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Barulis Ágoston nyug. főszolgabíró  folyó  ÓT 
január hó 31-én, hosszas éa nehéz szenvedés után meg-
halt városunkban. 

A azéka'y fajnak  volt gyermeke B rialls Ágoston. 
Amíg a halál lefogta  szemelt egy bosazu életen keresz-
tül történelmi multu fajénak  lángoló szeretetével állott 
az őrhelyén. Minden érzésével, acélos akaratával, szik-
rázó elméjével és vasöklével égy godolatot szolgált 
ezen a helyen: az örök munkára, kihasználtságra, szen-
vedésre ós harcra teremtett aaékely fajának  felemelé-
sét és megbecsUltetését. 

Nagy tudása, történelmi felkészültsége  egéBZ éle-
tet könyvek között töltött alapossága, közgazdasági 
irányban különösen figyelemreméltó  képzettsége örökön 
lázban égett enn*k a földnek  javáért, jelen éB jövő 
sorsáért. A történelmi múltnak nagy Imádója éa isme-
rője minden lépesével az ősök szent örökségén járt, 
minden érzésvilágát a több ezeréves székely dicsőség 
töltötte meg fanatikus  harcikedvvel, a munka lendü'e-
tével, a gazdasági szervezés tüzével, a jótakarás örök 
moxgo'ódásával és a faján  való segítés kimeríthetetlen 
elképzelésével. 

Bartalls Ágostonban a székely őserő kiteljesülé-
sét ismerhettük meg. A felületeB  szemlélő nem ls sej-
tette, hogv ebben a szerény emberben a rendszeres 
tudásnak milyen klccsel vannak f.vhalmozva,  mekkora 
átfogó  erő letéteményese. Félek, bogy tBlén nem tud-
tuk knllő^ppon értéke'nl, tlxztelnl, megbecsülni ennek 
a rendszerb'fogó  elm-irek azon nagyságát sem, amely 
közöttünk a székely mu'tnak élő lexikona volt. 

A csiki közéletben egy féiszázedot  töltött Barta-
ks Agoiton aktív mmtráhtn, Km"k a megyének vezér-
egyénisége volt serdülő fi  ital éveitől. Ifjú  éveitől 
kezdve szerelmese volt a közügyének éa utolsó lehe 
létéig aa la marad'. A fiatal  évek tüzével a férfi.or 
alaposaágával éa as u'óbbi évtized elmélyülésével pen-
nája ott ragyog mindig a cslkl köavélemény Irányí-
tásában. 

J Hékonvabh, munkásabb, céltudatosabb és Baéke'y 
fajáért  aggéd^bb életet alig Ifhet  elképzelni az övéénél. 
Nincs nz életben talán ngy pillanat, amely tu'yoR von 
do atokkal foglalkozó  lelkét megpihentette volna. Örök 
munka, folytonos  t> rv, hanzoothajtó gondo'atkergetás 
és tanulás volt a bö'c-őjétö' a koporsójáig. 

B trtalis Ágoston a kezdő közigazgatási tlsztvlse'ő, 
vasmarku cMki főszolgabíró,  vagy a nyugdíjba vonu t 
polgár, mindvégig a fajának  harcos, muokáB egyénisége 
marad, akinek minden lépése felemelő  példája a fnját 
szerető, annak bo'd^gu'ásáért a halál pillanatáig közre-
működő á'dáaos emberi életnek. 

Bartalls Aţoitoo Igazán ellobogott ideális lelké-
nek a saéknlymult nagvBágáboB méltó tempót sürgető 
tevékenységében és enn»k a leieknek a székely Bze-
retet kohójában izzó fo'ytonoB  nyugtalanságában. 

HtláloB ágya mellett, utolsó olvasmányai köaött 
Is aaékely történelmi regények voltak a dominánsok, A 
Táltos király, a Sárga viharban, mások. Mind ennek a 
történelem egész során keresatül csak fegyverben,  csak 
ágyutölteléknek, csak vitéakedéanek, csak veszedelmet 
elhárító, csak szenvedésre éB örökösen másokért vérző 
Bzékely népnek a sorsával a kiválóságaival aa erényei-
vel és hibáival foglalkozó  Iráaok, amelyek köaött ő 
olyan otthonos volt, amelyekben végig élte egésa mun-
kás életét és amelyek átrlngatták a cslkl saékelyBég-
nek ezt a nagy harcosát a halálnak, aa örök megnyug-
vásnak a hónába. 

Halhatatlan lelke már valahol ott saáll a Csaba 
király utjain. Ott álmodja majd tovább a földi  életének 
hitével aat, hogy aa ő kivételes tehetségű, a történe-
lem viharaiban megedzett, munkára, hasznos államépitó 
életre acéloaott törvénytlsatelő derék székelynépének 
meg kell találnia végre a nyugalmas, értéke aaerlnt 
való megbecsültetésnek az idejét. 

A Caiki Lapok, amelynek alapításától keadve 
élete végéig jóbarátja, főmunkatársa  volt, a tisztelet-
nek, a megbecsülésnek, a hálának őszinte érzéeével 
bucsualk B irtalis Ágostontól. L'gyen nyugodt, csendes 
a pihenése I Olyan, amilyent megérdemel aa ő becsü-
letes földi  életbe I 

• • 

Bartalia Ágostont folyó  év február  hó 3 án (va-
sárnap) délután 3 órakor helyealk örök nyugalomra a 
topllta-c ucl róm. kath. temetőben. 

— Dr. Gál József  és a Keleti Újság 
sajtópere. Mult szaniuikb&n rövid híradásban 
sz&uioiuak te a Keleti Ujság-nak arról a aajtó-
p őréről, amely Dr. Gál József  helybeli ügyvéd 
elitélésével végzédött. Maga a közlemény egy-
szerű hiraek volt szánva s az ügynak végső 
kialakulásáig azzal részletesen foglalkozni  nem 
akartunk. Mindössze az Ítéletet közöltük a 
Keleti Újság nyomán, de tévesen azt irtuk, 
hogy Dr. Gíl Józsefet  1 hónapi börtönre ítél-
ték. így történt, hogy a hírünket a börtön szó 
miatt észrevételeztek, voltak, akik egyenesen 
kifogásolták  miután a börtön aljas bűncselek-
mények minősítésének kifejezője  Helyesen 
pedig a szakszerű kifejezéssel  szólva Dr. Oál 
Józsefet  a Keleti Ujsá^ sajtóperében 1 hónapi 
államfogházra  Ítéltek. — Készséggel és szíve-
sen térünk vissza tévedésünk helyreigazítására. 
Kijelentjük, hogy a börtön kifejezéssel  igazán 
nem volt szándékunkban megbantani éppen azt, 
aki a nyomtatott betű kényes harci területen 
kapta ezt a sebet. Da kihangsúlyozva mondjuk, 
hogy messze állott tőlünk az a gondolat is, 
hogy aljas bűnök közé sorozzuk éppen azt a 
lelkes munkát, amelyet Dr. Qal József  ur kez 
dettől fogva  annyi szivvel, áldozatosaággal 
folytat  a romániai magyar kisebbségi éleiben. 
Ha sebet kapott, ha szorongatott helyzetében 
bántódás érte, kérjük no gondoljon olyan aljas-
nak, hogy börtön szócskákkal még mi is tövi-
seket akartunk S2urni arra az u ra, amely 
enélkül is olyan tulyoe. — Higyje el nekünk 
Dr. Qal József  ur, hogy ószintebben, több meg-
becsüléssel és együttérzéssel senki nem kísér-
hette az igazságért való küzdelmeben, mint az 
újság, amelynek az életét gyakran turolják az 
övéhez hasonló perbefogásnak  a lehetőségei. 

A nemzeti munka 
védelméről törvény készült, amelynek értelmé-
ben sürgősen elkészült az a kérdőív is, amelyet 
minden iparvállalatnak már február  l-re be kell 
terjeszteni az alkalmazásban levő munkásokról. 

A törvénynek parlamenti tárgyalása alkal-
mával bizonyos fogalmak  tisztázódtak. Minden 
szélsŐBégeB beavatkozást visszautasítva a tör-
vényhozók kijelentetlék, hogy a nemzeti munka 
védelme alatt egy pillanatig BF m gondol ak arra, 
hogy a román állampolgárok között megkü ön-
böztetések történjenek. Ctupán a kü földi  állam-
polgárságigalkalmazoltakkai eiemteni védelem-
ről lehet szó. 

A most kibocsátott kérdőivek általános 
izgalomra adtak okot, miután minden megnyug-
tató előzmény dacára az ivekben bennefelej-
tették azt az ominozus rovatot, amely a nem-
zetiség után kutat. 

Bbben a mai légkörben, amikor a szélső-
séges nemzeti irányok a nyelvvizsgás kellemet-
lenségek Bokaságát zúdítják reánk, érthető az 
ai aggodalom, amely a kérdőívekben bennema-
radt nemzetiségi rovatot kíséri. 

