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Vigyázz székely, kakuk van a fán! 
Ezzel a mindent kifejező  felhívás-

sal időnként újra és újra találkozhat-
nak lapunk olvasói e helyen, mert 
időnként újra és újra megismétlődnek 
azok a gonosz törekvések, amelyek a 
magyar egységet, a Magyar Pártot 
szeretnék megbontani. A politikai ellen-
pártok alakítására való igyekezetek 
mindig megtörtek a székely nép józan 
gondolkozásán és a fajához  való ren-
dithetetlen ragaszkodásán. így járt a 
múltban ez úgynevezett »néppárt«, a 
»gazdapárt«, a »reformista  párt« — s 
utánuk csak egy gúnyos elnevezés 
maradt fenn  az emlékezetben : a 
rikás*  jelző. Most más köntösben 
jelentkezik ez az egységbontó kísér-
tet. Belátta, hogy a politika  fehér 
lepedőjében hiába ijesztget a székely 
portákon, most tehát uj, cifra  köntöst 
veti magára: gazdasági boldogitás 
Ígérgetésével akarja magi  köré gyűj-
teni a nyomorban sínylődő népet. 

Az uj pártnak >Gazdasági Szövet-
sége nevet adtak. Az öröm-szülőket 
jól ismerjük : Makkai Domokos, gyer-
gyói ügyvéd,  Bordeaux Hugó buka-
resti ügyvéd,  egy Maurer neve-
zetű haímadik flgyvéd,"  ezek akarják 
az újszövetség utján megmenteni a 
székely népet — gazdaságilag. Azt 
mondják, hogy a Magyar Párt rosszul 
politizált, mert a székelység gazdasá-
gilag tönkre ment. Mintha bizony a 
súlyos adókat, a tulmagas örökösö-
dési illetékeket, a bírtokossági terhe-
ket a Magyar Párt vetette volna ki a 
népre I Mintha a Magyar Párt lett 
volna az, aki iparengedélyt követel a 
deszka- és faárusitásra,  sőt még a 
szalmakalap-fonásra  is, mintha a Ma-
gyar Párt csinálná a sok rossz tör-
vényjavaslatot, mintha ő oszlatta volna 
fel  a nép által választott megyei és 
községi tanácsokat és szolgáltatta 
volna ki a nép gazdasági érdekeit az 
ini erimároknak és a hatalomtól függő 
községi hivatalnokoknak. Gazdasági 
szövetség? Ki ellen kell szövetkeznie 
a székely gazdáknak ? A Magyar 
Párt ellen ? Oh nem. Hanem az ellen 
az elnyomó politika ellen, amely nem 
hogy gazdasági boldogulást adna a 
székelységnek, de még azt sem engedi 
meg, hogy amikor képviselőt és sze-
nátort akar magának választani, akkor 
a nép hallathassa a maga szent sza-
vát! A magyarságnak pedig már meg-
van a maga nemzeti szövetsége s e 
szövetség neve : Magyar Párt! 

Nemde, különös, hogy az uj 
»gazdasági szövetség* Bukarestben 
tartotta első gyűlését, s az uj párt-
alakitást éppen a Jorga  lapja dicséri 
a legjobban. Miért dicséri a miniszter-
elnök lapja az uj pártot, ha annak 
csak a székelység gazdasági megmen-
tése a célja ? Hiszen a miniszterelnök-
től sokkal szebb igyekezet lenne a 
székelység gazdasági megmentésére, 
ha egyszerűen leszállítaná a székely-
földi  adókat és nem kellene Udvar-
helymegyének évenként ötven  milliót 
fizetnie  csak  egyenes  adóban,  mint a 
mult esztendőben is 1 

Jól tudjuk mi, hogy mire kell és 
kinek kell az uj párt. Kell annak a po-
litikának, amely most dicséri a székely 
szövetséget, de máskor azt tanítja, 
kogy a székelyek nem mások, mint 
elmagyarosodott románok. És kell még 
néhány urnák, akik egy két jól fizetett 
állást szeretnének maguknak biztosi 
tani . . . 

A Magyar Pártnak csak egy po 
litikája van. De ebben benne van min-

] den törekvés: egyaránt megmenteni 
I a magyar népet nemcsak a gazdasági, 

hanem az erkölcsi  elbukástól  is.  Aki lát 
és hall és aki a szivével is érez és a 
lelkével hisz : az tudja, érzi és hiszi, hogy 
a tizenhárom éves nemzeti küzdelem, 
ez a sokszor elgáncsolt, de mindig 
felemelkedő  önvédelmi harc, a végki 
fejléshez  közeledik s ez a végkifejtés 
hordozza magában a sokévi küzdelem 
síkerét: hogy e földön  elérjük azt a 
boldogságot, amelyhez nemcsak az 
egyes embernek, de az egész nemzet-
nek történelmi joga van. Mindenféle 
uj pártalakitásnak, adjanak annak bár-
miféle  nevet, csak az a titkos célja, 
hogy ezt a sikert kétessé tegye s igazi 
neve csak a régi elnevezés lesz: kari-
káspárt. 

Főtárgyalás 
a Mohanu-ügyben. 

A Mohanu  G.  Marian  járásbiró, 
volt választási elnök ellen a magyar-
párti választók feljelentésére  megindult 
bünperben szerdán, január 27-fa  kezdje 
meg a helybeli, törvényszék.Glósz-,-\' 
Jin̂ u tanácsa a főtárgyalást.  A felje-
lentők képviseletében dr.  Wenetsek  ügy-
véd jelent meg, a személyesen is je-
lenvolt vádlott védelmét Constantinescu 
ügyvéd látta el. 

A tárgyalás megnyitása után Préda 
ügyész elnapolást indítványozott abból 
a célból, hogy a feljelentők  személye 
sen is idéztessenek meg. Dr. Wenetsek 
ezt ellenezte, mert, mint igazolt meg-
hatalmazott, ő képviseli a feljelentőket. 
Védő felvetette  a törvényszék illeté-
kességének a kérdését s bár elismerte, 
hogy a törvényszék illetékes, mégis 
döntést kért e kérdésben, nehogy áz 
később tétessék vita tárgyává. Az 
ügyész hasonló indítványt tett hosz-
szabb indokolással, melyben ő is a 
törvényszék illetékessége mellett érvelt. 
Eszerint tehát nem is vitás az illeté-
kesség s a bíróság ugy határozott, 
hogy az indítvány felett  hétfőn,  31 én 
fog  dönteni s e célból a tárgyalást 
erre a napra elhalasztotta. 

A közönség feszült  kíváncsisággal 
várja a törvényszék döntését. Éppúgy 
azt is, vájjon az ügyészség átveszi e 
a vád képviseletét vagy nem, mert erre 
nézve az ügyész még nem nyilatkozott 

ipartestületi ügyelc. 
Országos kirakó vásárok : január 

30 án Maroshéviz, február  hó l én 
Nagyekemező, Ujszékely, 3-án Ditró, 
Etéd, Prázsmár, 4 én Bárót, Muzsna. 

