereljük, mert ezáltal a 
talaj összenyomódik s megszűnik a 
további gyökérszakadás. A hengere-
lést követő két héten belül, ha a föld 
szárazsága megengedi, a vetés könnyű 
boronával feltétlenül  fogasolandó.  Ezt 
meg kell tenni minden gazdának, aki 
verejtékes munkája után termést akar 

várni földjétől.  Egyúttal itt ismételtette 
ajánlom minden gazdának, hogy a 
különben is gyenge őszi vetések fel-
javítása érdekében holdanként leg-
alább is 75—80 kiló műtrágyát veté-
seire minden körülmények között szór-
jon ki, mert szörnyűség elgondolni, 
mi lesz akkor, ha a nyáron nem lesz. 
jó az aratás, szűk lesz a kenyér, ami-
kor minden gazdának már az ősztőfc 
kezdve vennie kellett s vennie kell 
egész novemberig a törökbuzát. 

Az udvarhelyi »böjtközépi vásár« 
nagy felhajtás  mellett a lehető leg-
gyengébb volt, kereslet semmi, az 
árak nyomottak voltak, emelkedés az 
állatáraknál alig remélhető. A kirakó-
vásár az általános pénztelenség miatt 
csak látványosságszámba ment, ipa-
rosság és kereskedők már egy orszá-
gos vásártól sem remélhetnek semmit. 
Mintha azt akarná a sors: a nyomo-
rúság legyen teljesen nyomorúság. 

Varró Elek. 

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. 

A kereskedelmi és iparkamara köz-
leményei- A pénzügyminiszter 354211 
számú f.  évi február  8 án kelt hatá-
rozatával eltörölte a vámmentességét 
azoknak a használt holmiknak, amik 
külföldről  barátoktól, rokonoktól pos-
tai csomagokban, vasúton vagy más 
uton érkeztek belföldi,  személyekhez. 
Megjegyzendő, hogy utasok ezután is 
vihetnek és hozhatnak magukkal kof-
ferekben  használt holmit, éppen ugy, 
mint azelőtt. — A prágai tavaszi minta-
vásár 1934 március 11—18 ig tart. — 
A jaşi kéresk.'. és iparkamara f.  évi 
március 21-től április l-ig »olcsó vá-
sárt« rendez, melyre a személy- és 
áruszállításnál 50% os vasúti kedvez-
mény adatik a visszautazásra. — A 
mureşmegyei prefectura közlése sze-
rint »Râpa de sus« mureşmegyei köz-
ség ezúttal »Vätava« névvel jelöltetik. 
— A bukaresti egyiptomi főkonzul  köz-
lése szerint legkésőbb 1934 április 17-ig 
ajánlat adható be a Cairóban a köze-
gészségügyi minisztérium részére szük-
séges sebészeti műszerek szállítására; 
árlejtési feltételek  megkaphatok 250 lej 
beküldése ellenében nevezett főkonzu-
látusnál. — A helyi 39 tüzérezred pa-
rancsnoksága különböző épitési anya-
gok és egyéb cikkek beszerzésére f. 
hó 5 én árlejtést tart az ezred irodá-
jában. Az árlejtés tárgyát képező anya-
gok névjegyzéke megtekinthető a ka-
mara irodájában. 

Betöréses lopásért állott a hely-
beli törvényszék előtt a napokban B. 
József  20 éves, csikkarcfalvi  ifjú,  aki 
január 12 ikén éjjelbelopózott a hely-
beli ferencrendi  zárda padlására, majd 
az internátus padlására, ahonnan az 
internátusba tudott bejutni, s onnan 7 
tanulónak lopta el különböző holmi-
jait 1000 lejen felüli  értékben. A hely-
színén való tájékozottságának alapja, 
hogy előzőleg hosszú időn át a zárda 
szolgálatában állott, ahonnan beteg-
sége miatt kellett távoznia. A bíróság 
6 hónapi börtönre ítélte a megtévedt 
fiatalembert,  s az Ítélet jogerős. 