Nem lehet vitás, az alkotmány szellemé-
ben is lehetetlen itt arról beszélni, hogy a 
nemzeti munkát az itt élő, ebben az országban 
állampolgársággal biró polgárokkal szemben 
kezdje valaki védelmezni. Hiszen egy országot 
a benne élő polgárok egyforma  jóléte és bol-
dogsága tehet erőssé. Közös érdek, hogy ehez 
a földhöz  kötOtt de, különféle  nyelveken meg-
nyilatkozó ku'turák is megelégedettek legyenek, 
idehúzzanak, ragaszkodjanak ahoz a területhez, 
amely as életet jelenti számunkra. 

Az államhatalomnak csak egy kötelessége 
lehet: egyforma  elbánással, minden állampol-
gárnak egyformán  kijáró szeretettel és véde-
lemmel blatoBitani minden léleknek ai ország 

iránti áldozafoseágát.  N?m lehet érd?ke senki-
nek, hogy különleges intézkedésekkel milliós 
tömegeket fosszon  meg az élet lehetőségétől. 

Ami a romániai magyar népet illeti, nem 
mondhatja lelkiismerettel senki, hogy tizenhat 
esztendő alatt nem igyekezett a produktív mun-
kás minden őszinteségével beilleszkedni nz uj 
állami életébe. A nagy bBj csak ott van, bogy 
mesterséges gyülöletszitással igyekeznek elgán-
csolni a két népnek egymásra találását, kibé-
külését és a közös hazának javára összemun-
káló készségét. 

A gyűlöletnek mindenkor megvoltak a 
hiénái. Ma is megvannak. A világháborút végig-
szenvedett embernek eláll a lélegzete attól a 
felelótlenkedéstől,  amellyel ember az ember-
társa ellen csak ugyanazon állam keretein belül 
is gyűlölködni képes. 

Miért volna szükség ebben a rendkívül 
gazdag országban arra, hogy egymással Bzem-
ben kezdjük védelmezni a nemzeti munkát. 
Higyje el nekünk ez a munka védelmét ellátó 
nagy felbuzdulás,  hogy a romániai magyar nép-
nél leglelkesebb, becsületesebb támogatót nem 
talál, ha arról van szó, hogy egy közös front-
ban lépjünk fel  a munkánknak a mindennapi 
kenyeret biztosító eredményéért. 

Rossz helyen fogta  meg a dolgok végét 
az, aki azon a kérdőiven a nemzetiségi rovat-
ban képieli megoldhatónak a nemzeti munka 
védelmet. Naiv, elfogult  gondolkozás kell ahoz, 
hogy igy lásson eredményes kiegyensúlyozást 
v a l a k i , ebbt-u at öábíeküsíólí gttkduDngi viíilgbiü. 

Félretéve mindea elfogultságot,  alacsony 
indulatra valló gyűlölködést, a gondolkozó em-
ber meg kell lássa, hogy ennek az országnak 
a boldogságáért más ellenséggel kell leszámolni 
mint amely a nemzetiségi rovatban van benne-
felejive.  Nekünk többségi és kisebbségi népek-
nek, akiket egy országhatár közé rendelt a 
sortunk együttesen kell összefogjunk  arra, bogy 
visszaállítsuk a becsületes munka hitét, a hiva-
tali tieztességet, a közvagyon féltésében  az 
élőlelkiismeretet, a nemzeti vagyonnal való 
takarékosságot és ha ez megvan akkor a nem-
zeti muakának meglesz az áldása mindannyiunk 
számára. 

Gyásfás Elemér szenátusi beszéde 
a magyar kisebbség álláspontjáról. 
Dr. OyárfáB  Elemér szenátor a szenátus január 

hó 27-iki Uiéaén a Magyar Párt nevében a következő 
beszédet mondotta el: 

S z e n á t o r U r a k l 
A képviselőház egyik legutóbbi ülésén Popescu 

Necseetl aat a kijelentést tette, hogy én itt a szená-
tusban, december 10-én beszédemben olyan beismerést 
tettem volna, mely szerint a romániai kisebbségi ma-
gyar politika eddig a Budspest-felé  való tekintgetéstől 
állott. Szó szerint ezeket mondotta: „A kisebbségek 
képviselője, Gyárfás  Elemér Baenátor beismerte annak 
saUkségesBÓgét. hogy a magyar kisebbség változtassa 
meg politikáját, hogy ea ne legyen többé széthúzó éa 
centrifugális  erejű Budapest-felé,  hanem illeszkedjék 
bele a román nemzeti államélet ütemébe éa érdekkö-
aöaaégébe B ne legyen függvénye  azoknak a súrlódá-
soknak, melyek Románia éa a magyar kisebbség között 
fennállanak. 

- Tekintettel arra — folytatta  Gyárfás  Elemér, 
— hogy ez és ehhez hasonló állítások szinte naponkint 
jelentkeztek parlamenti beszédekben, sajtóban és másutt 
s kétértelmű magyarázatokra adhatnak alkalmat, melyek 
senkinek sem használnak, BzükaégeBnek tartom innen 
a szószékről kijelenteni a következőket: 

— Én soha semmiféle  formában  nem Ismertem 
be, hogy a magyar kisebbségi politika valaha is a 
Budapest-felé  való teklntgetésből állott volna. Nem 
Ismertem be, hogy a ml politikánk széthúzó és Buda-
pest-felé  Irányuló centrifugális  jellegű lett volna és sem 
december hó 10-lkl beszédemben, sem máskor nem 
állítottam, hogy BBŰkségeBnek láttam a magyar kiaebb-
aégl politika megváltostatiaát. December bó 10-lkl be-
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szédem Irâibin megvan és bárkinek rind^'tesésére éli. 
Ht elolvassák, senki aem fogja  benne ilyen beismerés-
nek még nyomát Bem találni, sót kijelentettem, to<y 
ml levontuk aa összes következményeket, mikor ennek 
aa oraiágnak polgárai lettünk. 

— Ea aat jelenti, hogy nemcaak 1984 december 
10-lkl beszédemkor, hanem már a romániai köteleibe 
való belépésünkkor tudatiban voltunk annak, hogy 
ennek aa országnak keretei között kell keresnünk ea 
megtalálnunk néplink elhelyezkedését ós életlehetősé-
geit. Sőt kihangsúlyoztam, mert már elóre Bzamitotiam 
a kérőbb felmerü.ő  vadakra, hogy nepilnk vezető, 
részéről tizenhat év alatt senki sem tapasztalhatott 
olyan magatartást, me y gyanúra, vagy plane megtorló 
intézkedésekre adott volna o'tol. Mindezek uian nem 
tudom megérteni, kinek haaznál ez az allandóan vissza-
térő állítat), hogy a magyar kisebbség tekintete ma ÍB 
Budipast-felé  lenne lranyuva. ÉJ azt hiszem, hogy 
meg akkor is, ha egyik-másik vezetőember ilyenformán 
beszelne, a roman erdek azt követelne, bogy ezt taga-
daaba vegyek ea elszigetelt lepesnek minóBitaek. Ne-
künk nincs semmi változtatni valónk a klsebbaegi poli-
tikánkon éB magatartásunkon, mert ea a politika es 
magatartás mindig lojális éa eszszerü volt ea megegye-
zett azozkal a követelményekkei, melyeket jelenlegi 
helyzetünk reánk saab. Az egess hadjárat alatt, mmy 
nebany éve aa antlrevlziónizmua zászlója alatt — saj-
nos — ellenünk 1b folyik,  Bona sem hivatkozhatott 
Benkl olyan cselekmenyre, melyet ml követtünk volna 
el s amely ilyen szempontból kihasználható lett volna. 

— Mi tényleg szükaégesnek tartottunk némi rend-
szerváltozást, de nem a mi, hanem a kormányzati szer-
veknek velünk szemben való magatartásában. Igenis, 
kértük, hogy a kisebbségi politika függetleniitessek  a 
nemzetközi viszonyoktól, de nem Ismertül el, hogy mi 
teltük volna attól függővé.  Ellenkezőleg. Amikor tilta-
koztunk azon fájdaimas  tény ellen, hogy minekünk, 
magyar kisebbségnek napról-napra jobban kell ereznünk 
a helyzet növekedő feszültséget  abban a mertékben, 
amint a nemzetközi viszonyok feszültsége  növekszik. 
Esért kértük erőteljes hangon, hogy a velünk szemben 
folytatott  politika kizárólag belpolitikai elvek es szem-
pontok szerint vezettessek. 

— Aat bisaem, bogy következeire, lojáÜB maga-
tar tácuok felhatalmaz  bennünket arra, hogy ezt kér-
hessük. 

— És ebből a szempontból fog:alkoznom  kell 
rövidesen Iamandi miniszter ur egyes aliitasaival Ib. A 
miniszter nr ugyanÍB a következőket mondotta: 

— Akárhány lojáÜB kijelenleBt tennenek is a ma-
gyar veaető emberek, nem váitozbatik meg a lelkük 
olyan gyorsan és politikai tájekozódáhuk továbbra la 
BudapeBl függvényé  marad. 

