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Politikai, közgazdasági és társadalmi újság 
Megjelenik szombaton reggel 

PeleMa nerkenfós  T O M P A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség éa kladöhlvétel: 
Bulev. Regele Ferdinand 14 aiám 
—— Telefonasém  : 84. ——— 

A Magyar Párt 
*a tulzott megyei és községi 

pétadók ellen. 
A képviselőház keddi ülésén dr. 

Gál Miklós magyarpárti (turdai) kép-
viselő a pénzügy- és belügyminiszter-
hez intézett interpellációban felszólalt 
azok ellen a pótadók ellen, amelyeket 
egyes megyékben a községi lakosok 
terhére a törvényes mértéket mégha-

6dó módon vetnek ki. A felszólaló 
raţjtatta,^ hogy ezek a pótadók sok-

szór meghaladják a 100 százalékot, 
de nemv fegyszer  elérik még a 700 
százalékot is. 

Kimutatta beszédében Gál Miklós, 
hogy az uj közigazgatási törvény csak 
a fővárosnak  engedi meg 100 száza 
léknál magasabb pótadó (adiţionale) 
kivetését, a pénzügyminiszter 1936 
junius 3 ikán 69.165 szám alatt kiadott 
rendelete pedig határozottan kimondja, 
hogy megyei vagy községi adó cimén 
az egyenesadó törvény 72. szakaszá-
ban irt adifionalénak  csak 50 száza-
léka vethető ki. Ehez járulván még a 
községekben az iskolaépitési taxa. 

Hogy mennyire helyénvaló és ala-
pos volt a magyarpárti képviselő fel-
szólalása, azt mi is nagyon jól tudjuk, 
mert a mi megyénkben is mindennapi 
eset, hogy a túlzott pótadók miatt kell 
felebbezni,  vagy végrehajtást szen-
vedni. 

A nyugdijasok 
egyesületének közleménye. 

A Romániai Országos Nyugdij-
Egyesület odorheiumegyei fiókegyesü-
lete értesiti tagjait, hogy az eddig hasz-
nálatban volt nyugdíjfizetési  könyvecs-
kék helyett a pénzügyigazgatóság min-
den nyugdíjasnak uj mintájú — ró-
zsaszínű lapokat tartalmazó — nyug-
díjkönyveket ad ki, a régi könyvecske 
és 12 lej beszolgáltatása ellenében. 

Tekintve, hogy az 1937 évi január 
havi nyugdijat már ezen uj könyvecs-
kékre fizetik,  szükséges, hogy min-
denki sürgősen adja be régi könyvét, 
hogy az ujat megkaphassa. 

Azok a nyugdijasok, akiknek az 
1934—1936 évekről elmaradt nyugdíj-
követelésük van, sürgősen jelentkez-
zenek a pénzügyigazgatóságnál, vidé-
ken pedig az illetékes adóhivatalnál 
követelésük étvétele végett. 

Házadé-mentesség meghosz-
szabbitása. 

Az egyenes adókról szóló törvény 
értelmében az uj lakóházak 1937 ja-
nuár 1 ig mentesítve voltak a jöve-
delmi adó alól. A törvény szerint ez 
az adómentesség 75 százalékban to-
vábbi 5 esztendőre meghosszabbítható. 
A kedvezményt azonban 1937 január 
31-ig kell kérelmezni a pénzügyigaz-
gatóságtól. 

x Eladó olcsó áron egy egészen 
uj, modern háló berendezés és egy 
szalon-garnitura Bul. Reg. Ferdinand 
19, emelet. 

Pártélet. 
Értekezletet tartott a magyar 

parlamenti ctoport. 
A Magyar Párt parlamenti cso-

portja Bucureştiben, csütörtökön, érte-
kezletet tartott gróf  Bethlen György 
elnöklésével. A magyar kisebbség ál-
talános helyzetével s a beérkezett pa-
naszokkal foglalkozott. 

Lóherevetömag tisztítása. 
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület 

az egyes gazdák lóhere vetőmagjának 
tisztításánál a gazdaközönség segít-
ségére kiván lenni s a tavasszal el-
vetendő heremagvakat összegyűjtve a 
braşovi, vagy blaji tisztító telepen 
megtisztíttatja. Így felhívja  a gazdákat, 
hogy e célból jelentkezzenek február 
15 ig Odorheiun, Debitzky Béla gazd. 
egyes, titkár urnái, (Bul. Reg. Ferdinand 
12), vagy I. G. Dúcán Sebesi Ferenc 
vendéglős urnái az összeírás végett. 

A tisztítási költség, vasúti fuvar-
ral együtt mintegy 2—3 lejt tesz ki, 
mely összeget a Gazd. Egyesület elő* 
legezi, de a tisztitott mag átvételénél 
mindenki köteles megfizetni. 

A megtisztítandó rowgoí. 
mindenki a gyűjtő helyeken felállított 
szélrostákon az átadáskor megtisztí-
tani, hogy egyenlő minőségűvé váljék 
az összes, mert nem volna igazságos, 
hogy a szemetesből annyi tisztát kap 
jon valaki vissza, mint más a nagyobb 
tisztaságúból. A Gazd. Egylet a mag 
értékéért teljes felelősséget  vállal. A 
mult gazdasógi esztendő megmutatta, 
hogy az aranka a herésekben mily 
óriási károkat tehet. E kár legkeve-
sebb 50°/* os volt s kedvezőbb esz-
tendőkben is legalább 10—20°/o-os. 
Az arankát kiirtani csak céltuda-
tos, komoly, lelkiismeretes munkával 
lehet. Az első lépés, hogy ólomzárolt 
arankamentes vetőmagot vessünk. 

Itt az alkalom, hogy ez első, leg-
fontosabb  lépést kevés pénzáldozattal 
megtehessük. 

Adóvallomást kell beadni 
január 31-ig. 

Az adótörvény értelmében min-
denki köteles január hó folyamán  adó-
vallomást beadni. Ez vonatkozik ugy 
a kereskedőkre, mint az iparosokra, 
vagy szabadfoglalkozásúakra,  tehát 
mindenkire, akinek b^gtityen jöve-
delme van. A patentöÄgit iplá esi? 
kereskedők és iparoş^S #han az 
esetben nem kötelesek valíém'iáat adni, 
ha a kivetéstől számított három év még 
nem járt le. Akiket még nem osztá-
lyoztak a patenta fixában,  feltétlenül 
kötelesek vallomást adni. 

Mindez a törvény előírásaihoz való 
legszigorúbb alkalmazkodás szerint 
van igy. Lehet, hogy változások, vagy 
enyhítések lesznek s esetleg most is 
a tavalyi alapon történik meg az adó-
kivetés, de a könnyelmű bizakodás 
helyett sokkal célszerűbb, résen lenni 
ps idejében elkészíteni a bevallást. 

Ujabb hirek szerint az adóvallo-
nások benyújtásának határidejét meg 
ogják hosszabbítani február  végéig, 
le az erre vonatkozó rendelet még 
em jelent meg. 

Jk ŝ vashatnak a közi-
gazgatási választásokon ? 