Mig egyfelől  az iparos osztály 
nagy aggodalommal siet az adóbeval 
lási ivek kitöltésével és benyújtásával, 
mert hiszen a rossz viszonyok miatt 
teljesen tisztában van azzal, hogy még 
a legminimálisabb adót sem lesz képes 
megfizetni,  ha a kereset terén javulás 
nem fog  bekövetkezni, másfelől  az adó-
kivető bizottság is nagy felkészültség-
gel dolgozik azon, nehogy az adófi-
zető polgárság adója kisebb legyen az 
előző évek adójánál. Hiába remény-
kedtünk a patenta fixa  alapján való 
adókivetésben, mert csak most látjuk, 
hogy a pátenta fixa  százféle  lehetősé-
get nyújt arra, hogy a régi adóösszeg 
mégis csak a nyakába legyen sózva 
az adófizető  polgárnak. Ennek a tá-

mogatására kitalálták az úgynevezett 
látszatadót, amely arra volna hívatva, 
hogy ha egy jó kabátod van, vagy 
nem jársz mezítláb és egy pár jó cipő 
van a lábadon, már azt a látszatot 
keltsed a pénzügyi tisztviselő előtt, 
hogy jó módban vagy és ezen az ala-
pon kivessenek olyan adót is, amelyet 
rendes adóalapon követelni nem tud-
tak. Ezekhez csatlakoznak itt-ott besú-
gók is, akik igyekeznek rózsásszinben 
feltüntetni  egyik-másik iparos helyze-
tét, habár. az a valóságban otthon 
munka nélkül didereg és éhezik. 

Ezek a nyavalyák arra késztették 
ipartestületünket, mint az egész ország 
kereskedő osztályát és iparosságát, 
hogy kifejezze  azt a kívánságát, hogy 
a patenta fixa  adó kivetése emberies 
módon kezeltessék, de a látszatadó, 
mint jogtalan és igazságtalan törültes-
sék. Ipartestületünk a helybeli keres-
kedő társulattal közösen készítette el 
erre vonatkozó tiltakozó feliratát,  meg 
küldve azt a marosvásárhelyi iparka-
marának is-, hogy a kamara is emelje 
fel  tiltakozó szavát olyan adókiróvások 
ellen, amelyek minden jogos alapot 
nélkülöznek. 

Ugyancsak a kereskedő társulat-
tal közösen tárgyaltatott a morátorium 
ügye, hogy a jelenlegi nehéz viszonyok 
nemcsak a gazdát sújtják, hanem 
egyaránt a kereskedőt és iparost is, 
ezért az államnak is be kell látnia 
azt, hogy a morátorium ki kell ter-
jesztessék a kereskedőre és iparosra is. 

Ezen határozatot, amelyet a mi-
niszterhez táviiati uton küldöttünk el, 
teljes szövegében alább közöljük és 
pedig azért, hogy Erdély és Bánság 
összes kereskedőtársulatai és összes 
ipartestületei tegyék azt magukévá és 
ők is hasonló határozatot juttassanak 
el a miniszterhez. Tehát ezúton kér-
jük az említett testületek vezetőségeit, 
hogy ők is kövessenek el mindent 
arra nézve, hogy. a kormány az or-
szágos mozgalom folytán  mégis csak 
lássa be, hogy a polgárság helyzetén 
minden téren segítenie kell és a morá-
torium kiterjesztése nem lehet egyol-
dalú, hanem általános. 

Határozat.  Odorheiumegye iparos 
és kereskedő közönsége mai napon 
Odorheiu városban összegyűlvén, vég-
szükségünkben azzal a tiszteletteljes, 
egyhangúlag meghozott, kéréssel for-
dulunk a Miniszter úrhoz, hogy or-
szágunk hiteléletének sürgős szanálása 
érdekében intézkedni méltóztassék és 
amennyiben a konverzió és moráto-
rium nem volna elkerülhető, ugy azok 
kedvezményét, az alkotmányban bizto-
sított állampolgársági egyenlőség elvé-
nek megfelelően,  a társadalom minden 
rétegére, tehát az iparosokra, kereske-
dőkre és bankokra is kiterjeszteni mél-
tóztassék, kivévén azonban azok ha-
tálya alól a testi és szellemi munkából, 
vagy más személyes szolgálatból eredő 
díjköveteléseket, mint ahogy azt a 
munka megbecsülésének elve kívánja. 
A Kereskedő  Társulat  és Ipartestület 
elnöksége. 

Ez az értekezlet csatlakozott a 
szatmári ipartestület azon határozatá-
hoz is, mely a bankjegy forgalom 
emelése érdekében a bankjegyek le-
bélyegzését javasolja. 

A székelyudvaihelyi ipartestület 
állandó küzdelmet folytat  mindazon 
közterhek kíróvása ellen, amelyek túl-
lépik az iparosság teherviselő képes-
ségét, állandó figyelemmel  kísér az 
iparosságot érdeklő mindennemű kor-
mányintézkedést és a törvény tiszte-
letben tartása mellett mindenütt fele-
meli tiltakozó szavát — ahol csak 
arra szükség van. 

Éppen ezért felhívjuk  ugy helyi. 

mint vidéki iparos testvéreinket, tömö-
rüljenek minél többen testületünkbe 
és forduljanak  bizalommal hozzánk 
mindenféle  ügyeikkel, mert szétforgá-
csolódva célt érni nem lehet, hanem 
minden önérzetes iparos vállvetve az 
ipartestület kebelében kell, hogy helyét 
megtalálja és»közösen küzdve remélje 
mindazon célok elérhetését, amelyek 
ma minden iparosnak legfőbb  óhajtá-
sai. A kicsínyhitüeket, a személyes 
bosszú miatt testületünket kerülőket 
el kell a maguk köréből távolítani, 
mert ezek vakondokmunkát végeznek, 
iparostársakat félrevezetnek,  nem ön-
tudatos iparosok, hanem hazug prófé-
ták. Ezt vegyék tudomásul mindazok, 
akiknek ez az intelem szólhat. 

Az Ipartestület elnök8én«t. 

A nyugdijasol( 
i(ényszer-adal(ozásai. 
Ugy értesülünk, hogy a nyugdíj-

kifizetésekkel  kapcsolatban egyes pénz-
ügyi tisztviselők »gyüjtést« rendeznek 
templom-épitési, vagy más ilyen iste-
nes, vagy talán egyéb, humánus cé-
lokra is. Bármilyen nemes cél jelöl-
tessék is meg ezen gyűjtéseknél, két-
ségtelen, hogy a szegény nyugdijasok 
részéről az ilyen »adakozások«, ame-
lyek a nyugdij kifizetésével  hozatnak 
kapcsolatba, csak elkerülhetetlen kény-
szerűségből történnek, tehát azok, még 
a nemes cél mellett is, nélkülözik az 
erkölcsi alapot. Áll ez annál is inkább, 
mert még sohasem találkoztunk a helyi 
lapokban olyan nyilvános elszámolás-
sal, amelyből az igy gyűjtött összegek 
nagysága és hovaforditása  ellenőriz-
hető lett volna. A pénzügyigazgató-
ságnak egyébként sem feladata  az,-
hogy éppen a rá nézve fennforgó  le-, 
hetőség kihasználásával, társadalmi 
gyűjtő-akciókat vegyítsen a hivatalos 
pénzkezelés ügyébe s ez különösen 
elítélendő a mai viszonyok között, 
amikor a nyugdijak rendetlenül fizet-
tetnek s azokból amúgy is folytonos 
levonások történnek, s amikor a nyug-
díjasnak az utolsó 5 vagy 10 lejre is 
kiszámított szüksége van. Figyelmez-
tetjük a tisztviselőket, hogy amennyi-
ben ezt a rendszert meg nem szünte-
tik, gondoskodni fogunk,  hogy a hoz-
zánk beérkezett panaszok parlamenti 
interpelláció utján orvosoltassanak. 