— Iamandi mlniazter nr összezavart két dolgot: 
aa érzelmi és a politikai magatartást. KetBégtelen, 
hogy egy nép, mely megérdemli ezt a nevet, aoba 
Bem fogja  elfelejteni,  megtagadni eredetét, származá-
sát. Mindig szeretettel fogja  magához ölelni fajttBlvó-
reit, lelke mélyén mindig meg fogja  őrizni a kegyelet 
érzéBeit múltja iránt éa mindig Bzeretettel fog  csüngeni 
őseitől örökölt ku túráján. 

— Hitvány emberek lennénk és nem érdemelnénk 
meg, bogy Öaök tiszteletet tanúsítsanak irán uak, ha 
mi lelkea románoknak tüntetnénk fel  magunkat, vagy 
éppen megvető es lekicsinylő BZ a vak kai illetnénk azo-
kat, akik éa amik nekünk drágák és kedveBek voltuk 
s most la azok és örökké azok kell, hogy legyenek. 
Mikor azonban egy nép vezetői megszabják politikájúi 
kereteit, különösen, mikor valamely nepkieebbBég poli-
tikájáról van szó, az érzelmi elvek mellett figyelembe 
kell vennlök a földrajzi,  néprajzi és BzámszerÜBégi való-
ságokat, a nemzetközi lebetóaegeket és bizonyos jogi 
és ténybeli adottságokat la. Az osztrák-magyar szövet-
Bég évazazadokon át tartott érzelmi ellentetek dacára 
ls es a legutóbbi német-lengyel megegyezéB is igazolja, 
hogy a politizál magatartást gyakran bizonyos realitá-
sok diktálják, melyek érvényesülnek az éraelmek elle-
nére is. 

— Mi hasonlóképpen megcsináltuk a ml Fzámadá-
salnkat s esért mondottam itt e helyen Öjök e.ótt 
december hó 10 én, hogy mi levontu i az összes követ-
kezményeket, amikor ennek az országnak po gáral let-
tünk. Sivárjuk tehát, hogy ezt a nyilatkozatunkat tisz-
teletben tartsák, ne vonják kétségbe és ezen, ál.itóla-
gos gyann ürügye alatt, ne tagadják meg tőlünk azt 
a bánásmódot, amit megérd' miünk és ami megillet 
bennünket Nemcsak a ml érdekünk, hanem Románia 
érdekel la megkívánják ez*. 

Magyar őszinteség. 
(K.) A romániai magyarság az impérium átvétele 

óta állandó bizonyságát adja ez a nép a rend és tör-
vénytlBzteletnek; minél lojállsabban illeszkedik bele 
a sors által neki juttatott keretekbe, annál több a 
gyanúsítás, annál nagyobb a bizalmatlanság Iránta. 

Az impérium átvétele után még aránylag enyhébb 
volt a helyzet, mert az erd4 yi románság tu fűtött 
náclonállamuaát a r.igi királyságbeli köavélemény eoká'g 
nem szívta annyira magába, hogy az szenvedílyessé-
gekben robbant vo>na ki. Ha a bekekötés u'áni idők-
ben az egész országban olyan türelmetlen légkör lett 
volna, mint amilyen most uralkodik — sok minden 
történt volna, ami Így legalább ls egyelőre nem tör-
tént meg. 

Azokban a nehéz átmeneti Időkben valóban vol' 
alkalmunk megismerkedni a legendás türelmesség egyes 
eseteivel, de ea a türelmesség a hegyeken tálról jött 
Amint asonban as erdélyi tuűó nacionalista szellem 

tért bódított a rrgáiban, mindinkább wpasztalrnnk kel 
lett, hogy a türelmesség helyét a vad türe'metlenaég 
foglalja  el, mely napról-napra fokozédik  ott Irántunk. 

Maniu  és Vaida  Itt azülettek Erdélyben, ismer-
ték aa itteni népeket éa sz itteni életet. Az ők köte-
leBBégük lett volna tehát kormányaik alatt o y-m poli 
tlkai magatartást követni, amely az erdélyi lelkek har-
móniájára törekedett volna éa nem egy olyan átmoss-
féra  kialakítására, amely aa ördögbe kíván mlndant. 
ami ezen a földön  magyar. 

Valóaágoa politikai zaonglrrködéa folyt  itt az Er 
délyben élő fajok  békéé együttelésének megzavarása» 
a ez a zaong örködés úgyszólván máról-hoinapra for-
málta kl a bizalmatlanság polilkai rendszerét, amely 
a magyarság polltikni, közmüvelődéBl éa gazdasági le 
kötését vette programba. 

Hasztalan volt minden beszíd, minden ünnepélyep 
nyilatkozat; hasztalan szolgáltatta a magyarság két-
ségbevonhatatlpn bizonyítékait állampolgári becsületes-
ségének, — azt eenkl meg nem hallgatta, vagy ha meg 
is halloita, azt tudomáBul venni nem akarta. 

Éi most tapsolnak a Bzenátubban annak a Dr. 
Qyárfás  Elemérnek,  aki amióta a törvényhozásnak 
tagja, mindig csak azt mondta, amit moBt megismételt. 

— Mi  levontuk  az őssres  következményeit 
annak, bogy ennek az országnak polgáraivá  let-
tünk  Álljuk is ezeket a következményeket, de hitvány 
emberek lennénk  — mondotta Gyárfás  E f  mér — és 
nem érdemeinők  meg, bogy Önök tiszteletet  tnnu 
sitsanak  irániunk Szenátor urak, ha mi lelkei, 
románoknak tűntetnék  fel  magunkat,  vagy megértő 
és  lekicsinyelő  szavakkal  illetnők  aiokat,  akik és 
amik nekünk drágák  és kedvesek  voltak  s most is 
azok ée  őrökké  azok, kell  bogy legyenek.  Mikor 
azonban egy nép  vezetői  megszabják  politikájuk 
kereteit,  kíttőnősen,  mikor valamely  néplrisebbség 
politikájáról  van szó, az érzelmi  elvek  mellett 
űgyelembe  kell  venniök a földrajzi,  néprejzi  és 
számszerüségi  valóságokat,  a nemietközi  lehetősé 
geket  és bizonyos jogi  és ténybeli  adottságokat  is. 

Nem mondott t hát aemmi ujjat Dr. Gyirfás  Ele-
mér és mégis tapsoltak. 

Ugy látBaik valami btányzott ezutta', ami máskor 
hasonló helyzetekben a tapsokat megakadályozta, 
vlaszsfojtotta  Hiányzott ez a klsertetleB 'szellem, amely 
éket vert ezen orsztg különféle  nemzetiségeinek meg-
értéae közé. Hiányzott a Maniu  ós Vaida  kormányzati 
altal kitermelt hiza mttlanságl légkör. Ha ez a légkör 
egyezir s mindenkorra kipusztul a kormányzati politi-
kából és a sajtó is kábultságából fölébred,  talán lehet 
szó a multak hibájának jóvátételéről ia a úrrá lehet 
ebben az országban is a megértés szelleme. Mi  azok 
vagyunk, akik voltunk,  — nem lennénk  azok, akik 
vagyunk.... 

Igen gazdag anyaga lesz -
az idei mezőgazdasági kiállítás különböző csoportjainat 

Megemlékeztünk mar Brról, bogy az idei buda 
pesti tavBBzi országos mezőgazdasági kiállítás tenyész-
állat csoportjában történi bejelentések várakozáson 
felüli  eredménnyel záru'tak. A klállitáB többi c opor -
jaiban csak fetruár  15 én jár le a bejelentés batár 
id-je, de már eddig is olyan bőaégea és eoko'dalu 
anyagot jelentettek be a kiállításra, ami teljesen meg 
fogja  tölteni a rendelkezésre álló halyet és teljea k'pst 
fog  nyújtani a haaai mezőgazdaság termelő eszközeiről 
és termelésének eredményeiről. 

Iţy az oktató jellegű csop irtok között ismét sze 
repelni fognak  nag>hirü kisórletügyi  intézményeink; 
kollektív kiállításuk a tej minőségének  fokozására 
és az egészségügyi  követelmények  érvénvesitésére 
irányuló munkásságukról fog  téjékovtatni Ugyanc ak 
szer p ilnl fognak  a kiállításon demoafctáclós  anyaguk-
kal a földmlvelésügyi  minisztérium alsó-, középső- és 
felsőfokú  szakoktatási  intézményei.  Az Országos 
Mezőgazdasági  Kamarának  es a Külkereskedelmi 
Hivatalnak  a meiőgazdaság termelési és értnkealtési 
problémáiról tájeloztató. szemléltető kiállítása egy 
külön naiy paviilont fog  megtölteni. 

A vetőmag-  és  terménykiállitási  c-opoitban a 
mult év őszen nndrzett termény bemutatón legjobb 
m'nősittst elért anyag fog  szerepelni, amely a mu't 
gazdasági év növénytermesztésének legkiválóbb minő-
ségű terménye. E^ben a csoporbsn fog  helyet találni 
meg a téli gyümölcs  és  konzervkiállitás,  burgonya 
>B kerti termények bemutatója. 