Iuca belügyminiszter nyilatkozott 
a választási névjegyzékek összeállítá-
sáról. A törvényre való utalással ki-
jelentette, hogy a közelgő választáso-
kon csak azok szavazhatnak, akiket 
február  1-jéig felvettek  a névjegyzékbe. 
Akik ez időpontig kérik felvételüket  s 
ennek ellenére mégsem irják be őket, 
óvással élhetnek. 

A polgári kötelesség mellett faja 
iránti kötelessége is minden magyar 
embernek, hogy utánajárjon, fel  van-e 
véve a névjegyzékbe, s ha nincs, kérje 
felvételét. 

A sétatéri vasúti megálló ügyében most már 
tenni kell valamit. 

Rövid uton értesültem arról, hogy 
a kereskedelmi és iparkamara átiratot 
intézett a helybeli Kereskedő Társu-
lat vezetőségéhez, hogy a kereskedők 
sorakoztassák fel  mindazon óhajaikat, 
amelyek a vasúti áruszállítás forgalmi 
és tarifális  ügyére vonatkoznak, hogy 
azok megvalósítása érdekében a CFR 
igazgatóságához felterjesztést  lehessen 
tenni. 

A kereskedőknek bizonyára lesz-
nek indokolt kívánságaik a saját ek-
zisztenciájuk könnyítése iránt, de ezek 
között kell, hogy szerepeljen a pol-
gárságnak a kereskedőkkel együttes 
érdeke is: a sétatéri vasúti megálló-
helyen egy megfelelő  váróterem és 
jegykiadás létesítése. 

Ugy tudjuk, hogy a városi tánács 
a maga részéről a legmesszebb menő 
támogatást már fel  is ájánlotta az e 
helyen való építkezésre vonatkozólag, 
s ezek után igazán csak a vasút-
igazgatóságtól függ  az ügy mielőbbi 
végrehajtása. i 

E megállóhely engedélyezésé ügyé-
ben még 1924 tavaszán jártam Bra-
şovban Hossu akkori CFR igazgató-

nál, aki kérésemet meghallgatta, s a 
megállóhelynél levő kedvező lejtviszo-
nyok és zavartalan messzirelátás le-
hetővé is tette az engedély megadá-
sát. Az engedélyt táviratilag közölték 
a sigh'şoarai állomás főnökével  és én 
hazajövetelem alkalmával már a meg-
állóhelyen szállottam ki a vonatból. 

Az esetleges jegykiadással szem-
ben sem merül fel  akadály és eziránt 
is felvettem  az érintkezést a helybeli 
állomásfőnök  kollégámmal, aki ugyan-
csak készséggel igérte meg közben-
járását és ő maga is célszerűnek 
találta, hogy a városban egy jegy-
kiadó iroda létesüljön. 

Nézetem szerint a legcélszerűbb 
lenne, ha a városi polgárság küldött-
ségileg kérné fel  a primáriát, hogy a 
kijelölt küldöttséget kérésével vezesse 
a prefectus  ur elé, aki a már ismert 
megértő jóindulatával és befolyásával 
bizonyára keresztül is vinné váro-
sunk e közérdekű ügyét. 

Kérek minél szélesebbkörü hoz-
zászólást I 

Pluhár Gábor ny. áll. főnök. 

70 éves az L G. Daca i Casini, 
amely a nagy székely, Orbán Balázs 
emlékének azzal is hódolni kiván, 
hogy évi közgyűlését mindig február 
hó 2 án, Orbán Balázs születési évfor-
dulója napján tartja. Ez évben is ösz-
szehivatott a közgyűlés, amelynek kü-
lönös érdekességet az a körülmény is 
ad, hogy ezúttal a Casinó 70 ik jubi-
láris évébe lép. A közgyűlés elé a 
tagok nagy érdeklődéssel tekintenek, 
annál is inkább, mert a Casinó pénz-
tárnoka Szakáts Miklós bankfőnök  15 
éves, Ütő Lajos unit. lelkész 10 éves 
titkári munkásságával szemben méltó 
formában  kívánja háláját és elismeré-
sét leróni. 

Egyébként a közgyűlés után meg-
lesz a szokásos Orbán Balázs emlék-
vacsora is, amelyen az emlék serleg* 
gel Péter Lajos unit. főgimnáziumi 
tanár fogja  a köszöntőt mondani. 

Ha a nemzeti-parasztpárt 
kerülne kormányra... 

;earu volt miniszter, a nem-
zeti-parasztpárt főtitkára  és legfőbb 
közgazdasági intézője, előadást tartott 
Clujon a kereskedelmi és ipari válla-
latok és foglalkozási  ágak elrománo-
sitásáról. Madgearu még a Vaida-féle 
numerus valachicuson is tulment, 
mert előadásában azt követelte, hogy 
az ipart és a kereskedelmet száz szá-
zalékosan el kell hóditani másoktól és 
teljesen románná kell tenni. 

Elhihetjük, hogy a nemzeti pa-
rasztpárt uralomrajutása esetén meg is 
kezdi a MadgearU-féle  terv megváló-
sitááát. 

Ezzel a nemzeti-parasztpárttal áll 
összeköttetésben és politikai szolgálati 
viszonyban az úgynevezett kisgazda-
párt, amely magát magyarnak tün-
teti fel. 

Kedves egészségére! Régente ezt 
szoktuk mondani-annak, aki társasá-
gunkban nagyot tüsszentett. Ma arra 
figyelmeztetnek  az orvosok mindenkit, 
hogy a súlyosan fellépett  náthaláz 
vagy spanyol nátha leginkább a tüsz -
szentés által terjed s egy társaságban 
vagy az utcán a járókelők között 
tüsszentő ember egyszerre öt-hat em-
bert is megfertőzhet.  Azt ajánljuk te-
hát, hogy aki tüsszent, tartson zseb-
kendőt arca elé, mert embertársaink-
kal szemben is vannak kötelezettsé-
geink. 

Imreh Ibolyka 
kozmetikai intézetét 

m e g n y i t o 1t a Str. 
Prineipesa Elisaveta 
ÍO szám alatt. 

N y í l v a d é l e l ő t t 1 0 - 1 
é s d é l u t á n 4 - 7 ö r á l g . 
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kapható: 

a Könyvnyomda R.-T. 
papirkereskedésében 
12 lejórt kilónként. 

Birtokossági közgyűlések, gazdakörök és szövetkezetek. 
Közeleg az ideje, hogy, a közsé' 