Karoljuk fel  a székely házi 
szőttest. 

A székely háziipar sokféle  pro-
duktumai közt a legjelentősebb hely jut 
a szőtteseknek, amelyeknek tartós és 
csínos volta ősidők óta közismert. És 
mégis csodálatosképpen a pénzpocsé-
koló, selejtes gyári portéka vásárlására 
tért át maga a falusi  lakosság is. Ez-, 
zel pedig egy óriási pénzkivándorlás 
kezdődött meg és tart állandóan egy 
olyan területről, a Hol a falusiak  a más-
képpen  fel  nem  használható  idejüket 
igen jól értékesíthették volna. 

Minden mást félre  téve, tisztán 
csak ebből a szempontból is megbe-
csülhetetlen az a mozgalom, mely a 
népies viselet terjesztésével nemcsak a 
falusi  lakosságot igyekszik keresetfor-
ráshoz juttatni, hanem ezen kivül min-
denki számára, de főként  a nőknek, 
egy oly egyenruhaszerű viseletet ad, 
amely minden alkalomra jó s igy a 
szokásos és változó divathóborttól füg-
getlenül, az amúgy is nehéz körülmé-
nyek közt élő családokat egy rettene-
tes csapástól, a drága s minden sze-

MOZI. — Szombat este, vasárnap d. u, fél 6 és este fói 9 órakor: Közpréda, szenzációs nagy unlformisos film; főszerepben Evelyn Holt, Bruno Kastner. 
Helyárak 22—17—12 lej. Nagy szenzáció! 
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zonban változó díszesebb ruhák csi-
nálásától menti meg. Hogy a népies 
ruha még a maga egyszeríi kivitelében 
is mit jelent, az épp a nem régen le-
folyt  ref.  estély alkalmával bizonyult 
be, ahol az énekszámmal szereplő B. 
Sólyom Edith népies viseletének már 
a megjelenése is általános tetszést vál-
tott ki. (Erről a témáról külön lehetne 
beszélni I Miért ne lehetne egy egy 
ilyen számot minden programmunkba 
betenni ?!) Az államgazdasági szem-
pontból is nagy jelentőségű mozgalom, 
természetesen, azzal a haszonnal jár, 
hogy ily módon óriási pénz marad 
bent az országban. 

Kereskedőink is egy uj kapós cikk-
hez jutnak ezúton s igy a sokat pa-
naszolt pangásba egy kis életerő ke-
rül. Mert, természetes, hogy nem min-
denkinek van alkalma közvetlenül a 
készítőtől beszerezni a holmijait s igy 
a közvetítő kereskedelemre fontos  sze-
rep vár, amely megfelelő  hasznot is 
biztosit neki. 

Igen. fontos  volna, hogy többi vá-
rosainkhoz hasonlóan î  is már ko-
molyabb előhaladást tegyen ez az igye-
kezet, mert mégis csak furcsa  volna, 
hogy — ahonnan a tulajdonképpeni 
gondolat kiindult — épp a székely 
anyaváros maradna leghátrább a ki-
vitelben. 

Kiváló néprajzi kutatónknak, Haáz 
Rezsőnek  a munkájából immár egy kész 
sorozat szépen színezett kép dus vá-
lasztékot ad az érdeklődőnek. Haáznak 
a kutatási anyaga ma már Európa-
szerte ismert. Itt volna az ideje, hogy 
a készen levő képek alapján végre itt 
is igazi lendületet vegyen a népies vi-
selet újjászületése, -amelynek érdeké-
ben éppen sz intelligens közönségnek 
kell az utánzásra való példát megmu-
tatnia. 

Az uj pártalakitást, 
amelyet »gazdasági szövetség® cimen 
inditottak meg a Jorga zászlója alatt, 

. méltó megitélésbensrészesitette partaUs 
Ágoston  vQlt csikmegyei főszolgabíró, 
akit meghívtak a bukaresti összejöve-
telre s aki tapasztalatait most a kö-
vetkező nyilatkozatban közli: 

— Az egész szervezkedést a ma-
gyarság renegátjai karolták fel  s be 
akarják fogni  annak a kormánynak a 
szekerébe, amely a székely nép élet-
lehetőségeit töri le. Erről meggyőződve, 
a mozgalommal minden közösséget 
megtagadok és óva intel', minden jóin-
•dulatu magyar embert, nehogy meg-
.'évedjen. 

Jellemző, hogy a gyűlésre ugy 
"hívtak meg embereket, hogy a költsé-
geket megtéritik,  mert  pénz  áll  ren-
delkezésükre. 

Régi tapasztalat, hogy az ilyen, 
pénzen fogott  »pártalakitóktól« a ma-
gyarság egységét nem kell félteni,  de 
vájjon honnan van az egységbontásra 
pénz, amikor egyebet annyira nem 
tudnak fizetni  ?,.. 

Betiltják a népmnlatságokat. 
A szentmíhályi »Dávíd Ferenc ifjú-

sági egylet« most szombaton színielő-
adást akart rendezni »Amit az erdő 
mesék című népszínmű előadásával. 
Az estély megtartásához szükséges hi-
vatalos engedélyt meg is kapták. Az 
ellenérdekeltség azonban kedden közbe-
vetette magát a prefecturán  s ott ki-
eszközölte, hogy a prefect  a már ki-
adott főszolgabírói  engedélyt vonja 
vissza. Ez meg ís történt s igy a nagy 
költséggel és fáradtsággal  előkészített 
és a környéken is hirdetett előadás, 
egy tanulságos, szép népmulatság, el-
marad. Az esetnek szomorú háttere 
van : az a régi viszály, a testvérietlen 
gyűlölet, amely Szentmíhályon már a 
felekezeti  iskola sírját is megásta s fel-
építette — az állami iskolát. A D. F. 
egylet részére a vezetők mintegy 45 
ezer lej kölcsönt vettek fel  az Otthon 
felépítésének  céljára. Ez az összeg a 
kamatokkal 75 ezer lejre szaporodott. 
A szövetkezet, amely a kölcsönt adta, 
most azt követeli, hogy az összegért 
többen is vállaljanak kezességet a vál-
tót aláírt három kezesen kívül, hogy 
az egész érdekeltség képviselve legyen. 
Az uj kezesek azonban nem hajlan-
dók elvállalni a kezességet mindaddig, 
umig a régiek, a pénzfelvevők  és ke 

zelők pontosan el nem számolnak a 
pénzről. Ez az elszámolás egyre késik, 
azt mesteiségesen is halogatják és 
megakadályozzák, ami arra a gyanúra 
adott okot a nép között, hogy az épí-
téshez nem tartozó költségeket is e 
pénzből fedeztek.  Az aláírás megtaga-
dását most azzal torolták meg a köz-
benjárók, hogy a már kiadott enge-
délyt visszavonatták s igy az ifjúsági 
egylet »otthonában« szombaton este 
nem kap otthont a vidám melegség, 
nem gyúlnak fel  ott a testvéri szere-
tetnek és megértésnek lángjai, hanem 
a hideg falak  s a néma sötétség fog-
ják suttogni egymásnak: 

Atok verte meg a magyart 
Hogy az soha össze nem tart.. , . 