A mezőgazdasági gép- és eszköaklállltás la a je-
lek szerint nagyobb keretű lesz a mult évinél, a gép-
muika uj térfoglalásáról  fog  f>zán,ot  adni Az erdé-
-zetl éa facsemete,  házilptri éa IparmüvéFzetl. halá-
szati, méhészet*, mezőgazdasági Ip rl és élelmiszeripari 
kiállítások, nem különben a M. Kir. Dohányjövedék 
kiállítása külön külön pavillonban elhelyesve, Bzakszerü 
rendezésben fognak  megjelenni. 

Az orsaágos borversennyel és borblrálattal kap* 
caolatos borászati  kiállítás  egytégeB, összefogó  képat 

fog  nyújtani a magyar asőő és borgazdaság helyze-
téről és életrr jBrő1. 

Külön kiállítási csoportban fagnak  szerepeld 
Frigyea királyi hercg öíszes magyarországi birtokai. 
Ez a kiállítási csoport, amely egy kitűnően vezetett 
n-»gy mezőgazdasági üzemet fog  bemutatni, álta'ánoa 
érdeklődésre szémithst. 

Feltűnést fog  kelteni az idán ia a mult évben 
e'őször szerepelt zöldmezőkiállitás  újszerűen meg-
kapó rendezésével, amely a lege'őfásitáanab,  rét- és 
legelőöntözésnek, n saáatófö'dl  takarmánytermesztés-
nek éa a kukoricaszár céUzerü felhasználásának  feg 
propagandát csinálni. 

Mivel mu't év decemberiben a nemzetközi btrotrfl-
kiállitás elmarndt, a mezőgazdasági kiállítás baromű-
csoportja  ez évben különösen népes lesz, résztvesznek 
azon az összes bazal éa kulturrajták neves tenyésztői. 

A kiállítás kereteihez kepcolódva, ez évben la 
rendeznek lovasmérkőzóseket,  lovasmutatványokat, 
fogatversenyeket  és  fogatbemutatókat,  nemkülön-
ben rendőrkutyaversenyt.  Kutyabemutató  ÍB leaz, 
ameyn külöoöaen a magyar kutyafajták:  pulik, ko-
mondorok és kuvaszok lesznek nagy számmal kép-
viselve. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Gyárfás  Elsmér szenátusi felszólalása  a rok-

kantak Ügyében. A szenátus január 2íl-i ülésében Gyár-
fás  Elemér dr. felszólalt  az erdélyi hadirokkantak uyugdij-
egységesitéséért. Az interpellációjában sürgette, hogy a volt 
osztrák-magyar hadsereg rokkantjainak nyugdijegységesité-
séről szóló 1933 május H i törvényt léptessék életbe. — 
Tizenhat éve, hogy a kormány nem oldja meg ezt az ügyet. 
A rokkantak nagyrésze kipusztul, amikorra rendezik a 
háborúnak ezt a kellemetlen terhét. Tessék elképzelni, hogy 
az 1018-ik évben megrokkant 40—45 éves katonák már 
üú éven felül  vannak. Még meddig várjanak, amig meg-
kapják a nyugdijaikat? — Bár sikerülne a kormány-ok 
emberies érzését végre valakinek felébreszteni  ezen nyomo-
rult ügy mellett, amellyel ezideig csak a magyar képviselők 
törődtek. 

A pokolba Európával. Az amerikai szenátus egyik 
legutóbbi ülésében súlyos kil'akadással adták tudomására 
Európának azért, bogy háborús adósságát uem akarja űzetni. 
Shall szenátor indulatosan kiáltotta: a pokolba Európával 
és a szenátus leszavazta azt BZ indítványt, amely a háborns 
adósság ügyében a hágai döntöbiriság illetékességét kívánta 
volna. 

Lemondott Slavescu pénzügyminiszter A ro-
mán pénzügyminiszter lemondott. A pénzügyi politikája 
nehéz helyzetbe sodorta az egész kormányát. Utódjául 
Costinescn minisztert emlegetik. 

Eckhart Tibor lemondott a genii Népszövetségnél 
viselt magyarországi megbízatásáról. A lemondás oka a 
magyar belpolitikai élet homlokterében levő választójogi 
retorm körül keletkezett nézeteltérésekben keresendő. 

Flandln francia  miniszterelnök és Laval külügy-
miniszter a mult béten angliába utaztak. A hivatalos 
eszmecsere ismét az európai béke biztosításáért indult meg. 

A helybeli miikedvetö csoport nagy k a t o estdye. 
Február 1-én este a Vigadó nagytermében rendezett 

iarsangi nagy kabaréest keretében találkozhattunk ismét 
azzal a rendszeres kulturmunkával, amelyet városunk mű-
kedvelői Dr. Hirsch Uugóné irányításával végeznek. Ez a 
rendszerbe fogott  mükedvelés, városunk tiatalságának állandó 
egybefogása  a kulturszépnek műveléséi,', tanulására és ön-
képzésére olyan egészséges, megbecsüleudö törekvés, amelyet 
támogatni és szeretni társadalmunk kötelessége. 

A február  1-én lezajlott kabaré-est nivójábau bebi-
zonyította a műkedvelő csoport, hogy felkészültségében 
fővárosi  keretek között mozgó szórakoztatást nyújthat. A 
kabaré-est több órás műsorában felvonult  szereplők soka-
sága rávilágít a műkedvelő csoportba beszervezett ifjúsá-
gunk lüktető munkakedvére és sokoldalúságára. A Vigadó 
nagytermét megtöltő közönség hangulata igazi farsangi 
kedélyességbe ringatott lelkesedése mindennél fényesebb 
bizonyíték arra, hogy a műkedvelőink ezúttal is jó munkát 
végeztek. Legyen ez az ujabb meleg siker tovább lendítő 
állomása annak a kultnrmunkának, amelyre a városunk 
ifjúsága  annyi megértéssel, a szükségességnek olyan helyes 
megérzésével tömörült. 

A kabaré tarka műaorában a kővetkező számok pereg-
tek le: Csevegés a todrászüzletben. Előadták: Biró Totyó, 
Seiwarth Lászlóné, Jánosy Klári éa Sprencz Pali. Kipróbált 
erők, pergő jő előadás. 

Táncztrió: Fejér Bogár, György Baba, Zakariás Magdu. 
Nagyszerűen összetanult táncuk nagy sikert aratott. 

Kereaztea Margit helybeli aktualitásokat mondott el. 
Művészi értéket képviaelő előadó. 

Heilbraun Pál táneztanár, aki az Európa nagytermé-
ben most nyitotta meg tánctanfolyamát,  két groteszk tánc-
azámot adott. — A kiváló művész tánctanár zseniális tehet-
ség, aki igazán megérdemli, hogy táncot tanuló éa kedvelő 
közönségünk felfigyeljen  arra a tánctanfolyamra,  amelyen 
agy igazán szakembertől tanulhatja mag a tino művészetét, 
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A hal'.szavu n5 c. vígjátékot Sprenc Gizi, LSrincz 
Géza, Takács Lajog, Gáspár Gábor és Jánosy Klári adták 
eíS. Régi kipróbált rattkedvelflk,  akiknek játfekegylittese  sok 
derűt okozott. 

Fodor Tibor: Dani bá utánzata eladreudű műsorszám 
volt. A tekervényes észjárása székely ember fignráj&ban 
igazán nem marad az eredeti Dani bá mögött. ígéretes 
tehetség. 

György Tóni zongora-számaival több rendben műkö-
dött közre az est műsorában. A jazz-gzerii muzsikának ez 
a rendkívül ügyes, sok ritmusérzékkel megáldott mestere 
az est hangulatának egyik legbiztosabb tényezője volt. 

Fejér Bogár, Biró Zoltán, Cseh Bandi, Keresztes Gabi, 
Seiwarth László, ifj.  Cseh István egy komédiát hoztak 
színre. Az elfiadáa  teljesen kifogástalan. 

Czirják Ilus, Kaltás Baba, Hajdú Lenke. Ince Icu, 
Ferenczy Mici, Szabó Pici, Albisi tíabi, Harcsa Manci, 
Harcsa Annuska, Dazbek Dus, Simó Manci, Dazbek Jolán 
táncegyüttese az est műsorának egyik - leghangulatosabb, 
legmozgalmasabb száma. 

Lőrincz Pista, Sprencz Feri, György Tóni ének-duo, 
zongora kísérettel, művészi Bulyában mondhatjuk értéket 
jelentett. A Lakos—Moosányi műfaj  két fiatal  tehetséges 
utánzójának olyan sikerűk volt, hogy a közönség alig engedte 
el a színpadról. 

A végig változatos kabaré-estet egy Hacsek—Sajó 
tréfás  jelenet zárta be, amelyet LSrincz Géza és György 
Tóni hoztak utánozhatatlan eredetiséggel.. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ady k ö l t e u e t e . 