Felfagyás elleni védekezés. Te-
kintettel arra, hogy az időjárás ala-
kulása folytán  a vetések a felfagyás 
veszélyének vannak kitéve, nagyobb 
károsodások elkerülése okából ajánla-
tos lesz a vetéseket lehengerelni, amint 
a talaj állapota megengedi, lehetővé 
teszi a hengerelést. Ezzel a felfagyás 
által okozott kár elkerülhető, vagy 
nagy mértékben csökkenthető. A ké-
sőn alkalmazott hengerelés már nem 
segit a bajon. Héngerelés után 10 
nappal fogasolni  kell, hogy a talaj 
hajszálcsövességét megszüntessük és 
ezzel a talaj nedvességét megőrizzük. 

x Kiadó üzlethelyiség. A Str. 
Principesa Elisabeta (Bethlen utca) 
21 szám alatti üzlethelyiség kiadó. 
Azonnal átvehető. Értekezni lehet Ja-
kab Ignácnál ugyanott. 3—3 

x Mozihirek. Szombat este, vasár-
nap d. u. és este: Én és a kölyök. 
Maurice Chevalier legújabb slágere. A 
film  két óra hosszat tartó nevetés, jó-
kedv és derü. A nagyszerű Chevalier 
most egy párizsi gavallért játszik és. 
kékszakállként négy remek Paramount-
sztár fejét  csavarja el. Meglepően új-
szerű a filmben  az egyéves Baby Lo-
ray szerepeltetése, aki a közönség mu-
lattatásában valósággal versenyre kef. 
Chevaliervel. — Jönnek : Vágyak éjsza-
kája (Willy Forst), őfensége  autója 
(Lilian Harvey, John Boles), Sárga 
bárca (Elisa Landi), Pompei utolsó' 
napjai, Cavalcade. 

Betörés vádja után felmentés. 
Ábrahám Mendel homoródszentmártoni 
kereskedő üzletének udvari ajtaját a 
mult évi junius 27—28 ika közötti éj-
jel valaki fejszével  felfeszitette,  s az üz-
letbe hatolva, a pénzes fiókból  1800' 
lej pénzt emelt el magával. A tettes-
ség gyanújával emiatt a napokban Bol-
dizsár Géza 32 éves homoródszent-
mártoni lakost ültették a vádlottak 
padjára, de a törvényszék jogerősen 
felmentette,  mert nem latta beigazolt-
nak, hogy a cselekményt ő követte el. 

Az osztálysorsjáték február 27, 
28, márc. I, 2 iki húzásának eredmó 
nyei: 3,000.000 lejt nyert 41995 szám, 
300.000 lejt nyert 68770 szám, 200 000* 
lejt nyert 57093 szám, 150.000 lejt 
nyert 34895 szám, 100.000 lejt nyer-
tek 78687, 74796, 40842, 44055 szá-
mok, 70.000 lejt nyertek 32319, 48466, 
65895 számok, 50 000 lejt nyerlek 
60618, 14306, 29248, 67887, 10161, 
26828, 49507 számok, 20.000 lejt nyer-
tek 7943,13884, 16315, 19648, 28132, 
30415, 58480, 7857, 37390, 67640, 
74297, 76578, 49901, 1065, 8340, 
17566, 34525, 47671, 53217, 58201, 
58918 számok, 15 000 lejt nyertek 267, 
369, 1254, 2077, 10650, 13087, 19031, 
19719, 24061, 24414, 33549, 61494,. 
65803, 66198, 9489, 17252, 19775,. 
20748, 24631, 25693, 42340, 46849, 
56366, 66986, 79718, 2135, 7712, 8471, 
9431, 34286, 41440, 44078, 46929, 
47354, 49788, 51087, 59740, 65706, 
21308, 28344, 35200, 40567, 45330, 
68843 számok. Ezenkívül még kihúz-
tak 6417 drb. különböző nyereményt. 
Az V-ik osztályon kisorsolásra kerül 
összesen 197,332 000 lej. (Révész ErnŐ -
marosvásárhelyi főelárusitó  közlése.) 

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

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