gek közbirtokosságai a kiküldendő já-
rásbiró elnöklete alatt megtartsák évi 
rendes közgyűlésüket. Ezeken veszik 
şzâmba az elmúlt évi működésüket, 
intézik az elszámolásokat és készítik 
meg a következő évre szóló költség 
előirányzatukat. Viták, különleges ér-
dekű akaratok ilyenkor bőven szok-
tak megnyilvánulni, azonban ritkán 
tapasztalható, hogy egy-egy felkészült 
csoport életadó, gazdasági fejlődést 
biztosító indítványt, kidolgozott tervet 
vinne a közgyűlés elé. 
• Közéletünk egyetlen pontján sincs 
nagyobb hátramaradottság, mint a köz-
birtokossági életben, úgyhogy, ha egy 
kutató .• a közbirtokosságok régi élet-
működésébe akarna bepillantani, szük-
ségtelen lenne, hogy az ötven, száz 
éves levéltári iratokat, jegyzőkönyve 
ket átkutassa, teljesen elegendő a mult 
évi ügyiratokat és jegyzőkönyveket át-
olvasni s a falu  vezetőitől kérdezős-
ködni az állapotokról, a most nyerendő 
kép teljesen azonos a régmúlt időbeli-
vel. Előhaladást tehát sehol nem ta-
pasztalna. Ellenben a mult építései, a 
gondozatlanság, nemtörődömség miatt 
sok helyen mennek tönkre. Vizifecs-
kendők, a székelykirendeltség minta-
trágyatelepei, vízvezetéki müvek, a 
mezei kutak és itatóvályuk sok köz-
ségben lassanként a megsemmisülésbe 
monnck, ugy, hogy az ami ékük 
hirdeti, hogy egykor gazdasági kultura 
indult ezeken a pontokon. Szomorúan 
kell látnunk, hogy amint a gazdasági 
őrtálló és irányító szerv, ma legfőbb-
képen : a gazdasági kamara, kitette a 
községekből a lábát, a jó tanácsok, 
élinditások, régebbi alkotások mind 
semmivé válnak, visszamegy minden 
a régi, kezdeti állapotba. 

Ez a rettentő, fejlődés  nélküli álla-
pot sehogy sincsen jól. Ezen változ-
tatni kell, mert a falu  termelő mun-
kája, haladása, jóléte egyik legfonto 
sabb alapja az egész ország haladá 
sának, jólétének is. Érdeke tehát 
mindenkinek, különösen hivatásbeli 
teendője az ország gazdasági szervei 
nek, hogy a falu  gazdaközönségét ha-
ladottabb gazdálkodásba bevezessék, a 
létrehozott falusi  alkotásokat eredmé 
nyes működésben tartsák, hogy sza-
kadatlanul fejlődjék  és uj intézmények-
kel, szociális alkotásokkal gazdagodjék 
a falusi  gazdatársadalom. 

A legtöbb helyen, ahol falusi  gaz 
dákkal beszélgetünk, sürgetik az egyéni 
gazdálkodás lehetőségét, vagyis a bir-
tokossági, ugarrendszerü gazdálkodás-
nak megszüntetésével a szabad gaz-
dálkodás bevezetését. Vagy legalább j 
a zöldugarral való átcserélést a bővebb 
takarmánytermelés végett. Azonban 
sehol nincsen egy szerv, nincsenek 
csoportok, akik a megtartandó birto-
kossági közgyűlések elé egy megindo-
kolt javaslatot terjesszenek s annak ke 
resztülvitelét megfelelőképpen  előké-
szítsék. 

Pedig itt az ideje, amikor min-
denki tudatára kell, hogy ébredjei 
annak, hogy közérdek, ha az ország 
nak sok és jó adófizetője  van és erd 
gazdatársadalom él a községekben 
úgyszintén, ha a megfogyatkozol 
számos és gazdasági alkalmazott seregi 
kézimunkáját a gépesített munkaerők 
egészítik ki. A gazdáknak el kell men-
niük ezen a téren a legutóbbi feltalá-
lásig, vagyis a Medicago takarmány-
őrlő gépek beszerzéséig, természetesen 
szövetkezeti összeállások révén. 

Nem lesz a községekben gazda-
sági fejlődés,  megalapozott, újszerű, 

haladó munka mindaddig, amíg min 
denhol nem működik a községben a 
»gazdakör«, élén egy arravaló veze 
tőséggel és be nem fészkeli  magát a 
szövetkezeti szervezkedés a gazdaság 
és a társadalmi életmegnyilvánulás 
különféle  ágazataiba. Nem nehéz ezek 
egyikének beállítása sem, mert mind-
kettőnek megvan a maga vezető szerve, 
csak meg kell azokat az együtlesség 
nevében keresni, s azonnal megadják 
az utmutatásl a szervezkedésre, a 
gazdakör és a szövetkezet megalaki-. 
tására nézve. A gazdakör a maga ok-
tatásaival, a hosszú téli esték tartama 
alatt megszervezett, ismertető tánfo-
lyamaival ós állandó buzdításaival, a 
szövetkezetek sokfélesége  az anyagi 
erők nyújtásával, határozottan bizto-
sítja a faluk  gazdatársadalmának szel-
lemi és anyagi előhaladását, fejlődését 
egyaránt. 

Gondoljunk tehát a birtokossági 
közgyűlések előkészítésénél a gazda-
körök megszervezésére, s ennek révén 
a szövetkezeti élet fejlesztésére,  mert 
mind a kettő a haladást, a több jö-
vedelmű gazdálkodást segíti elő. 

.Gyerkes  Mihály 

Egyetlen ellenség: 
a bolsevizmus. 

Göring, Németország miniszter-
elnöke, Victor Emánuel olasz király 
meghívására, vadászaton vett részt 
Olaszországban. A német miniszter-
elnök római tartózkodása alkalmából 
egyik nagy német újság Mussolini 
sajtónyilatkozatát közli. A nyilatkozat 
többek között igy szól: 

— Az elmúlt esztendőben létre-
hoztuk a Berlin—Róma tengelyt, ami 
Európa megerősödésének kezdetét je-
lenti. Nem hiszem, hogy valaha is 
megvalósulna az európai Egyesült Ál-
lamok eszméje, de bizom az európai 
eszme feltámadásában,  ami annak fel-
ismeréséből eredhet, hogy kulturánk-

egész műveltségűnknek, sőt lé-
tünknek egyetlen közös ellensége van : 
a bolsevizmus. Az angol olasz meg-
egyezés az enyhülés kezdetét jelenti 
és több éves békés fejlődésre  számit-
hatunk. Felhasználjuk ezt az időt, hogy 
folytassuk  békemüvünk felépítését. 

A spanyol gonosztevők dicső-
ítéséért elítélték a Madosz 

hat tagját. 
A magyar dolgozók országosad*' 

vétségé (Madosz) nevű magyarelleües 
politikai alakulat hat tagjai |eze1^,kö-N 

zött Rosenberg Margit, R^senberg Jo-
lán, Török Irén, Isac Simön*) a buct^ 
reştii hadbíróság egy évi ^ort&nre és 
20 ezer lejig terjedő pénzbüntetésre 
ítélte azért, mert titkos gyűléseket 
tartottak ós röpiratokat terjesztettek a 
spanyol népfront,  vagyis az úgyneve-
zett »demokrácia« érdekében. Ez a 
Madosz az a bizonyos »magyar« po-
litikai párt, amelyre Réti ur hivatkozik 
lapjában, mint az Országos Magyar 
Párt egyik »tekintélyes« ellenfelére. 

H Í R E K . 
Január 22. 

Molnár Samu nyugalomban. Mol-
nár Samu törvényszéki főjegyző,  az 
árvaszéki ügyek előadója, egészségi 
állapotára való tekintettel, már régebb 
ben kérte nyugdíjazását. Kérését a 
minisztérium legutóbb teljesítette is, s 
ennek következtében ez a régi, nagy 
gyakorlattal rendelkező, ügykörét ala-
posan ismerő, munkás és előzékeny 
vezető tisztviselő február  elsejével nyu-
galomba vonul. 