A helybeli Miikedvelő Társulat, amely Dr. Hirsch 
Hugónó irányításával olyan dicBéretrc méltó kuliur-
munkát véges, amint bessámoltunk hetenként szomba-
ton esténkénként a Dacia termében tarija összejöve-
teleit. A rendszeres előadás sorozatait Dr. Veégh Sacdor 
nyitotta meg Petőfi  a román irodalomban clmU elő-
adásával. 

Ezután, január hó 26-án Dr. Cslpak L íjoB kezdte 
meg előadás sorozatát Ady költészetéről. A legtragi-
kusabb költőnek éppen halála évfordulóján  emlekezett 
Dr. Cslpak Lajos a magyar Irodalomnak erről a kiváló 
prófétájáról,  a magyar lírának Pnőfl  után leghatal-
masabb erejű megszólaltatójáról. 1919 január bó 27 én 
halt meg nemzetének ez b vétesse, akiben o yan meg-
döbbentő módon éltek a magyar jötőnek rossz sej-
telmei, aki egéBB költészetében prófétája,  birája és 
ostorozója a világ nagy nemzetei között olyan kicsi 
helyre szorult ssegény fajának. 

Dr. C-dpak Lajos bb Ady költészetéről szóló elő 
adását február  16 án folytatja,  amikor hallgatóságát 
bevesetl abba a sajátos, egyéni költészetbe, amelyet 
megérteni ma Ib kevesen tudnak. Megpróbá ja értbe-
tővé, hozzáférhetővé  tenni ezt a nagy ktncBÜnket 
mindannyiunk szamára. Mert Ady nem a tömegek 
érzelmeit énekelte, hanem arra kényszerít, ho»y az ő 
sajátOB érzés világával Ismerkedjünk meg. Különös 
melységekbe kell leszállani, bogy nemzetéért aggódó 
lelkének titkaiba behatoljunk vagy lírájának borongó 
vigaBztalanBágBiba emelkedjünk, vagy válságok közölt 
vergődő életszemléletének komorségába, halálsejiel 
mektől gyötrődő tépalődéseibe belehatolhassunk. 

Az aa Idő, amit Ady költészetének felemelő  vilá-
gában töltünk értékes szórakozást, tanuláBt, művelő 
dést jelent Bzámunkra. Ragadjuk meg tebát ezt az 
alkalmat ii>, amelyet a helyi műkedvelőink emlékesé 
sül állítottak Ady Endrének. 

— Rendelet a helyaegnevekről. L ipunk 
elmúlt heti Baámától kezdódóleg. féltőbb  rendelet fo>y-
tán a helységneveket csak román nyelven közölhetjük. 

— Influenza  Járvány. Aa orsaágoBan dühöngő 
Influenza  járvány városunkban éa vidskén ia teljeB 
erővel fellépett. 

— F e b r u á r 0 : Iparos álarooa bal. Még egy 
hét választ el a farsang  egyik legsaérakoataióbb vidam 
eatjétől, a helybeli iparosság álaicoa báljától. Aa ált>r 
cos bál meghívóit mu't héten kibocsátotta a rendező-
ség. Annak mü'ora előre sejteti, hogy az álarcosok 
ötletes sorozata fogja  a közönséget elszórakoztatni. 
Az álarcoa bálra helyeket az Iparteatület helyiségében 
lehet előjegyezni. Ugyanott Baeraendők be bz álarc-
jegyek ls, amely nélkül álarcosan megjelenni nem 
lehet. 

— F e b r u á r hó 10 ig meghosaaabbitot ták 
aa alkalmazottakról szóló kérdőivek benyújtásának 
határidejét. 

— I t t van a hó, a várva-várt hó, amit o'yan 
régen vár Csíkban a falusi  gaida éa a fakereakedő, 
meg a sportember éB trlkóárua egyaránt. A héten 
végre két napig havazott és a friss  szánut jelentéke-
nyen megkönnyíti a közlekedést. 

— F e b r u á r hó 16 ig meghossaabbitot ták 
azon adóvallomásl ivek benyújtását, amelyeknek ter-
minusa január 31 ben volt megállapítva. 

— Nem kötelea a oaelédek bejelentése. 
A cselédek betegsegély blatosltása végre tiBstáaódott. 
A munkaügyi minisztérium rendeletet adott ki, amely-
ben eat a köteleaettséget megszünteti éB a háatartásl 
alkalmazottakat felmenti  a biatoaltás kötelezettsége alól. 

— Ket hónapot kapo t t a verekedő ejjeli őr. 
Nagy feltűnést  keltett az éjjeli őr brutálitásokhoa nem 
Baokott városunk köaönBége körében az a durva fel-
lépés. amelynek áldoaata a mult nyáron Lajos Gyula 
helybeli korcsmáros volt Lajoa Gynla feljelentést  tett 
Czifra  György jigodlnl éjjeli 6r  ellen aki öt annak ide-
jén olyan súlyosan elverte. • verekedő éjjeli őrt a bíró-
ság két hónapi fogházra  Ítélte. 

ik 6§gtálj h.uzása íelnái 
200 leivel 1.000,000 — 
200 leivel 2.000,000'— 

e s e t l e g : 

200 leivel 3.000,000 — 
nyerhet, ha azonnal belép a játékosok közé '|4 sorajegygyei I 
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Erdélyi és Bánáti 

íőelárusitók: 

Arad: Általános Takarékpénztár Részvénytársaság éa AL Ooldaohmldt. 
Brassó - Fortuna Al. Enkelhardt. 
Oluj: Illeaou Bank Bé'aványtáraaság Takarékosság, Eeresk. Hitelint'aet. 
Oradea: Daola Bank, Union Bank. 
Targu-Murea: Bévéaa Ernő. 
Timiaoara: Eöaponti Bank, Lesiám'toló Bank, Temesvári Bank. 

— Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepet 
ül te február  hó 2-án a katholikus egyház. Ezen a 
napon mutatta be a jeruzsálemi templomban Maria a 
kisded Jézust. 

— A Januári nyugdijak flzetéaéröl  lapunk 
zártáig még nlnca hirünk. A nyugdíjfizetés  a jövő 
hétnél tovább Bemmiképpen nem keBbet, miután az 
ország más megyéiben már a mull heten kifizették  a 
januári nyugdijakat. 

— F e b r u a r hó 8 én lesa aa Idei braBBól 
aiöttes-bal. A brasovl Általános Gazdasági Szövet-
kezet, a AGISZ, amelynek már o yan jó neve van az 
ujabbfajta  mngyar gazdasági mozgalmak között, ea 
evi nagy szőttes-báijat február  hó 9 én tartja a Szász 
Iparosegylet (Gtwerbeverein) termeiben. A bál rende-
sősege lapuna utján hívja erre a kivételesen szép ma-
gyar összejövetelre azokat, akik a Bzóttea mozgalom 
Iránt érdek ődnek. 

— Bünvadl feljelentés  Caedő I m r e ellen. 
Cs^dó Imre újra szerepel. Egyike azoknak, akiket 
legsűrűbben emlegetünk lapunkban. De nemcsak jó 
laptéma ő, hanem a bíróságoknak íb regi ismerőse. 
.Törvénytudó'-nak nevezetisaekere, nyugatomba vágyó 
azürke gebejével minden nap ott áll a törvényszék 
eiőtt és valamelyik faiustársa  mindig reaaketve vá-ja, 
hogy ráhúzzák a vizes lepedőt Csedó Imre miatt. 
Ezúttal la bírósággal van dolga. A különbség csak aa, 
hogy most őt perelik. Ugy latszik, kissé elvetette a 
sujkot. Ugyanis a Miilos Árpád elleni államellenes 
izgatási per tárgyalása után bement Dr. Ábrahám Jó-
zBrf  ügyvédnek, Miklós Árpad vedójenek irodajaba ea 
felelősségre  vonta a tárgyaiáa folyamán  lett kijelen-
téseiért. Aa ügyvéd a fuleiőssegrevonást  visszautasí-
totta ÓB Csedő Imrét erélyesen tavozásra Bzóiitotla fel. 
C<edő látva, hogy nem er celt, fenyegetőzni  kezdett. 
Bizonyára olyan hangnemben, hogy aa ügyved jónak 
latta bűnvádi feljelentéat  tenni ellene. Az ügy mo<*t 
a vizsgálóbíró előtt van ÓB rövidesen tárgyalásra kerü . 
Könnyen meglehet, hogy ezúttal aa Imre korsöjn is 
e.törik a sok kutrajaranban. J jj, de sokan örülnének 
annak szülőfalujában. 

— 15 allaml tanítói állás van üresedőben. 
A esik megyei tanfelügyelőség  koraeteben 16 anas van 
üreBedőben. Ez«k között 11 a nyelvvizsga lolyaman 
ürült meg, míg 4 állás an újonnan letesitett iskoláknál 
van. Lahet pályázni, kisebbségi tani lók, de keveB a 
remény, hogy eredmény la lesa. 