A Nyugdíjasok Egyesületének 
közlései. 

Az erdélyi nyugdíjasok Kolozsvá-
ron, az ó-királyságbeliek Bukarestben 
tartottak a hét elején, országraszóló 
tiltakozó nagygyűléseket. Az Udvar-
helymegyei Nyugdijegyesület képvise-
letében Gyerkes Mihály ügyvezető el-
nök vett részt a Kolozsváron mult va-
sárnap tartott nyugdijszövetségi gyűlé-
sen. Mintegy 500 nyugdíjas jött össze, 
elpanaszolni azt a rettenetes nyomorú-
ságot, melyben a nyugdijasok szen-
vednek. A 12 pontban előadott és el-
fogadott  határozati javaslat alapján, 
erős tiltakozását fejezte  ki a nagygyű-
lés a kormány nyugdijleszállitásí ren-
delete ellen, követelte, hogy haladék 
talanul fizettessenek  ki az eddigi nyug-
díjhátrálékok. Az álláshalmozások, 
20-100,000 leus havi jövedelmek, a 
felesleges  autótartások szüntettessenek 
meg, kezdje meg a kormány a takaré-
kosságot, de ne a napi 3 leus rokkant-
és polgári nyugdíjak kisebbítésével, fel 
49% íg való leszállításával, hanem a 
fényűzési  jutalékok, napidijak, fizetések 
polgári mértékre való alászállitásával. 

A főtárgyon  kívül, az alapszabá-
lyok előadásával, megszerveztetett az 
Erdély-Bá.nságí Nyugdíjas Szövetség, 
meíynelt elnökéül Pop Valér, a szén-
bánya vidékek ny. kormánybiztosa vá 
lasztatott meg. Erős a bizalom, hogy 
a megerősödött nyugdíjszövetség min-
dent el fog  követni a nyugdijak ren-
des fizetése  és igazságos, rendezése 
érdekében. 

Az udvarhelyi nyugdíjkifizetések 
január hóra, a leszállított alapon, meg-
kezdődtek. A számfejtés  nagy mun-
kája, a pénz minduntalan való kíapa-
dása miatt azonban, még a kisebb té-
telű és özvegyi nyugdijak sem kerül-
nek kielégítésre. Ilyen mértékben ha-
ladva a kifizetésekkel,  még Szent 
György-napjáig sem érnek véget a ja-
nuári nyugdíjkifizetések.  Számfejtő  tiszt-
viselőket és legalább a januári nyug-
díjkifizetésekre  hitelt kérünk az illeté-
kes tényezőktől, mert maholnap a sze-
génykonyhára kerülnek ennivalóért és 
tűzifa  segélyért az állam ínég nem sok-
kal ezelőtti reprezentánsai: a nyug. 
tisztviselők és más közalkalmazottak. 
Hogy mi lesz a mult évi nyugdíjhát-
rálékokkal, arról egyelőre biztos tájé 
kozódásunk nincsen. Kérjük nyugdíjas 
társainkat, hogy, amint felvehették  a 
januári nyugdijaikat, a minden meg-
kezdett ezer leu után megállapított 10 
leu tagsági dijaikat pénztárosunkhoz 
haladéktalanul fizessék  be. Az elnökség. 

Román lapszemle. 
A Státus ügyével kapcsolatosan 

a Cuvántul  január 17 iki számában 
I. Tolan foglalkozik  Dímitrie Man 
lelkész nyilatkozatával, melyet ez a 
Keleti Újság-nak adott. Man lelkész 
abból az alkalomból, hogy a kolozs-
vári egyetem három, olasz és francia 
nemzetiségű tanára a Státust a Szent 
széknél bepanaszolta és feloszlatását 
kérte, reámutatott arra, hogy a Státus 
alkotmánya törvényes alapokon nyug 
szik, mindenben hasonlatos a gör. kel. 
és gör. kath. egyházak szervezeteihez, 
vagyona is azonos eredetű. Tolan 
szerint ez a nyilatkozat méltán fog 
lalhac helyet azoknak a kijelentések-
nek a sorozatában, melyet erdélyi 
román nemzetí-parasztpárti polítiku 
sok olyankor szoktak tenni, amikor 
román nemzeti érdekek és erdélyi ma 
gyar centrifugális  törekvések állanak 
vitában egymással. A kérdésnek lé 
nyege szerinte az, hogy a Státus nem 

a más felekezetekhez  hasonló auto-
nóm intézmény, hanem egy olyan 
organizáció, amely állam akar lenni 
az államban, törvénytelenül és az 
állam érdekeivel ellentétesen működik. 
Ettől a megengedhető autonómiáig 
pedig nagy az ut, S nincs szó arról, 
amit Man lelkész mond, hogy a Stá-
,tusnak a vagyonát jogtalanul elkoboz 
nák, hanem csupán arról, hogy a tör-
vényes keretek közé szorítják műkö-
dését. Amit Man lelkész művel tehát, 
az nem egyéb, mint a legcsufabb  de-
magógia. 

I * 
A Nafiunea  január 13 iki számá-

ban vezércikket ír a ^Magyar revizió-
nista betegségről.* Különösen az er-
délyi román lapoknak kötelessége az, 
hogy a magyar revíziós törekvéseket 
figyelemmel  tartsák. Ezt a kötelessé-
gét híven teljesítette ís, a minek bi-
zonysága az a cikksorozat, amely a 
lapban az elmúlt év folyamán  a ma-
gyar revíziós törekvések történetéről 
megjelent. Ez a cikksorozat a legked-
vezőbb fogadtatásban  részesült, nem-
csak Bukarestben, hanem Prágában is, 
hol különböző hivatalokban doszáro-
kat nyitottak a számára. A revíziós 

^̂ szyhozís jellemzésére elmondja, hogy 
a lapok ís revíziós hangokat hallatnak,, 
holott ez nem volna a hivatásuk. 
Idézi a Pesti Hírlap ot, amelynek ha-
sábjain ujabban >valami Szekfű  Gyu-
lától* jelent meg történelmi adatokkal 
alá támasztott revíziós cikk. mely a 
történeliiii Magyarország feldarabolá-
sának legfőbb  okát a Habsburgok 
magyarellenes telepítő politikájában, 
látja. 

* 

Az Ordinea  január 14-iki számá-
ban ^Kisebbségi szemtelenség és irre-
dentizmus* cím alatt a Torockói meny-
asszony szatmári előadásáról számol 
be, amelyen a lap szerint csúfot  űztek 
a román hadseregből és a román csend-
őrségből. Állitásanak igazolására rész-
leteket közöl a darabból. 

A Nafiunea  január JS-iki számá-' 
•tan Nagy Gábor reforniátus  lelkészt 
megvádolja azzal, hogy e hó folya-
mán oly magyar bált rendezett Pán-
itíceü községben (a falu  magyar nevét 
nem sikerült megállapítanunk), hogy 
az az összes jelenvolt románokat fel-
háborította. Egy színdarabot játszottak 
el, mely felháborító  vágyako'zást mu-
tatott a régi magyar uralom irányában 
és amelyben Tisza Pista, a románok 
halálos ellensége magasztalódások tár-
gya. Ebből a táncmulatságból ki vol-
tak zárva a román -táncok, holott a 
résztvevők közül többen kérték azt 
Végül ostorozza a résztvevő románo 
kat, akik mindezt eltűrték. 