A M. T. Efiylet vasárnapi, f.  hó 
24 iki tekeversenyét és bálját nagy 
érdeklődés előzi meg. Minden valószí-
nűség szerint, ott lesz mindenki, aki 
a sport előbbrehaladása, fejlesztése 
érdekében, erkölcsi támogatása mellett, 
anyagiakkal is hozzá tud járulni a 
Munkás Egylet fejlődéséhez.  A ren-
dezőség a legmesszebbmenő gondos-
kodást és tevékenységei fejti  ki a te-
keverseny és bál erkölcsi sikere érde-
kében. Értékes versenydijakról, gaz-
dag tombolatárgyakról gondoskodva. 
A Barkóczy vendéglő kellemesen-ké-
nyelmes termeiben egy jóhangulaHi 
mulatság Ígérkezik, legyünk ott minél 
többen ! 

A helybeli Oltáregylet legköze-
lebbi vallásos összejövetelét 31 ikén, 
vasárnap este 8 órai kezdettel rendezi 
a r. kath. főgimnázium  tornatermében, 
ahová mindenkit szereiettel meghív a 
rendezőség. 

Kozmivelődés, ének, zene 
városunkban a mnlt század 

második (elében. 
Irta és a helybeli ref.  egyház január 10-iki 
kulturház-avató ünnepélyén felolvasta  : Vajda 

Ferenc. 

(1. folytatás.) 
A kathólikusok mozgalmával pár-

huzamosan, hasonló lelkesedéssel ha-
ladott a reformátusok  mozgalma is. 
Ennek élén Baconi Ádám lelkész állott. 
A március 26 iki közgyűlés kimondotta, 
hogy a lánynövelde felállítására  min-
den évben két mulatságot rendez. 
Egyiket szept. hó elején, másikat a 
farsang  valamelyik alkalmas napján. 
Az első jótékony célú mulatságot 1859 
szept. hó 1 jén tartották meg. Baconi 
nemcsak a város, hanem a vidék lel-
kes hölgyeit is bevonja a mozga-
lomba. »Női készítményeket«: kézi-
munkát kér kisorsolás végett. Felhí-
vásának meglett az eredménye: 86 
drb »becses női munka« küldetett J?e 
minek kisorsolásából, belépő jegyek-
ből és más pénzadományokból: 515 
frt  64 kr. folyt  be. A költségek levő 
nása után megmaradt: 435 frt,  amit 
Kendi Kandida, Fekete Sámuel tör-
vényszéki tanácsos neje, ez az áldo-
zatos lelkű uri asszony: 500 frtra 
egészített ki. így az első mulatság 
tiszta jövedelme, a későbbi adomá 
nyokkal : 519 frt  50 kr-ra ment fel. 
Nagy pénz volt ez abban az időben, 
mert mai pénzértékben: 41.560 leüt 
tett ki. 

Az egyház buzgó tagjai napiren-
den tartották az ügyet. Buzgólkodtak, 
áldoztak, tovább folytatták  a gyűj-

tést és előkészítették a szervezést. 
Mégis, hogy külön, uj iskolahelyiséget 
építettek : az ismét az Isten segedel-
mével történt. Rendelt a jó Isten a 
református  leánynevelésügynek egy 
nemes lelkű, áldozatkész nőt: Bod-
rogi Györgyné Técsi Sára személyé 
ben, aki 1859 szept hó 26 án elhalá-
lozván, a Mihály-udvaron levő házas-
telkét, 4200 frt  értékben a református 
leánynöveldének hagyományozta. Eb-
ből a hagyományból szerezte meg az 
egyház ezt a telket és építtette rá 
1863 ban ezt a mostani iskolát, ki-
egészítve 1902-ben még egy nagy 
teremmel. 

Az iskola sohasem szűnt meg — 
egészen a legújabb időkig — a nagy 
alapitó, kegyes nő emlékét meguji 
tani és iránta háláját leróni minden 
évben. Az iskolaszék ugyanis még 
halála évében kimondotta, hogy »a 
leánynövelde növendékei, minden év 
halottak napján, menjenek ki eddigi 
legnagyobb jóltevője sírjához és azt 
virágozzák fel«.  Ezt a határozatot ez-
után is végre kell hajtani, mert ez 
által neveljük gyermekeinket nagyja-
ink megbecsülésére és áldozatos ke* 
resztyéni életre 1 

Az iskola beléletébe tekintve, meg-
állapíthatjuk, hogy az iskola két osz-
tályú volt. Tanterve egyezett az ak-
kori kolozsvári ref.  leányiskola tan-
tervével, melyet azon kor hires peda-
gógusa : Indali Péter készített. Etső 
tanítónője: Schüller Karolina  volt, ki 
anyja mellett szerezte meg a tanítói 
mesterségét. Fizetése egy iskolai évre: 
120 o. é. forint  és 20 növendék után 
havi 1—1 frt  tandij, összesen tehát: 
320 frt.  Kosztot ingyen adott, egész 
iskolai éven át: Bölcskevy József,  de 
ennek ellenében, két tanuló leánykája 
után tandijat nem fizetett.  A második 

osztályban diákok tanítottak a kollé-
giumból. És pedig : Felméri  Lajos, 
a későbbi hírneves egyetemi tanár; 
Baconi Albert,  a későbbi debreceni 
főreáliskolai  tanár. Fizetésük napi 1 — 1 
óra tartásáért, egy évre 20—20 frt, 
félévi  utólagos részletekben és Nagy 
Sándor,  a későbbi szépszavu ref.  pap, 
aki napi két óráért 40 frtot  kapott egy 
évre, szintén félévi  utc lagos részletek-
ben. Az éneket: Menyhárt  András,  a 
későbbi egyházmegyei esperes tani-
totta, heti 2 órán, 10 frt  évi fizetés-
ért. Vallást: a lelkészek tanítottak. 

íme, igy kezdődött városunkban 
a mult század 60 as éveiben, a fele-
kezeti nőnevelés : a róm. kathólikus 
és református  egyházban, a hívek 
áldozatkészsége folytán.  Ebből a két 
leányiskolából kerültek ki városunk 
munkás, mivelt lelkű asszonyai, azok 
az édesanyák, kik ujabb meg ujabb 
nemzedékekkel gazdagitották egyházai-
kat, biztosítva azoknak fennmaradá-
sát. Megállapíthatjuk e rövid vissza-
pillantásból azt is, hogy. városunkban 
a reformációig,  egyedül a róm. kath. 
egyház, azután pedig, 300 éven át, 
a róm. kath. és református  egyház 
voltak a közmivelődésnek erős várai, 
világító tornyai. Az állam csak 1872 
után jő az egyházak segítségére: 
elemi, közép- és szakiskolák felállí-
tásával. 

* 

Városunkban a mult század kö-
zepe előtt, közmivelődési egyesületek 
nem voltak. Nyoma van ugyan, hogy 
1848 előtt állott fenn  egy kaszinó egylet, 
de a forradalom  vihara elsöpörte. Meg-
szűnt. Beléletéről semmit sem tudunk. 
A társadalmi élet: az egyházak gyű 
léseiben, a tanárok tanácskozásaiban 
és a céhek összejöveteleiben bonyo-
lódott le, nyilvánult meg. Az ifjúság 

pedig a mulatságokban és az akkori 
játékokban találkozott egymással. Ki-
egészítette mindezeket az ismerős csa-
lódok baráti összejövetele. 