— Itele t a auseni államellenes iagatáai 
perben. Megírtuk lapunkban azt a fantasztikus  állam-
ellenes lzgatasi vádat, amit annak ldejen Kosa András 
és Czirják Márton Bus-nl l legenyek ellen indított a 
helybeli ügyészség. E<y raazia alkalmával ugyanis a 
magát Igazolni akaró Kósa András nóteszében a csendőr 
meglátott egy irredentának nyilvánított nótát eB ezert 
a legényt feljelentette  aa ügyészségén. Kosa azt val-
lotta, hogy Czirják Marion nevű legenytáraával a regét-
ben dolgozott éa ott hallották a nótát valami némettől. 
Nekik nagyon tetaaett a nóta a mivel Czirjaknal nem 
volt notesa, aa ő noteszébe irta. Az UgyeBZBeg Czirjá-
kot irredenta termékek terjesztésében bűnösnek találta 
és 3 hónapi elzárásra és 600 lej pénzbüntetésre Ítélte, 
mlg Kósát felmentette. 

— A húsárak városunkban. A helybeli városi 
tanács folyó  ev januar 4 én a húsárakat a következő-
képpen állapította meg: I. osat. marhahús kg. 12 lej, 
II. oaat. marhahús 10 lej, borjúhús 20 lej, borjúcomb 
22 lej, aertéshus 24 lej, sertéskaraj 27, nyers szalonna 
28 lej, zsír 38 lej, zsirnakvaló 30 le). 

— A a Ugrón oaalad kettős gyassa. Az Ugrón-
családot kettős gyása érte 24 órán belül. Budapesten 
meghalt Abrámfalvi  özv. Id. Ugrón Gaborné BsUletett 
Knöpfi  T Mária, a magyar politikai élet bataimas vezér-
alakjának özvegye, 84 evee korában. Ugrón Gábor volt 
belűgymlnlBBter és Ugrón Andráa volt főitpan,  targu-
mureal azáilodaiulajdonoa édesanyjukat vesztették el 
az elhunytban. — Ugyancsak januar bó 30-án meghalt 
a nagyasszony unokaöccse: Zarándi Koopfljr  Albert 
crlatnr-de-mureai nagybirtokos, tttdőgyniladasban, 43 
évea korában. 

— Verekedés. Gyűjtő Sándor éB Mihály Péter 
8anmartinl gazdák köaött szóváltás keletkeaett, mely-
nek során Gyűjtő Mihályt nyakán bicskával megsebe-
sítette. Átadták aa BgyMaaégnek. 

— Riadalmat keltő rendeletek a postasok 
köreben. A mu t hét folyamán  a vármegye ÖBsaes 
poBtameaterel rendeletet kaptak Nastaseecu helybeli 
postafőnöktól,  mely közli velük a poBtavezérlgazgató-
sag 236 824 ÓB 262 854—1934. számú rendeletét. A 
felsőbb  rendelet szerint ez ev április 30 lg a megye 
össaeB postahivatalaiban az összes kisebbségi alkal-
mazottak románokkal cserélendők ki. Addig ÍB ezen 
aikalmaaottak Bzigoruan ellenőrizendők ÓB személyileg 
felelősségre  vonandók minden tettükért. No, jól nézünk 
ki. Hat Ilyen lelketlenseg is megtörténhet ? 1 Hát mit 
vetett aa a pár kisebbaégl kéabesitő a postavezerlgaa-
gatóság urainak. Már nem várnak Bem fegyelmi  bíró-
ságra, sem vizsgára, egyszerűen csak kitörik a nyakát 
annak a pár reszkető embernek, amelyeknek félelem 
diktálta lelkiismeretessége amúgy ia túltett minden 
elképzelhető hivatali pontosságon. Jutalmul tehát most 
az uccára kerüinek, minden nyugdíj, minden klelégltéB 
nélkül. Ilyen politikával még nem Bzerzett híveket egy 
kormány aem, 

— Ütnek akkor ls, ha igaz, a akkor 1a, ba 
nem igaz. Mar ma ez ia előfordul.  Csendőr ellen 
nincs orvosság. így lehetne módosítani ma már a köz-
mondást. A verekedés össztforrt  a cBendőr nevével. 
Balló Karoly Bantimbrul lakóstól elloptak egy arany-
gyűrűt. A tettes, Kuthegyi Rupi Mátyás 12 éves leány-
kája, bzi mondta, hogy a gyűrűt Vaszi Tamás 20 évea 
legénynek adta. A csendőrök vallatóra fogták  Vaszlt, 
aki tagadott és kérte, hogy szembesítsék. A szenibe-
sitéa Borán a megijedt lányka ujabb öt embert neve-
zett meg, hogy b gyűrűt azoknak adta. Mindamellett 
a csendőrük csak Vasait tartották ott a csendőrségen 

hogy vallomást csikarjanak 
kl belőle. — 

— Amikor a oigány fizet  a bálért. Ez is 
furcsa  élet. Rendesen -u jy szokott történni, hogy mi 
fiietünk  a cigánynak, mert húzza nekünk a talp alá 
valót. De a mai fordított  világban minden máskép van 
es Így beáll az a visszás helyzet, hogy a cigány fizet, 
mert muzsikált. Az eset ugy történt, hogy Szilágyi 
Márton cutnanl-i legény bált rendezett. Szokták azt 
minden farsangban.  Ehivta a bálra a Kalános-bandát 
is muzsikálni. Minden rendben lett volna, de a legeny 
nem tudta, hogy letezik egy Z Beszerzőt Egyesülete, 
amelyiknek az engedelyét ls ki kell kérni a zenével 
járó báloknál és oda bizonyos taxit is kell fizetni. 
Erre ők bizony csak akkor ébredtek rá, mikor meg-
kapták az IdézéBt a tárgyalásra. Védekezni nem volt 
mit s igv a bíróság a rendező Szilágyi Mártont 300, 
mlg a Kalános-bacda prímását 1000 lej pénzbüntetésre 
Itelte. Erre aem gondolt a saegeny muzsikus, hogy ő 
fizet  rá a bálra. 

— Saerenoaétlenflég  a hargitai kőbányában. 
A Hargitán levő Zulláni-fele  kőbányában január 31-en, 
csütörtökön délután követ robbantottak. A legnagyobb 
r< ndbeu lefolyó  rebbantáa után a munkások vissza-
tértek régi munkahelyeikre és folytatlak  munkájukat. 
Közben nem vették észre, hogy a robbantástól meg-
lazult a fölöttük  levő nagy szikla, mely nemsokára 
lezuhant éa maga alá temette Petres István satu-marei, 
Pal litván ÓB Lőrincz Danes ciceui és János Dénes 
Btculeni munkásokat. Petres István és Pál István azon-
nal meghaltak, míg a másik kettőt beBaállitották a 
helybeli kórháaba, ahol János D^nes is meghalt, mlg 
társának állapota reménytelen. A felelősség  megálla-
pításának kiderítésére megindult aa eljárás. 

— UJra meg je l en t e .Küküllő". ADiclosan-
martinban megjelent .Kis Küküllő* két évi szünetelés 
után újra megjelent .Kúkülló* cimen, ifj.  Gvidó Béla 
szerkesztésében, változatos tartalommal. Meleg kartársl 
üdvözletet küldünk laptársunknak az újjáéledés alkal-
mából, sok sikert éa főként  kitartást kívánunk. 

— Hirdetmény. Aa Bdózó közönség tudomá-
sára hoazuk, hogy a jövőben BBmmlnemü állami, me-
gyei és köaaégi kifizetés,  legyen az u'.alvány, letéti 
nyugta vagy egyib más követelés, nem eszközöltetik 
addig, míg aa illető adókönyvecskéjével vagy az állami 
adóhivatal nem Igaaolja, hogy uincaen adótartosása. 

— Nyolo évi börtön. Molnár András (néma) 
Lunca-de-mljlocon a nyár folyamán  féltékenységből 
21 kéBBiurásBal megölte Főcae Anna 23 évea vadhá-
zastársát. Ab ügyet a napokban tárgyalta a helyi tör-
vényszék éa a gyilkol Molnárt 8 évi börtönre Ítélte. 
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— Nagy érdeklődés előzi meg a Z t̂dó Ní- AB 
Leánvegylet február  hi 16 Ikl táncmuMsáirát. melyre 
aa előkészületek lázasan fo'ynak.  A Z«ldó Nőegylet 
hangulatos mu'atságaln városunk minden táraada'mt 
rétege feji  éa felekezeti  különbség nélkül rénztvesz év 
Így a rendező egyesület bizakodással tekinthet a biz-
tos Blker elébe. 

— Uj rende le t a végrehaj tásokról . A helyi 
pénzügylgazgatósás ndómegállapltó osztálya a napok-
ban rendeletet adott kl, melyben e'őlrj •, bogy a jövő 
ben a végrehajtások legalább 5—6 végrehajtó, a per-
ceptor, valamint csendőri és rendőri segédlet mellett 
történnek. J i , hogy még a rezes bandát éB gyátzlndn-
lót nem Írták elő, mert ez lgaaán hiányaik, hogy a 
ceremónia te'j»s legven. 