A Lupta  január 17-iki számában 
Jorga miniszterelnöknek azzal a ki-
jelentésével foglalkozik,  melyben Ave-
rescu támadására válaszolva közölte, 
hogy mindössze két házi cselédje van, 
Juliska a szakácsnéja és Gizella, a 
szobalánya és mindketten székelyföldi 
magyarok. A lap humoros cikkel ir 
erről az esetről, melyben Jorgát tréfá-
san hazaárulónak nevezi, mert a ro-
mán kultura nagy apostola magyar 
szakácsné főztjét  eszi és olyan pár-
nára hajtja fejét,  melynek ráncait ma-
gyar szobalány simítja ki esténként. 
Annak a gyanújának ad azonban ki-
fejezést,  hogy a második, a Gizella 
nemcsak egyszerűen magyar, hanem 
hozzá még zsidó magyar leányzó s 
így kiált fel:  »Már semmi sem szent 
és sérthetetíen és nem marad semmi 
ebben az országban, ami előtt hódo-
lattal meg lehetne hajolni.* A cikk 
lényegében Averescu tábornok táma-
dásának kigunyolása. — Ugyanez az 
eset az Ordinea rajzolóját karríkatu-
rára inspirálja, melyben a gömböly-
ded Juliskát és Gizellát Jorga val-
latja, hogy tényleg kaptak-e tőle ház-
vételhez pénzt, amire azok azt vála-
szolják, hogy ígérni ígért, de kapni 
nem kaptak. 

* 

Az Ordinea  január 21-iki számá-
ban, a bukaresti lapok egy cikkére 
hivatkozva, azt írja, hogy egész Csik-
megyében pánikot keltett a közbirto-
kosságok közeli feloszlatásáról  elterjedt 
hír. Senki sem tudja a hír forrását, 
de mindenki rémülten adja tovább, 
mert a székelység tudatában van an-
nak a veszedelemnek, amit az ránézve 

jelentene. Ezzel kapcsolatosan ismer-
teti Pál Gábor képviselőnek erre vonat-
kozó nyilatkozatát. Pál Gábor mege-
rősíti ezt a hírt és közli, hogy az uj 
törvényjavaslatot már a törvényhozás 
elé is terje sztették. Veleménye szerint 
ez a magyar kisebbség számára oly 
veszedelmet jelent, mely ellen összes 
erőinek latbavetésével kell felvennie  a 
küzdelmet. A székelyek tehát, mondja 
az Ordinea, a bukaresti lapok szerint 
ezt a törvényt előre is törvénytelen-
nek mondják s bejelentik, hogy az 
ellen Genfben  fognak  panaszt tenni. 
Ilyenformán  a belső gazdálkodásnak 
egy problémáját külpolitikai kérdéssé 
akarják tenni s bárha ők is román 
állampolgárok, mégis két jogrendet 
akarnak élvezni: egyet Romániában s 
a másikat Genfben.  íme milyen követ-
kezményekre vezet az kisebbségi poli-
tika, melyet az előző kormány kezdett 
s a mai folytat. 

* 

Az Adeverid  január 23 iki számá-
ban Bethlen István utazásairól cikke-
zik. Bethlen István, úgymond, ki II 
éven keresztül Magyarország diktátora 
volt, az utóbbi időben állandóan uton 
van. Ezeknek az utazásoknak a nem-
zetközi világ érthető fontosságot  tu-
lajdonit. Ami nem ís csoda, mert Beth-
len nem sokkal a temesvári találko-
zás után Rómába utazott, ahol több-
ízben hosszan tanácskozott Mussolini-
val, majd Bécsben tartózkodott s a 
közeli napokra Belgrádba várják. Ar 
ról kevés tudódott ki, hogy Bethlen 
miről tárgyal. Azoknak, akikkel meg-
beszéléseit folytatja,  olyan a közjogi 
helyzete, hogy a tanácskozásokról 
közléseket nem tehetnek. Ennek a kö-
vetkezménye az, hogy Bethlen útjait 
egyre titokzatosabbaknak látja a világ, 
ami, természetesen, nagyban hozzájárul 
az általános kíváncsiság fokozásához. 
Ne felejtsük  el, hogy Bethlent az utóbbi 
10 esztendőben Európa egyik legügye-
sebb államférftának  tartották. Alig né-
hány esztendő alatt sikerült neki Ma-
gyarország nemzetközi helyzetét alap-
jdíban megváltoztatni, régi kapcsola-
tait' felújítani'  és ujabbákaf̂ Szerezni  s 
a végén még az is sikerült r>eki, hogy 
egy nagyhatalmat, Olaszországot, a re-
víziós gondolat szolgálatába állítson. 
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen férfiú  nera 
hiába tesz utazásokat Rómába, Bécsbe 
és Belgrádba, hanem nagyjelentőségű 
és határozott célokat követ. Az is ért-
hető, hogy utazásairól egyre hangoz-
tatják azoknak magánjellegét, ezt azon-
ban annál több fenntartással  fogad-
hatjuk, mert jól tudjuk, hogy a Ká-
rolyi-kormány Bethlen uralmának egy-
szerű folytatása  és Bethlen akkor ve-
heti át újra a hatalmat Magyarországon, 
amikor akarja. Ebben a pillanatban 
pedig mai elméleti megbeszélései azon-
nal gyakorlati jelentőséget kapnak. 
Minden okunk megvan tehát nekünk 
is arra, hogy a magyar államférfiú 
tevékenységéi a legnagyobb figyelem-
mel kísérjük. 

A Keresztár! Atlétikai Club 
siversenye. 

A K. A. C. siszakosztálya f.  hó 
24-én rendezte első sí-háziversenyét 
24 km. távterületen igen nagy érdek-
lődés mellett. A verseny különös jelen-
tőségét az adta meg, hogy a K. A. C. 
a siszakosztályt egy pár nappal azelőti 
alakította meg és tagjai nagyobbára 
mind kezdŐK. Dacára, hogy a terep 
nagyon nehéz volt, erdei járhatatlan 
utak, fák,  jeges területek, melyeket el-
kerülni nem lehetett, mégis nagyon 
szép eredményeket értek el. 17 ver-
senyző indult, első lett: Derzsy Lászió 
94 p. 55, II. Derzsy Zoltán 99 p. 45, 
III. Elekes Bandi, IV. Szakáts Zoltán. 
A női versenyzők közt első Fazakas 
Gabi, II. Daday Jenőné. 