Az abszolutizmus nyomása alatt 
azonban megmozdul az elfojtott  nem-
zeti érzés és egy kaszinó egylet  meg-
alakításában nyer életet. A város és 
vármegye közönsége 1860 ápr. 30 án, 
a legnagyobb magyar: Gr. Széchenyi 
István emlékére gyászünnepélyt tartott. 
(Meghalt 1860 ápr. 8 án.) Előbb a 
a Szent Miklós hegyi róm. kath. tem-
plomban volt gyászistentisztelet. A 
szertartást Csató József  főesperes  vé-
gezte. Onnan az egész közönség a 
reformátusok  templomába vonult, hol 
Zajzon Ferenc imát, Baconi Ádám 
beszédet mondott. Istentisztelet után 
a gyászoió hazafiak  a városháza ta-
nácstermébe vonultak ós Gr. Szé-
chenyi István emlékére kimondották 
egy kaszinó alakítását. S nyomban 
rá: Ugrón János elnöklete alatt Hen-
ter János, Szőcs Márton, Zajzon Fe-
renc, Sárosi' Károly, Bors Lázár, 
Baconi Ádám, Pataki Pál és Gyer-
tyánffy  István személyében bizottsá-
got küldött ki az alapszabályok elké-
sziiésére és a jóváhagyás kieszközlé-
sére. Az uj egyesület cime: »Székely-
udvarhelyi  Kaszinó«.  Magyar nyelvű 
alapszabályait, 23 pontban, a nagy-
szebeni helytartótanács hagyta jóvá, 
német nyelvű záradékkal, még azon 
évben. Megalakulásakor a kaszinónak : 
105 alapitó és 45 részvényes tagja 
volt. Elnöknek Henter Jánost válasz-
tották. Tagjai sorában ott látjuk a 
város és a vármegye nemeseit, tiszt-
viselőit, tanárait, papjait és a város 
igen sok polgárát. Ez volt az első 
társas egyesület. 

A kaszinóban igen élénk társa-
dalmi élet kezdődik. Megbeszélik a. 
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I A SIMÓ-féle 
szabadalmazott Radi-
ator melegitö-pótló 
50°|o-os fa-megtaka-

rítást biztosit. 
Kapható: Simó Bé l a 

odorheiui bádogosnál, Kőkereszttár. 

Elhalasztott szabadliceuml elő* 
adás. A Polgári önképző Egylet most 
vasárnapra hirdetett szabadliceumi elő-
adása 31-ikére halasztatott el. 

Konfirmációi oktatás. A helybeli 
teformátus  egyházban a konfirmációi 
oktatás január 24 én, vasárnap kezdő-
dik meg. A lelkészi hivatal felkéri  az 
érdekelt szülőket és iparos mestereket, 
hogy gyermekeiket, illetve tanoncaikat 
Írassák be és pontosan engedjék az 
órákia. A tanitás minden vasárnap dél 
után 3—4 óráig történik a nagy ta-
nácsteremben. . - • - • --

A helybeli ref. Nőszövetség ja-
nuár 24-én, vasárnap eşte 8 órakor a 
kollégium melletti tanácsteremben teát 
ad, melyre a szeretet munkája iránt, 
-éfdeklődő  hiveket szeretettel várja a 
rendezőség. 

Új rend az. iskolai oktatásban. A 
nemzeti nevelésügyi minisztérium ren 
delete folytán  február  1 tői kezdve a 
líceumokban a csütörtöki napon nem 
'lesz,,elméleti tanitás. Ehelyett az egész 
napot a cserkészetnek, a katonai elő-
készítésnek és az órszágőri mozga-
lomnak szentelik. 

Öt százalékos adókedvezmény il-
leti meg azokat, akik a költségvetési 
év utolsó negyedére járó adójukat 
február  15 ig kifizetik.  Kedvezményt 
lehet élvezni a bonokkal és állampa 
pírokkal való adófizetésnél  is, amény-
nyiben a régi adóhátrálékokat ezen 
papírokkal lehet kiegyenlíteni, mégpe 
dig csoportosan is, ugy, hogy több 
adófizető  tartozása fizethető  együtt. 

x Eladó egy jó karban levő hordó 
szekér, lajtorja nélkül, háromnegyedes. 
Strada Sf.  Ioan-u. 57. f  < 

vármegye és a város közügyeit. -Elő-
kelő vendégek látogatják meg. A ta-
gok szórakoztatására és a közműve-
lődés terjesztésére járatnak tizenegy 
magyarnyelvű és egy német nyelvű 
lapot. Ez utóbbit nem annyira a né-
met nyelv gyakorlása végett, — mert 
• az abszolutizmus ideje alatt nem volt 
valami kedves a német nyelv — ha-
nem az akkor idehelyezett 23. vadász-
zászlóalj tisztjeinek a kedvéért járat-
ták, mert a tagok között feles  szám-
ban voltak tisztek is; A kaszinó ma is 
fennâJJ.; működését azonban, a tagok 
számának leapadása miatt, 1919 ben, 
ideiglenesen beszüntette. 

Azután 12 évvel, hogy megalakult 
a kaszinó: szervezkedni kezdettek a 
polgárok is. A kaszinót, tagjainak több-
ségéről : uri kaszinónak nevezték. Bár 
tagjai között polgáíok is voltak, de a 
polgárság egyeteme nem találta meg 
benne lelki szükségeinek kielégítését s 
nem tárgyalhatta meg azokat a kér-
déseket, melyek az ipari életre vonat-
koznak. Ez a körülmény tette szük-
ségessé a különálló polgári szervezke-
dést. A mozgalom élén : Szakáts Mó-
zes ref.  kollégiumi tanár, az »uri 
kaszinó« egyik alelnöke állott. Mun 
káját siker koronázta. Létrejött: 1872. 
ápr. 12 én a polgárság első, szervezett 
kultúregyesülete: a Polgári  Olvasó-
kör.  Alapszabály szerint, a kör célja : 
»ildomos társalgás és a napi közlönyök 
figyelemmel  kisérése által, maguknak 
szellemi élvezet« szerzése. Tagjainak 
száma az alakuláskor: 138, közöttük 
több tisztviselő és tanár. Elnöke: 
Szakáts Mózes. 

(Folyt, a következő számban). 
» 

x Kiadó emeleti lakás, azonnal 
beköltözhető, Bul. Reg. Ferdinand 27 
szám. 