— Roaaanl ü tö t t kl a legénykiséres Sokan 
bizonyára nem tudják, hogy ml ea. A gyöngébbek ked 
véért megmagyaráztuk, hogy nálunk divatban van » 
bevonuló legénvet elkísérése Az Idősebb legények 
elkísérik fiatalabb  társaikat, mikor azok katonának 
bevonulnak. Jól Ismerjük azokat a felpántllkázott  és 
beitalozott fekete  ruhás legécykéket, akik m»gélénk1-
tik éa meghangositjak a különben csendes város uccáii. 
81114 Oyörgy mlsenteal legény ls elkísérte társait a 
mult évben. Széles jókedvében aztán ÖBBzetőrte az 
egvlk rendfenntartó  katona puskáját. Kost 4 hónapi 
fogházra  ítélte a törvényszék, a törött fegyverért. 

— Elitéltek a i á lbarátot . Erre sem gondolna 
senki, bogy a barát-csuhát gonosztevők rejtegetésére 
lehet felhasználni.  Pedig Ilyen Is akad Orbán D-z*ő 
bicazul-ardeleani plébánostól egy Z'lrmord Ferenc 
nevü egyén 10 ezer lej késrp'nzt és 26 ezer lej értékű 
ruhát lopott, azután elkért Farkán J >ros segédjegyrő-
től egy rend ruhát azzal, hogy Gvergyóha megy. 
Azután eltűnt. A csendőrség ae argesi ka1u?ereknél 
találta meg éa átadta a helybeli ügyészségnek, ahol 
8 havi fogházra  éa 3 évi hivatalvesztésre Ítélték az 
álbarátot. 

— E K. E. alakulás Oheorghenl-ben. Feb-
ruár hó 1-én üonep-Myea formák  mellett alalu t meg 
az Erdélyi Kárpát Egyesület (R. K E) gyergyói Osz-
tálya, amely az E K. E.-nek 20 ik fiókja.  A clujl köz-
pontnak több kikü döttje vett reszt és vetített képes 
elősdáat ls tartottak. Örömmel üdvözöljük a turistaság 
mogerő-iödését és szervezkedését Gyergyóban B remél-
jük, hogy a caikszékl o-ztátyal együtt működve rövi-
desen eredményes munkát mn'ntnak fel. 

— Váltóhamisí tásér t 8 havi fogháa.  Sz<:p 
Sándor slmoneatl gazda egy 16 ezer lej értékű váltéra 
ráhamlsltotta Verea An'al gazdálkodó revét és a váltót 
az „Uzu" cégnél letette garnnciánsk. Hintán Adóssá-
gának kifizetésére  n°m jelentkezett, B cég n vá'tót 
megóvatoltatta és ektor íid-rlilt, bogy az aláírás ha-
mis. A bíróság Szépet nyolc hónapi fogházra  Ítélte. 

— Megverték a bálrendezőt . Antal JtaBef, 
Domokos és KVmán solmenl-l testvérek súlyosan el-
verték Forenca Lajost, mert nem vette fel  őket bá1-
rendezőneb. — Ó hiúság, hiúság, milyen kinövéseid 
is vannak I 

— Adományok a sutái h«a javára . Mlchoa 
és Solvmossy-cég: egy vdret éB 24 hnroa poh»rat. 
Kirda-üzlct: 6 c 'upot Cz«ll cég: 24 liter bort éa 
1 lltar likőrt. Dilrr Gyula: egy 30-as körégő petróleum 
lámpát adott. 

— Szerencsétlenség a gheorgbenll kavlos-
bányában. A gheorghenil kavicsbányában meglehe-
tősen hanyag ellenőrzés volt, ami igen súlyos szeren-
csétlenségben boBBZulta meg magát. — Az ellenőrzőn 
hiánya folytán  aa ott do'gozó munkások nem vetettek 
számot azzal a körülménnyel, hogy a homokoB kavIc oa 
főid  köngv>n csúszik és igen mélyen aláástak. A meg-
csúszó fild  agyonnyomta N*gy Lajos, Györgv Fazakai 
József  éa Szai'ó István munkásokat, mlg Cslbi Kárólv 
munkáa súlyos zuzódásokat Bzervedett. A vizsgálat 
folyamán  letartóztatták Demeter János bányakezelőt, 
kit az ellenőrzéB hiánya miatt as ügyészség felelős-
ségre von. 

— ab E K. E oaikaaókl oaatálva a közbe-
jött kabaré-est miatt választmányi ülését február  5-én 
kedden este fél  9 érakor tartja, a Dácia étteremben. 
Közgyűlés február  10-én, vasárnap d. n. 2 óralror. 

— Visszafele  sült el a fegyver.  Bilázs Fe-
renc erdőpásztor falopáaon  érte Oyörgy Ijnác fmmoaBal 
gazdát és a lopott fával  együtt beakarta kísérni a 
csendőreégre. A csendőrségi jelentés szerint Otörgy 
Ignác ellenszegült éB katonai karabéllyal súlyosan 
megsebesítette BZ erdőpásztort Sokkal valószínűbb azon-
ban az az eBet. bogy az ellenszegü'ő embert az erdő-
pász'or puskatussal ütni akarta éB közben a betö tött 
karabély elsült. Az erdőpásztor tehát saját vigyázat-
lanságának áldozata lett. Ez a ml feltevésünk  és még 
Igen sokaké a fa'ubin.  Hogy hogysn történt Igazában, 
ezt a blróaég dolga kideríteni, amely meg ÍB indította 
a vizsgálatot. 

— Si tanfolyam.  DreBBnandt Stefan  b rawl 
okleveles si-oktató 2—3 hetes ti tarfo^yatro*.  rendes 
váro'nnkbap, részvételi dlj a j»lentkető'r pzáma szerint 
50 —70 lej. — J lentkezni lehet csütörtökig a Dürr-
üzletben. 

Erősaakot aka r t e lkövetni egy kis lányon. 
Ilyen sem mindennap fordul  elő a ml Rzerény élet-
viszonyaink között. Az ügyészségi krónika azonban 
számon tart mindent. Barhu Bucur petru rireai vasúti 
pénztárnok a napokban megtámadta Gál tocslvezető 
13—14 éves szolgá'óját, ki tejst vitt estefelé  a javító 
műhely melletti jóléti konyhára. A lányka segélyklál 
táaaira előszaladtak a környékbeli munkások és klsza 
baditották. Aa ügyészség megindította az eljárást a 
betegei hajlamú ember ellen. 

— Si verseny Oterourea Ciuo-ban. A nzotá-
309 évi FÍ versinyt ezídén nagyméretű lesz. A C. F. R 
megígérte Msrcuren C uc várnennk a fáláru  kedvez 
ményt, a verseny idótarlsmár-». Targu MureB, Gheor-
fţhenl,  OJorhelu, Sft.-Gheorge,  Brasov slzőiuek talál-
kozója lesz ez a versenv, nm'Iy egyúttal BÍ sánc avató 
la lesz. OrszágoB bajnokok Ígérték a versenyen való 
részvételűket, A futó  verseny szombaton, február  16ái 
délután 2 órakor, ez ugró- la akadály verseny 17-én 
vasárnap d. u. 2 órakor lesz. 

— Leütöt te a fa  Bakó Billat toplitn-c uci gaz 
dálkodót fadöntés  közben a zuhanó fa  ágai magukkal 
sodorták. B'Szállították'a h»Ubell l őrházba, ahol ge-
rlnctöréBt állapítottak meg. Bstó Bálint a régi vároai 
életünknek jóismerőse, aki éveken keresetül mint 
rendőr teljesített szolgálatot. Súlyos szererc étlens^ge 
Iránt városszerte általános részvét nyilvánul mi g. 

— Verekedea a kölcsön pénz miat t . Sinlha 
Jizsef  és Birdocz Károly lazaresti lakósok valami 
«ölcsöa pénz miatt régóta ellenséges viszonyban vol-
tak. A napokban Sánthi elment Birdóczhoz és fele-
lősségre vonta. A szőváttáB hevében karót ragadott 
és B irdóczot saját udvarán elverte. Egyiket az orvos, 
másikat a ciandőrs*g veüe pártfogásába. 

— Feiakass to t ta maga t nyomorúságában B*r-
taKa Mihály ciumanl-l szegény ember. 

Emelkedik 
a kávé ara. De nemcsak a kávéé, hanem minden gyarmat-
árué. Már régóta hallunk harangozni arról, hogy a kormány 
legújabb költségvetést egyensúlyozó manővere a gyarmat-
áruk, kávé, rizs, stb. valamint a cukor árának lényeges 
fölemelése  volna. Az adóprésen már szorítani nem lehet, 
mert a végrehajtások eredménytelenek, sőt egyes helyeken 
annyira veszélyesekne.k látszanak, hogy egy ujabb rendelet 
szerint egész kis hadsereget mozgósítanak a végrehajtások 
eszközlésére. (Lásd hírrovatunkat). 