Hogy a sisport Kereszturon egy-
szerre oly nagy lendületet vett, egye-
dül Lörinczi Zoltán tornatanár érdeme, 
ki a K. A. C.-nak ís művezetője. Ó 
irányította, rendszeresen tanította a 
kezdőket, együttes kirándulásokat szer-
vezett. Eddig alig volt 1—2 síző a vá-
roson s ezen a télen több, mint 30 cal 
emelkedett a számuk. Napról-napra 
szaporodnak a tagok, mert a K. A. C. 
keretén belül ingyen szakoktatást és 
kiképzést nyernek. Ma már általános 
a belátás, hogy a sport nem »kivált-
ság«, nem pletykázásra való alkalom. 
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Figyelem l F igyelem 
A n. érdemű közönség szives tudomására 

hozom, hogy a rossz pénzviszonyokra való tekin-
tettel ugy a 
cukrászsüteményeim, mint a csokoládécukorkáim 
árait a fogyasztó  közönség áldozatkészségének 
megfelelően  állapítottam meg 

Uj ápaim a kővetkezők s 
Desscrt (Mignon) különlegességeim utcára darabonként 3 lea 
Vajas tészták (kiémes, almás, tntós, habrolló) 5 < 
1 kilogramm teasütemény, príma . . 150 < 
1 € sajátkészítésű keksz 80 « 

Csokoládé-áruk: 
1 kg. Pralinéé . . 100 leu 1 kg, Hárommogyoró . . 180 len 
1 € Gyümölcsdessert , 120 c 1 € Cognac-OS szőlő . . 180 < 
1 € Grilláspirée . . 160 « 1 « Figaró . • . . . 200 € 
1 € Antónia . . . . 160 c 1 « Mogyorómarcipán . 200 < 
1 < Cognac OS meggy 160 c 1 c M̂  ndulamarcipán . 200 « 

Tortamegrendeléseket 40 leutól fölfelé  elfogadok. 
Friss csomagolású díszdobozos Dessert-csokoládé dobozonkint 
35 leutól fölfelé,  — Csokoládé-áruimnál kg.-os vételnél 5"/o 

kedvezményt adok. 
A n. érdemű közönség további szives pártfogását  kéri: 

Szi lágyi Ignác cukrász. 

hanem benne az erő, a szépség és 
egészség találkozik. 

Lörinczi tanár a korcsolyázás 
terén is épp oly nagy ambícióval 
dolgozott. Fáradságot nem ismerve 
az unitárius gimnáziumban gyönyörű 
jégpályát készített, mely nemcsak 
a tanuló ifjúságnak  áll rendelke-
zésére, hanem a nagyközönségnek is, 
állandó meleg öltözővel, este pedig 
villanyvilágítással. A K. A. C. támoga-
tásával már egy nagyon kedves és jól 
sikerült jelmezes jégestélyt is rendezett 
a helybeli jobb korcsolyázók bemutat-
kozásával, kik között kitűnt Viola Zol-
tán. jpg§zĵ qrló,' Ütő'Gábî ginnn. t̂ hulp 
és Dénietér lBacsi IV. elemista. Szom 
bat este pedig még egy nagyobb sza-
bású álarcos jégestélyt rendez a K. A.v C., 

• üLiiciyiw iiitgiiiváöf  a Begesvári 
műkorcsolyázók, akik azt el is fo'gad-
ták s akiknek bemutatkozása biztosítja 
az estély sikerét. Már előre is óriási 
az érdeklődés. 

HÍREK. 
Január 29 

Hivatalos birálat a dalos-
versenyről. 

A mult év szeptember havában 
Kolozsváron megtartott országos dalos-
versenyről most jelent meg a hivatalos 
bírálat a Magyar Dal nov.-decemberi 
számában. Vármegyénkből, mint je-
leztük volt, csupán a Székelyudvar 
helyi Református  Dalkör vett részt a 
versenyen a vegyes karok III. cso-
portjában és az első dijat nyerte. A 
ref.  dalárda szerepléséről a hivatalos 
birálat szóról-szóra a következő : Fel-
vonulása igen szép, megkapó képet ad. 
Készültsége kitűnő. Kotta nélkül énekel. 
Jó hanganyag. Tömött kareffektusok. 
Igen szépen színez. Különösen szép, puha 
piánói hangzanak jCl. Az egyes téte-
lek tempóit legjobban találta meg. Kü-
lönösen a kötött kar II. tételét hozta 
ki igen finoman,  csoporttársai közül 
legszebben. III. tételét apart kedves-
séggel adta elő. IV. tételnél friss,  ele 
ven tempót vett. A hangmagasságot 
megtartotta. Szabad kórusa egyházi 
jellegű, egyszerűbb mű, a mi verseny-
Kórusnak nem elég mutatós és hálás. 
Tempószinezése nem volt. Dinamikája 
finoman  kidolgozott. Összhangjai töké-
letesek. Kétségtelenül kimagaslik cso-
porttársai közül, s inkább a II. cso-
portban versenyezhetett volna. Medi-
aja: 8-65. Első díj. 

Ez a hivatalos birálat. örvendetes, 
hogy az alig négy éves dalárda ver-
senyszerepléséről ilyen elismerően 
emlékezik meg a birálat. Azóta is 
már több izben szerepelt a dalárda 
nyilvánosan, jelét adva komoly, céltu-
datos munkájának. A megkezdett uton 
csak előre I 

Kormáayváltosás váirható. A 
Ferdinánd rend alapításának évfordu-
lója alkalmából a király a rend lovag-
jaival együtt a politikai pártok veze-
tőit is fogadta  s a hozzájuk intézett 
beszédében az ország érdekében való 
összetartásra s a pártok megegyezé-
sére hivta fel  őket. A bukaresti lapok 
azt a magyarázatot fűzik  az esemény-
hez, hogy az a Jorga-kormány közeli 
bukását jelenti. 

Halálosái. Péter  Olga  f.  hó , 
25 ikén éjjel, városunkban elhunyt. 
Élete tavaszán: 21 éves korában, hosz-
szas szenvedés után távozptt .el a jó 
leány, '̂ akinek temetésfe  nagy részvét 
mellett történt. Tekintélyes rokonság 
gyászolja. > 

A konvarcüÓB tőrvaia3;javáB-
lat előkészítő bizottságában báró Jó-
sika János magyarpárti képviselő a 
kisgazdák érdekében szólalt föl.  Kö-
vetehe, hogy a 3000 lejen alóli gazda-
adósságokat ne konvertálják kötvény-
ben, hanem azokat készpénzben fizesse 
ki az állam Követelte, hogy az rdós 
gazda által fizetendő  kamat ne legyen 
több 4 százaléknál, azonban az állam 
egészítse ki azt 6 százalékra, hogy 
igy a hitelszövetkezetek kezelési kölc 
sége is megtérüljön. Előadta iiiég Jo 
sika, hogy a törvénynek gondoskod 
nia kell arról, hogy a kisbankok és 
hitelszövetkezetek ellen, amelyeknél 
gazda-adósságok állanak fenn,  ne le 
hessen csődöt kérni, mert ez a gaz 
dákra nézve jelentene veszélyt, azon 
ban a részvényeseknek és a beiérje-
seknek legyen joga az ügykezelést 
ellenőrizni. 

Ismét felOBxlattak  egy köü-
Bégi tanácsot. A bencédi községi 
tanácsot feloszlatták  és ínterímár bi-
zottságot neveztek ki helyébe. A fel-
oszlatás oka, értesülésünk szerint, vagy 
az lehet, hogy a községi biró, a fő-
szolgabírónak a nyáron történt egyik 
kiszállása alkalmával, elkésve érkezett 
haza a mezőről, vagy az, hogy az 
állami tanitó fizetéséhez  való hozzá-
járulás kifizetésével  a községi pénztár 
Késlekedett, mert a pénztári készletet, 
a jegyző kívánsága szerint, egyébre 
kellett fordítani.  E két feltevés  vala-
melyike lehet az ok, vagy az ürügy, 
mert sem a volt bíró, sem a tanács-
tagok ellen semmiféle  vád, vagy eljá-
rás nem volt. Érdekes, hogy az ínte-
rímár bizottságot előbb ravai  lakosok-
ból nevezték ki s csak később hozták 
helyre ezt a tévedést. 