, "• Bemutató hegedű hangverseny. 
Kedves, és pártolásra érdemes művé-
szi bemutatkozó lesz január 24 én, 
vasárnap a helybeli ref.  egyház leg 
utóbb felavatott,,  kultúrházában, ami-
kor a tizenhatéves Balog Ferenc he 
gedüvírtuóz fog  művészi programmal 
a nemes városnak bemutatkozni. Ba-
log Ferenc egy szerény, csendes, ko-
moly cigány zenészn ek n agy tehetségű 
fia,  aki a tavaly végezte el a târgu 
mureşi zeneiskola VIII. osztályát ki 
tűnő eredménnyel. Ennek a magasni 
vóju, bemutatkozó hangversenynek 
éppen az a célja, hogy a tetszéssze-
rinti adományokból ez a szépreményű 
ifjú  tovább folytathassa  zenei tanul-
mányait a cluji felső  konzervátórium-
ban. Gazdag műsorán Bériot, Paga-
nini, Wieníawsky, Corelli, Sarasate, 
Tartini, Drdla gyönyörű mestermü-
vei szerepelnek, ami valóságos zenei 
esemény., lesz városunkban. Minden 
szépért lelkesedő polgárt és művésze 
tet pártolót szeretettel meghiv a ren 
dezőség erre a vasárnapi bemutatkozó 
hangversenyre. Hiszen Balog Ferenc, a 
tizenhatéves hegedűs városunk szü-
löttje, itt iá nőtt fel  a szemünk előtt. 
AZ ő előmenetele városunk öröme 
is, s az ő reménysege a mi gondunk 
is, hiszen a mi gyermekünk: Balog 
Ferenc. 

Mire jó az állatbiztosítás. Szab 
István ifimért sânpauli gazda kedden 
délután városunkban egy f  beállóhely-
ről jött ki kétlovas szekerével. A si-
kos járda szélén az egyik ló megcsú-
szott s oly szerencsétlenül esett el, 
hogy hátulsó lába forgóban  eltörött. 
Az értékés ló ezzel a sérüléssel telje-
sen használhatatlanná lett, de a gazda 
kára megtérül, mert mindkét lova tel-
jes értékük erejéig biztosítva van bal-
eset ellen. 

Házi estély. A helybeli Református 
Dalkör január 30 án tartja házi esté-
lyét az egyház kultúrházában. Az es-
tély sikere máris biztosítottnak mond-
ható, mert előadónak sikerült meg-
nyerni 0. Weress Margit tanárnőt. A 
teljes műsort a jövő számban közöljük. 

A Székely Dalegylet mult szom 
bati háziestélye méltán sorakozik .az 
eddigi jól sikerült és szórakoztató 
háziestélyek mellé. A dalkar által fino-
man énekelt magyar dalok, a vonós 
zenekar által n8gy tetszéssel előadott 
Cigánybáró egyveleg megérdemelt di-
cséretet hoztak a szereplő karoknak 
és a dalegylet kitűnő karmesterének, 
Kiss Eleknek. Lévai Lajos dr. magas 
röptű gondolatokkal telt tanulságos 
szabadelőadása mindvégig lebilincselte 
a hallgatóság figyelmét.  Képiró Gyula 
kiváló szavalata és Pluhár Jancsi 
accordeon szólója zajos tetszést arattak. 
A műsor egyes számait a dalegylet 
közkedvelt humoristája, Beldovics Emil 
konferálta  be, zajos tetszést aratva 
szellemes ötleteivel. A jazz zenekar 
hangulatos játékára kifejlődött  tánc a 
késő hajnali órákig tartotta együtt a 
sikerült mulatság résztvevőit. 

Az olasz császár és Mussolini 
Budapestre készülnek. Az olasz csá 
szár király és felesége  és Mussolini 
tavasszal látogatást testnek Budapes 
ten. A látogatás időpontja meghatá 
rozva még nincs, de a magyar fővá-
ros nagyban készül már, hogy a ma-
gas vendégeket kellő fénnyel  fogad-
hassa. 

x Egy jóforgalmu üzletet, kocs-
mával együtt átveszek falun,  lehet az 
községi kocsma is. Jelentkezést a ki-
adóhivatalba kérek. 3—3 

Filmek, lemezek előhívása 

I N G Y E N . 
Mindenféle fotócikkek nagy Válasz* 
tékban. — I gazo lványképeket az 
előirt formában gyorsan és jutányos 

= árban készítek. = 

FOTO P L U H Á R 
Bulevard Regele Ferdinand 31. 

Gyárfás Elemér előadást tartott 
Budapesten. Az óriási tevékenységű és 
munnabirásu Gyárfás  Elemér magyar-
párti szenátor előadást tartott Buda-
pesten a Kathólikus Körben az érdé 
lyi kathólieizmusról. Dr. Gyárfás  ki-
fejtette,  hogy az erdélyi kathólicizmus 
főproblémája  az egyház és az állam 
viszonya. Ebben a viszonyban a kon-
kordátum által van biztosítva az egy-
ház jogi személyisége. 

Nagyszabású gazdasági kiállítás 
Clujon. Az Erdélyi Gazdasági Egylet 
Clujon február  hó 21—27. napjain 
vetőmagkiállitást és vásárt rendez. A 
vetőmagkiállitási-és vásár célja : Ta-
vaszi gabona, takarmány, kapásnövény, 
vetőmagvak és egyéb vetőgumók ter-
melésének és értékesítésének elősegí-
tése. A nemesitett vetőmagvak és ve* 
tőgumók, ujabb tenyésztési módok, 
termelési eszközök, anyagok stb. be-
mutatása. A kiállítás csoportjai: 1. 
Vetőmagvak és gumók. 2. Kisebb me-
zőgazdasági gépek, eszközök, anyagok. 
3. Szakirodalom, 4. Műtrágyák, nö-
vényvédelmi és egyéb vegyi szerek stb. 
— A vetőmag kiállítás és vásár helye 
és ideje : Cluj, Mureşan utca 10 szám, 
az É. G. E. székháza, 1937. február 
hó 21-én reggel 9 órától február  hó 
27 én d. u. 6 óráig naponta d. e. 
9—1 ig és d. u. 3-^6 ig. A vetőmag-
kiállitás és vásár tárgyai: A tavaszi 
^ ^ ^ si takarmány , kapásnövóny 
konyhakerti és virág vetőmagvak és 
vetőgumók, műtrágyák, növényvédelmi 
szerek.1 gazdasági gépek, eszközök, 
anyagok, stb. A vetőmag kiállításra és 
vásárra beküldendő vetőmag-minta 
mennyisége legalább 2—5 kg. A vető 
mag kiállítás és vásár .helydija: ma-
ként 50 lej, mely összeg a bejelentés 
sei egyidejűleg beküldendő. A magvak 
diszes üvegekbe, tálakba stb. való el-
helyezéséről és csinos kiállításáról az 
egyesület gondoskodik díjtalanul. Az 
E. G. E. tagjai helydíjat és kölcsön-
dijat nem fizetnek!  (A tagdíj egy évre 
60 lej.) Bejelentési határidő: 1937. 
február  hó 10. A vetőmag kiállításon 
és vásáron eszközölt mindennemű 
eladások vagy felvett  megrendelések 
értéke után 2% jutalék az E G. E. 
pénztárához befizetendő.  Az értékesítést 
megbízás alapján az egyeéület elvál-
lalja. Minden a vetőmag kiállítással és 
vásárral kapcsolatos kérdésben díjta-
lanul nyújt felvilágosítást  az E. G; E. 
titkári hivatala Cluj, A. Mureşan utca 

1 0 - s z á m - Mrm^ 
A leveleket a boríték jobb felső 

sarkán kell felbélyegezni. A postaigaz-
gatóság kéri a közönséget, hogy a le-
veleket csak a boríték megcímzett ol-
dalán bélyegezze fel  és Qtt is csak a 
borítéknak felső  jobb sarkára helyezze 
el a postabélyeget, hogy a kézbesítés 
semmi késedelmet ne szenvedjen. 