Az ujabb trükk tehát az elsőreudii közszükségleti 
cikkek monopolizálása. Igy amit nem tudnak behajtani kény-
szer végrehajtással, azt beinkasszálják kényelmesen — a 
fogyasztó  közönség gyomrának segítségével. Ez ellen nincs 
mit tiltakozni. Akinek nem tetszik, egyék olcsóbb dolgot. 
(Erről jut eszembe, hogy a menekülés idején egyik alföldi 
város polgármestere legelni küldte az enni kérő menekülte-
ket. Azok szót is fogadtak:  lelegelték a polgármester 
gyümölcsös és veteményes kertjét, meg a szőllőjét. Csak 
meg ne ismétlődjék nálunk is.) 

Közben amig a mi politikusaink töprengenek, hogy 
honnan teremtsék elő az állam létfentartásí  szükségleteit, 
addig a világ más részén vannak még boldog emberek, 
akiknek nincs inás dolguk, mint a nyomor fokmérőjét  kutatni. 
Egy svájci lapban olvasom, hogy olt létezik egy világ-
nyomor enyhítésére alakult segélybizottság. Reménykedő 
nyomorultjainkat jóelőre sie'.3k lehűteni, hogy ezen bizott-
ságnak csak a neve segélybizottság. A ténykedése egészen 
más. Ók ugy gondolnak a világnyomoron segíteni, hogy a 
nyomort elősegítő statisztikai adatokat hoznak nyilvánosságra 
és felhívják  rá a világ közvéleményének a ügyeimét. Igy 
hát telhivjuk ir.i ÍB olvasóink figyelmét  ezekre az adatokra, 
amelyeken sajnOB a mi figyelmünk  semmit sem változtat. 

A statisztika szerint 1933-ban az egész világon 
összesen 2.400.000 ember halt éhen, 1,2U0.0U0 pedig ön-
gyilkos lett az éhhaláltól való télelmében. Hihető, mert csak 
a mi szűk helyi viszonyaink között ia jelentékeny az ilyen 
esetek számB. 

De lássuk tovább, mi okozta ezt a szörnyű tömeg-
nyomort. Ugyancsak ezen évben a következő mennyiségű 
élelmiszereket vonták ki a fogyasztásból  és semmisítették 
meg: 991,000 vagon gabonát elégettek vagy a tengerbe 
sülyesztettek, ahelyett hogy a nyomorgók között kiosztották 
volna; továbbá megsemmisítettek 144,000 vagon rizsét, 
270,000 zsák kávét, 2.5(10000 kg. cukrot, 500,000 mázsa 
konzervet és 1.41)0.000 kg. triss hust. 

Ezek az adatok, amiket a svájezi lap leközöl, a bi-
zottságtól kapott információi  alapján. Olyan Bummák, amelyek-
nek hallatára mi szájtátva bámulhatunk és el kell hinnünk, 
hogy ezeknek felosztásával  tényleg nagyott lehetett volna 
segíteni az arra ráutaltakon. De hiába töprengünk mi ezen, 
ha a világot kezükben tartó hatalmasságok másként hatá-
roztak. Ők ugy gondolkoztak, hogy a gépeknek a termelés-
ben való fokozatos  előretörése folytán  fölöslegessé  vált 
embertömegeknek pusztulniok kell és erre elég megtelelő 
eszköz az éhhalál vagy az öngyilkosságba való menekülés. 
Akik pedig megmaradnak, azok majd egymás közt fognak 
tülekedni a mindennapi koncért éB megkezdődik a létért 
való harc mesterséges keretekbe szorított formája  : a háború. 
Arra pedig jól fel  vagyunk mindnyájan készülve, hisz min-
den állam költségvetésének kétharmad részét emészti fel  a 
hadügyi tárca. Ugyanakkor az egészségügyi miniszterünk 
arról jajgat, bogy a falusi  egészségügy Bzolgálatában mind-
össze 1200 orvos van éa annak ia hiányos a gyógyszer-
ellátása. 

Az egyik nagy politikai pártunk sajtója azt kürtöli 
világgá, hogy hány tábornokét sikerült megfognia  pártja 
számára. A tábornok, a katonaruha lassanként főpolitikai 
tényezővé lépett elő éa a világpolitika sorsát a hadiipar 
trösztjei irányítják, akiknek kezében miniszter, hadvezér, 
mind csak sakkfigura,  amit ide-oda tolnak. 

V 

I 
Smilovits László 

bukareatl ügyvéd, táblai hltea magyar to'máoa 
és legallaált fordító 

ezúton hozza b. csUi ügyfeleinek  tudomására, 
bogy I r o d á j á t Bakares ten, Bulevardul 
Maria No. 4/C. alatt m e g n y i t o t t a . 

Telefon:  4-18/94. 7—3 

Haszonbérbe kiadó jóforgalmu pékség, 
eladó kitfioö  s a r j ú es egy vasút 
melletti kaszá ló ; özv. Beke Agos-
tonné n&i, Mercurea-Oiuc. 1—3 

Primăria oraşului Mercurea-Cíuc. 
No. 261- 1935 cons. 

Publicaţiune de concurs. 
Se publică concurs pentru complectarea postului 

de jurisconsult vacant la primăria oraşului Mercurea-
Ciuc. 

Doritorii de a ocupa acest post, îşi vor înainta 
cererile complectate conform  art. 7 din Regulamentul 
legii pentru Statutul funcţionarilor  publici, până în ziua 
de 15 Februarie 1935. 

Postul va fi  retribuit cu salariul corespunzător 
funcţiei  prevăzute de art. 77 din Regulamentul suscitai. 

Cererile incomplecte, precum şi cele primile după 
termenul susmenţionat, nu se vor lua în considerare. 

Mercurea-Ciuc, la 28 Ianuarie 1935. 
Victor Faroga m. p., B. Tőke m. p., 

primar. secretar gen. 

Primăria Comunală Sâncrăieni. 
No. 137—1935. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua de 

15 Februar ie 1935 orele 10 a. m„ in localul pri-
măriei Sâncrăieni, se va vinde prin licitaţie publică 
materialul lemnos de esenţa molidă din pădurea co-
munei Sâncrăieni, situate la »Tányéros«, in cantitate 
de 1818 ma. 

Garanţia esle de 10°/o la suma oferită. 
Preţul de strigare esle 80 Lei per m". 
Licitaţia se va ţinea cu oferte  închise şi sigilate 

conform  ari. 88—110 din Legea Contab. Publice şi cu 
respectarea disp. reg. O. C. L. şi cu aplicarea condi-
ţiunilor pentru exploatarea pădurilor statului. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Sâncrăieni, la 26 Ianuarie 1935. 

Primar: Notar: 
Valentin Krlstó ss. F. Moldovan ss. 
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A „ M U N K A " » 
ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT- £ 
UN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA £ 

1935 'v janutr hó I én működését uj <ól megkezdi J J 
P l u á l l o l S a * támad ások veaetéaét, ellenó'-
k i v a l l a t j a ceaet, merlegek, adob •vá lások ^ 

elkesiitesét a tör. éLyea előirazok szerint. — « « « « 
K 
£ © 0 e © 8 © & I « f c v i a e M © s ® a s © f t a 0 í a © e  j ţ 
AJ Calea Stefan-cel-Mare  2.. szám, földasiot  ^ 

Vidékiek minden megbiaáaát azonnal teljeetti, f; 
ninden ügyben eljár. Jogi ügyekben ügye-
dünk áll a megbízók rendelne» ••ére. 7— ţ ţ , 

Közvetítjük aázik, villád, telkek, mesö^azlaság 
bírta ' o i vétalet, elal&aát "agy btrlecac 2 

Eladó. M.-Ciuc, Str. Bra-
tianu 140 szamu villa. — Értekezni 
ugyanott. S—3 

5 M O D E L L KALAPOK ! 
Jţ :<s naponként aj forrnak  oloaó ] 
ţţ t r b u , ; 

fc  VKNCZEL TANÁRNÉNÁL j 
Ugyanott készülnek m l a d e i -
nemű nő! kalapok alsórendű 
anyag hoaiaadaj»-.»'. Kalapok 
átalakítása a iegrövíüti.t idő alptt. 

Csíkszereda, I. C. BratlaAU (Gimná-
zinm)-nooa lia. aa., a Börhaa kbzelebea. ^ 

Keresek 2—3 HP jó karban levó villany-
motort megvetelre. Oim: Qyönös 
Gyula, Csíkszereda. í - 2 

Háló, ebédlő ós iroda berendezések 
a legegyaaerQbbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

• • I r t a U i a á l l t U U i i a k k i l 
b e a i e r e i h e t ő k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletflietéare  Is. 
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Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mennyiségben kaphatók. 
Clm a Vákár könyvkereskedésben. 