Hamis 2 lejes forgalomba  ho-
zatalával keltett gyanút Orbán Bála 
fiatal  szentegyházasfalvi  lakós, még a 
mult év nyarán, mikor cigarettát vá-
sárolt. Azóta megfigyelték,  legutóbb 
pedig házkutatás alkalmával megta-
lálták nála azt a rosszul sikerült gipsz-
öntvényt, amellyel az ólomból való, 
ügyetlen 2 leust, valószínűleg csak 
egy darabot, előállította. Az eljárást a 
bíróság megindította. 

EgyhíSisl adó kivetése. A hely-
beli református  egyház presbitériuma 
jan. hó 24 én vetette ki a hivekre az 
1932 évi egyházi adót. A presbitérium 
tekintetbe vette a nehéz gazdasági vi-
szonyokat és ugy határozott, hogy a 
folyó  évi egyháziadót a mult évinél 
25"/o-al kevesebb összegben veti ki 
minden egyes adózóra. A leszállított 
kimutatás a lelkészi hivatalban jan. 
31-től febr.  14 ig közszemlére van ki-
téve és ezen idő alatt bárki megte-
kintheti, s netaláni felszólamlását  ez 
idő alatt beadhatja. 

Most  senki  se mulassza  el  a 

gyümölcsfáit  gondozni, 

ez  által  a jövő  évi  termés  sike-
rének  fokozását  elősegiteni!  — 
A legjobban  bevált  és elismert 
gyütnölcsfavédősaetek 

gyári  árakban  kaphatók; 
»Rózsa<í  illatszertár,  Szentpéiery, 
Zárug,  Vida  és Szakács  keres-
kedő-cégeknél  Székelyudvarhelyen. 

Ac Unitárius Nők SBÖvet 
sége f.  hó 31-én, vasárnap d. u. 3 
órakor vallásos összejövetelt tart az 
unitárius templomban, a következő 
műsorral: 1. Gyülekezeti ének. 2. 
Imát mond: Sigmond József  lelkész. 
3. Szaval: Lányíné Gálffy  Zsuzsika. 
4. Énekel: Dr. Lukácsffy  Elekné. 5. 
Előadást tart: Csíki Albert. 6. Szaval: 
Barra Gizike. 7. Énekel: a Ref.  Dal-
kör. 8. Szaval: Ébert Lajos. 9. Gyü-
lekezeti ének. A templom fűtve  lesz. 

A Székely Dalegylet nagy 
jelmesea estélye. A Székely Dal-
egylet már bejelentett jelmezes estélye 
most szombaton este 9 órakor lesz az 
egylet saját otthonában. A legszebb 
és legcsunyább maszkok szép és ér-
tékes tárgyakat kapnak jutalmul. Az 
estélyre megjelenő maszkokat az egy-
let külön bizottsága fogja  ellenőrizni, 
hogy csakis illő megjelenésűek ve-
hessenek részt. Lesz egy külön ör-
dög csoport s azok táncaikkal fogják 
meglepni a közönséget. Ételeket és 
italokat az egylet házi kezelésben fog, 
a lepplcsóbb napi árakban, felszolgálni. 

'Az festély  iránt örtási az érdeklődés. 
KösEÖnetnyilvánitá-s. Ezúton 

mondunk hálás köszönetet mindazon 
nagyrabecsült és ke'dves ismerőseink-
nek, akik részvétükkel fajdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek és drága halot-
tunkat utolsó útjára elkísérték. Külö-
nösen köszönjük a Kaih. Legényegy-
let és Leány kongregáció tagja ínak ne 
messzivü áldozatuézségét. Isten fizesse 
jóságukat! Kovács  Lajos  és családja. 

AZÜRCRÉME, 
szeotS.  májfolt,  pattanás,  mitesszer 
ellen.  Az arcbőrt  simává,  üdévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 
AZT]  R SZAPPAN 

ára  25 leu.  Kapható:  minden  drogéria, 
gyóg)-  és illatszertárban. 

Valtóhamisitaa miatt állott a 
napokban a törv'ényszék előtt Boros 
Ferenc 58 éves tordátfalví  gazda, aki 
vejének. Boros Albertnek a nevét ha-
misította rá egy váltóra, s azzal Pé-
terffy  Albert keresztúri ügyvédtől 2000 
leu kölcsönt szerzett. Hat hónapi bör-
tönbüntetésre ítélték. 

A,baróti orBságos állatvá-
sárt február  1- és 2 án, a kirakó 
vásárt 4-én tartják meg. A mult he-
tekben felemelt  vásári helypénzeket 
törülték és ismét a mult évieket állí-
tották vissza. 

As Unitárius Nők Ssövet 
sége február  4 én tartja tea-estélyét, 
a Barkóczy étteremben 8 órai kezdet-
tel, Érdeklődőket s jóbarátokat szíve-
sen Iának. Konferál  Tomcsa Sándor. 

A régi népssinmüvek ujbol 
elő kerttinek. A mult század utolsó 
évtizedeiben, s még a jelen század 
elején is nagyon felkapottak  voltak a 
népies művek. Ezek kiválóbbjaiban 
nyilatkozott meg a népélet a maga 
hamisítatlan nyelvezetével, öltözetévei, 
szokásaival. Ezekből ismertük meg az 
eredeti magyar dalt. Egy idő óta, s 
különösen a háború után a közönség 
a népszínművekre ráunt. Inkább érde-
kelte az élet léhasága, humora, sok-
szor sikamlós, erkölcsöt, izlést rontó 
irányzatával. Napi rendre kerültek a 
léha operettek, bohózatok. Nekünk 
nem ez kell. Ha már ebben a nyo-
morúságos világban szórakozni aka-
runk : a nép lelkét kell újból megszó-
laltatnunk és meghallanunk, meglát-
nunk abban azt az őserőt, amiből élet 
fakad.  Ez a jobb népszínművekben 
van. A falusi  műkedvelők is, igen 
helyes érzékkel, ide tértek vissza. Egy 
régi népszínmüvet hoz színre a hely-
beli református  dalkör is február  hó 
9 án. Forró Gézáné betanításában elő-
adják : Csepreghy Ferenc Toloncát. 
A próbák javában folynak,  a legjobb 
műkedvelőkkel. A közönség figyelmét 
előre is felhívjuk  erre a kedves, érté-
kes darabra, mely kötelező olvasmá-
nyul van elrendelve az iskolák felsőbb 
osztályaínak is. 

A kőkereszttéri RÖSLER házban 
kiadó: 

a Samuéi  Mihály  által  birt  üzlethelyiség 
f.  éri  február  hó l-töl,  a Rezseb Töröli 
István  üzlethelyisége  f.  évi  április  hó l-töl. 
Felvilágositás  kapható  a Rösler-cégnél. 

Vallávos estély. A refornjátus 
nőszövetség jövő hó, febr.  7 én d. u. 
5 órakor vallásos estélyt rendez. Mű-
sorát következő számunkban adjuk. 

Elfogták  a« Örb&n trafik 
betörőjét. Még a mult év nyarán 
történt, hogy az Orbán-trafikba  a pin-
ce felől  betörő hatott be, aki nagy-
mennyiségű váltót és bélyeget emelt 
el, amint azt annak idején megírtuk 
volt. A betörés tettesét a gyergyói ille-
tőségű Rereczky József  személyében 
a napokban fogták  el Brassóban és 
városunkba s::állitották. A betörő, aki 
hir szerint, hasonló cselekményekért 
többször volt büntetve, jelenleg a hely-
beli törvényszék fogházában  ül, de az 
ü£?yben nyomoz a rendőrség részéről 
Gheorghescu komiszár is. 