A Székely Dalegytet farsangi jel-
mezestelyót, mint értesülünk, január 
30 ról február  6 ára halasztotta  el. 
mert január 30-án a Kereskedő Ifjak 
és a Református  Dalkör ia rendeznek 
estélyeket. Csak dicséret illeti a dal'-; 
egylet elnökségét, hogy a testvéregye*-
sületekre való tekintettel a saját es-
télyét elhalasztotta, megmutatva ez-
által, hogy hogyan lehet egy kis jó-* 
akarattal az ilyen estélytorlódásokat 
elkerülni. A közönség pedig bizo-
nyára csak annál nagyobb számban 
fog  megjelenni a dalegylet népszerű 
farsangi  estély én, amely tréfás  és szi:  

nes táncbetéteivel különben is köz-
kedvelt estélye városunk szórakozni 
vágyó közönségének. : • 

A Polgári Önképző Egylet temet -
kezési pénztára értesiti tagjait, hogy 
Schneider András elhalálozott tag után 
a befizetések  f.  hó 24 én d. e. 10—12 
és d u. 3—5 óráig lesznek az egylet he-
lyiségében. Kéretnek a hátrálékos ta-
gok, hogy hátrálékaikat rendezzék. 

Távollevő vádlottat is el lehet 
Ítélni' Az uj bűnvádi perrendtartás 
szerint a bünpert a vádlott meg nem, 
jelenése esetén is letárgyalják és ma-
rasztaló Ítéletet is hozhatnak. Az igy. 
hozott ítélet ellen ugyan igazolási el-
járásnak van heiye, de ez már a költ-
ségek miatt is nagyon kockázatos jog-, 
orvoslat. Akinek tehát bünpere van : 
jelenjék meg pontosan a tárgyaláson., 

Ötvenszázalékos vasúti kedvez-
mény Ciujra. Az Erdélyi Gazdasági 
Egyesület február  21—27 napjain ve-j 
tőmagkiállitást és vásárt rendez Clu-
jon. A vasút ötvenszázalékos utazási; 
és hetvenötszázalékos áruszállítási ked-j 
vezményt engedélyez a vásár és kiál-
lítás látogatóinak. 

Budapesti bál — Münchenben.-
München városa nagyszabású bált 
rendez Budapest városának tisztele-
tére. Az ünnepség előkészítésére, amely-
nek a müncheniek »Bai der Stadt 
Budapest« cimet adtak, Szendy Károly 
Budapest polgármestere és két taná 
csosa Münchenbe utaztak. 

Sajtóperek az esküdtszék előtt. A 
sajtó utján elkövetett beesületsértési 
vagy rágalmazási perek az uj perrend-
tartás szerint esküdtszék elé tartoznak^ 
A helybeli törvényszék is felfüggesz :. 
tette az előtte folyamatban  volt ilyen 
perekben az eljárást s az ügyeket es 
küdtszék elé utalta. 

Merénylet Sztálin ellen. Az orosz 
szovjet diktátor, Sztálin ellen merény-
letet követett el volt titkára. A hírek 
szerint Sztalinra, dolgozószobájában, 
revolverrel lőtt a merénylő s a diktá-
tort súlyosan megsebezte. A merény-: 

let hirét hivatalosan cáfolják,  de annyi-
bizonyos, hogy a kedden tartott ka-
tonai disz szemlén Sztálin nem vett 
részt. 

Nyári, öszi, téli cipők, 
legújabb fazonok, köz-
ismerten jó kidolgozás, 
megbízható jo minőség, 
versenyképes szabott 

árak 

B á n cs cipőüzletében, 
aliol Dermata-cipők is ál landóan kaphatók. 
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divaf-
özístébsn. 

Egy genfi nemzetközi diakpalyâ 
tat negyedik diját az ifjúsági  csoport-
ban magyar diák nyerţe el: Molter 
Péter, a târgu mureşi ref.  kollégium 
Vi. osztályának tanulója, Molter Ká-
roly feoU.  tanár iró fia.  A pályázatot 
a Gyakorlati Keresztyénség Nemzet 
közi Tanácsa hirdette és a pályatétel 
ez volt: Mit értünk Krisztus és a vi-
lágtestvóriség alatt ? A pályázaton az 
idősebbek csoportjában éremkitünte-
tést kapott a cluji Kónya László is. 

Meoietifett vetőmagvak, gazda-
sági termények ée tisztaverü tenyész 
áHatek éeezeiráea. A vármegyei gaz-
dasági egylet, az EGE hasonló tö-
rekvésével egyetértésben, nyilvántar-
tást óhajt készíteni a nemesitett vető 
magvakról, fontosabb  gazdasági ter-
ményekről és a tiszta vérű tenyészálla-
tokról. Kéri tehát a gazdákat, szíves-
kedjenek bejelenteni a fajtisztán  ter-
melt őszi és tavaszi gabonájuk, takar-
mány- és kapásnöv&iyeik, konyha-
kerti- és gyógynövényeik és egyéb 
terményeik évente eladásra kerülő 
mennyiségét mmázsákban, tisztavérü 
tenyészállataik, baromfiaik,  nyulaik, 
stb. évente eladó mennyiségét darab-
szám szerint, továbbá szőlőterületük 
nagyságát, gyümölcsfáik  darabszámát 
(a Jonathán almafák  külön feltünteté-
sével). Ez összeírás célja kettős: egy-
részt megkönnyíteni az eladó vető-
magvak, gumók, tenyészállatok jobb 
áron való értékesítését, másrészt meg-
könnyíteni a vásárolni óhajtó gazdák 
részére is a legkedvezőbb árak mel-
lett való beszerzést a legjobb és a 
legközelebbi források  megjelölésével. 
Az adatok beküldésével tehát ugy a 
saját, mint az egész gazdatársadalom 
érdekeit szolgálja minden gazda. A 
bejelentések a Vármegyei Gazdasági 
Egylet titkára (Debitzky Béla) cimére 
küldendők Odorheiu Bul. Reg. Ferdi-
nand 12 sz. 

A tábla is felmentette Héjjá AI 
beriet Héjjá Albert volt vărşaghi plé-
bános ellen államellenes izgatás címén 
az 1934 évi Szent István napján mon-
dott szentbeszéde miatt, bünper indult 
a csendőrörmester jegyzőkönyve alap-
ján. A helybeli törvényszék a tanuk 
által bosszúból megvádolt plébánost 
felmentette  volt. Most tárgyalta az 
ügyet a tábla s a felmentő  ítéletet hely-
benhagyta. 

x A m. i közönség szíves tudo-
mására hozom, hogy ha valódi jó házi, 
fehér,  vagy barna kenyeret és tiszta 
tejes, vajas süteményt, úgyszintén 
kicsi és nagy franzellákat,  zsurvekni-
kat akar fogyasztani,  akkor keresse 
fel  Horincár János péküzletét Strada 
Mircea Voda 14, a Volt Kelemen-féle 
házban, ahol a legkényesebb igények-
nek megfelelő  kiszolgálásban részesül. 
Megrendelésekre naponta és havonta 
házhoz is szállítok. Szives pártfogást 
kér továbbra is: Horincár  János  pék 
Odorheiu. 

x Moziműsor. Szombat este, va-
sárnap d. u. fél  6 és este, pontosan 
fél  9 órakor Ne sirj, édesanyám. (Lour-
desi csoda). Évenként a zarándokok 
ezrei óKk át Lourdesban a legnagyobb 
csodát. Naponként hosszú vonatok 
ontják a betegeket, akik a csoda váro-
sában gyógyulást keresnek és találnak. 
Boldog, aki elmehet Lourdesba: De 
milyen kevesen utazhatnak oda 1 Most 
alkalma van a legmegrázóbb élmény-
ben részesülni. Ez a filmcsoda  — a 
csoda filmje!  Több minden eddig ha-
sonló alkotásnál. Nemcsak a lourdesi 
zarándokok tömegét vetíti a néző elé, 
hanem egy gyógyulás és megértés 
megható történetének keretében, a 
helyszínen készített pompás felvételek 
ben a csodatevő Mária történetét a 
szentté avatott kis Bernadette életét, a 
gyógyulások templomát, a csodatevő 
barlangot, körmeneteket stb. Szülők, 
hozzátok el gyermekeiteket I Gyerme-
kek, jöjjetek el szüléitekkel és testvé-
reitekkel 1 Ha nem látja, nagy élmény-
nyel lesz szegényebb. Ezt a filmet 
mindenkinek látnia kell I — Kedd és 
csütörtök Első meg a második, Joan 
Crawford  és Clark Gableval, A vá-
gyak ritmusa óta most játszanak elő-
ször együtt. Az asszonyok megértés-
sel, a férfiak  tapssal fogadták  ezt a 
filmet,  melynek tragikumát és problé-
máját sok millió ember élte át lelke-

mélyén. Joan Crawford  22 csodálatos, 
pazar ruhában jelenik meg. — Január 
2 9 - 3 0 - 3 1 én Napsugárka (Shirley 
Temple). 

x Egyedülálló urlnő házvezetőnői 
állást keres kisebb háztartásban, eset-
leg idősebb magános nőnél, urnái, 
vagy öreg házaspárnál. Megkeresések 
M. A. Odorheiu cimre e lap kiadóhi 
vatalához küldendők. 3—3 

Szerkeszt&i üzenet. 
F. A. Érdekes, amit ir. de némiaemü té-

vedésben v«n a dologra nézve. Mi magnak az 
esetről rég beszámoltunk, s nem tartjuk sem 
helyénvalónak, sem időszerűnek, hogy arra új-
ból visszatérjünk, annál kevésbé, mert mi az 
ügyben legfelső  fokú  döntő bírák nem lehe-
tünk A múltkori közlemény sem volt ilyen 
visszatérés a mi részünkről, csak a kiadóhiva-
tal vett fel  az érdekelttől, ügyvédje utján, egy 
közleményt, mint egy bármilyen más hirdetést, 
smely senkit sem sért. s amely közleményben 
az érdekelt v a l ^ ^ j e U n t k e ^ r é hivott fel 
azonban kétségtől«/nogy heSWlyen jelentke-
zést vút, s nem Öntől várta a jelentkezést, 
ami tehát a felhivás  szerint tárgytalan is. 
Ebbe különben bele is nyugodhatik, mert hi-
szen az egészben az a döntő, hogy jelentkez-
nek -e csakugyan a felhívottak,  vagy sem I ? 

Baj van Ezt azért nem közölhetjük, mert 
nem tartjuk megengedhetőnek, hogy egy nem-
zet oagy tragédiájat mókázás tárgyává tegyük. 
Ezt éppen mi nem tehetjük meg . . . 

Halló I Halló I 
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A SCHUBERT-perec 
legjobb perec, minden 
nap frisset  ehetsz. 

x Eladó haz. Str. Horia 12 sz. 
alatti téglából épült ház, mely áll egy 
3 szoba, konyha, mellékhelyiségek ós 
pincéből álló lakásból, továbbá egy 
cserépkályha és edénygyártásra szol-
gáló műhelyből és hozzátartozó lakás-
ból : eladó. Értekezni: dr. Váró és dr. 
Kálmán irodájában. 

x Halló l A m. t. kenyérsütő kö-
zönség szives tudomására hozom, hogy 
mindennap d. e. 10 órakor a legké-
nyesebb igényeknek megfelelően  sütök,, 
ugy zsemlehéju, mint verthéju kenye-
reket. Úgyszintén újévtől kezdve kü-
lön kocsit állítok be a tészta elhoza-
talára és a kenyér hazaszállítására 
bármilyen messze. Pontos kiszolgálás-
ról előre biztosítva. Bejelentések előző 
nap az üzletben. Szives pártfogást  kér : 
Horincár  János  pék, 8tr. Mircea Voda 
14., a volt Kelemen féle  ház. 3—4 

x írógépet megvételre keresek. 

Meg a k a r Ön t e l j e s e n s z a b a d u l n i 

reuma, köszvény, isiász bántalmaitól? 
Sok ezren kigyógyultak! Fájdalmak a tagok 
ban és irmokban, nyomorék kezek és lábak, szúrás, 
szaggatás, o l d a l , hát- és gerincfájdalmak  ellen. 
Én Önnek egy természetes szert éj in. 
lofc betegeégének gyógyításéra I Ez a 

S P O N G I L I I A . 
Nem univercális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje megl 
Ón örökké h á l á s l e s z : á ra 90 lej és p o s t a k ö l t s é g . 
K é s z í t i : KONCZ-gyógyszertár O d o r h e i u . 

Ajándéktárgyak dús választéka I 

elhívom a m. tisztelt vásárló közönség szives figyelmét  a 
Bul. Regele Ferdinand 2. szám alatt most megnyilt 

DRAGOMÁN-féle 
üveg-, porcelán- és pléhedény üzletre, hol állandóan raktáron tar-
tok ebédlő, kávés, teás, feketekávés  porcelán készleteket; tésztás 
és gyümölcsös, porcelán- és üvegszervizeket, képrámát, díszmű-
árukat, mindennemű pléhedényt, üvegtáblákat, asztali és falitük-
röket. — Kérem üzletemet vételkötelezettség nélkül megtekinteni. 

Tisztelettel: 

D R A G O M A N S Á K D O R . 

KOMOLY KÉRDÍSl 
Hier! tűri 

hogy 
.kínozza a 

RH EUMA. I5CH! AS. KÖSZVÉNY 
oldal, hát, gerincz, szúrás 
szaggatás és keresztesont 

57 fajdalom? 
Mikor a csodás hatása ^ 

^pongliUu 
FÁJDALOMÖZÖ CSÖzÉS KÖSZVÉNYKENŐO 

BIZTOSAN meggyógyítja! 
ÁRA©© LEI KÖM2 GYÓGYSZERTÁR 
CS p6staköH-.v; g • ODORHEIU • 

CHERESTESIÜ 
' • 

teljes kiadású re-
mán-magyar és ma* 
gyar-román-szótár, 
román n y e l v t a n i 
melléklettel nyom-
dánk üzletében 495 
a lejért kapható, f 

RÁDIÓKAT I 

f 
I 

eladok, javítok, bármely-
gyártmányú gyári készü-
léket a l eg jutányosabb  

9 árban megrendelek. 
JAKO ALBERT tanár rádiótechnikai műhelye. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. 