Megismétlik a OyimaBi vad-
virag eiöadaBa.t S«oa»batfalván. 
A megnyilvánult érdeklődés arra kész-
tette Szombatfalván  a Gyimesi vad-
virág műkedvelőit és rendezőit, hogy 
az előadást még egyszer megismételjék, 
még pedig f.  hó 31 én, vasárnap este 
8 órai kezdettel. Hogy minél többen 
megnézhessék ezt a szép népszínmű-
vet, a rendezőség helyárakat nem ál-
lapított meg, csupán a műsor meg-
váltását teszi kötelezővé. A n. é. kö-
zönség szives pártfogását  kéri a ren-
dezőség. 

OSrercL üse l l t ö r j e a, f e j é t 

a lka lmi ajándékon, 
mert 

Ordel t János-cégnél 
már 

75 leu vásárlásnál kap ajándékba 1 borítékban 8 stoppoló pamutot 
150 « c € c egy szép gobelin-képet, vagy egy 

diszdoboz stoppoló pamutot. 

Női és férfi  pulóverek gyári lerakata! 
I pár divatharisnya már 45 lejért. 

Valamint az összes raktáron levő áruk leszállított árban kaphatók. 
Kézimunkák és hozzá anyagok, kűl-és belföldi  hárászok, selymek 
és D. M. C. pamutok gyári árban és nagy választékban I 

Kérem kirakataink megtekintéséti = 
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Állandóan szolid árak mellett vásárolhat 
h a r i s n y á t : 

nSí selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek-
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb a 

Cetalea banképületében, 
„ U U r i M • a f  u n a z o a n ^ t ra l lk mellett. 
Araink i-a minőségben. Az aruk veiellcötelezettség nelkü! megtel(inthetök. 

Gazdasági tanulmányi ki-
rándniaa Budapeatre. Az O. M. 
G. E. március 17—21 napjain rendezi 
meg az idei mezőgazdasági-, termény-, 
ipari és tenyészállatkiállitását, amelyre 
az E. G. E. társas kirándulást rendez 
jelentékeny kedvezményekkel. Az egy-
let már most felhivja  a kiállításon részt-
venni szándékozókat, hogy a csopor-
tos útlevélhez szükséges okmányok be-
szerzését kezdjék meg. Ezek a követ-
kezők : állampolgársági, személyazo-
nossági (ehelyett megfelel  egy régi út-
levél is), férfiaknak  katonai igazolvány, 
nőknek férji,  gyermekek részére szülői 
beleegyezési nyilatkozat közjegyző előtt 
(akinek esetleg van már adókönyvecs-
kéje, az is beküldendő, amit a kirán-
duló visszakap), végül büntetlenségi 
bizonyítvány, melyet az ügyészség ál-
lit ki. A kirándulás részvételi diját az 
egylet még nem állapította meg. Való-
színűleg vidéki mezőgazdasági kirán-
dulást is rendez az egylet, vagy a Hor-
tobágyra, vagy a Balaton vidékére a 
badacsonyi szőlőkbe, amelyen szintén 
bárki résztvehet. Amint elkészül a rész 
letes programm, a részvételi dijakkal 
együtt közölni fogjuk.  Közöljük, hogy 
a kedvezményes utazásra jogositó iga-
zolványok árusítására az O. M. G. E. 
az Erdélyi Gazdasági Egyletet kérte 
fel  (Cluj—Kolozsvár, Str. Andrei Mu-
re§an—Attila u. 10.). 

SikkasctáB vétségével vá-
dolva állott a bíróság előtt szerdán 
Simon  Péter  etédi gazda azért, mert 
a nála lefoglalt,  8 szekérnyire becsült 
csőstörökbuza egy része az árverés 
megtartásakor nem volt meg. Simon 
azzal védekezett, hogy a hiányzó tö-
rökbuzát részben a családja fogyasz-
totta el, nagyrészt pedig az állatok 
takarmányozására fordította  azt. A fog-
laláskor otthon sem volt, vele senki 
se közölte, mit foglaltak  le s ezt fe-
leségétől se tudhatta meg,; mert az 
éppen akkor súlyos betegen feküdt, 
később szanatóriumba került s meg 
is halt. Nem is termett 8 szekér tö-
rökbuzája s a mennyiség felbecsülése 
a foglaláskor  csak szemre, tehát felü-
letesen történt. Felhozta még azt is, 
hogy a megmaradt törökbuzát, mintegy 
2 szekérnyit, az árveréskor az ügy-
védjelölt 50 lejért vette meg s bár azt 
otthagyta, de ugyanakkor két lovát, 
melyeket a foglaláskor  16 ezer lejre 
értékeltek, ugyancsak az ügyvédjelölt 
100  lejéri  vásárolta  meg  s azokat ké-
sőbb, az ő távollétében, el is vitték 
tőle s behozták a városba. A törvény-
szék elfogadva  a vádlott védekezését, 
őt a vád alól felmentette.  Az ítélet 
jogerős. — Egy szomorú kisgazda-
tragédiának erről az utolsó felvoná-
sáról nemcsak a bölcs bírói itélet köz-
lése és dicsérete kedvéért számolunk 
be. Hanem azért is, mert el kell ítél-
nünk az olyan meggondolatlan és 
tulbuzgóan egyoldalú felfogást,  mely 
szerint a végrehajtató képviselője, egy 
fiatal  ügyvédjelölt, a hivatás teljesíté-
sében elvakulva, megengedhetőnek tar-
totta, hogy 100 lejért vásárolja meg 
az árverésen egy székely gazda két 
lovát, amely, ha nem is ért 16,000 
lejt, amennyire a foglaláskor  túlbe-
csülték, de amelynek nem is lehet 
senkinek a szemében sem — 100 lej 
az ára. A fiatalos  túlbuzgóságot a 
jelen esetben csak azért lehet ment-
ségül elfogadni,  mert az ügyvéd, a 
jelölt főiiöke,  mihelyt az eset tudo-
mására jutott, rögtön helyrehozta je-
löltjének hibáját, a lovakat  valódi  ér-
tékük  szerint'  meghecsiUtette  s az igy 
megállapított rendes árat, 7000 lej, az 
adós tartozásának törlesztésébe betudta 
s erről az adós jogi képviselőjét levél-
ben értesítette. 

X Modern pensiő nyílt Kolozs-
várt a Keresk. és Iparkamara uj palo 
tájában. (Str. Baba Novac 9. IV. e.) 
Lift,  központi fűtés,  hideg-meleg folyó-
víz, fürdőszobák,  elsőrangú ellátás, 
mérsékelt napi árak. 

A helybeli Oltaregylet mult 
vasárnapi műsoros vallásos összejöve-
telén nagyszámú közönség vett részt, 
nagy tetszéssel fogadva  minden sze-
replő nívós teljesítményét. Ezek sorá-
ban : Esztegár Zsófika  rutinnal, ügye-
sen|zongorázott, Orbán Domokos dr. 
a nőnek és anyának a családi életben 
való nagyjelentőségű hivatásáról adott 
élő, lélekkel és nagyon tanulságosan. 
Halmágyi Samuné, értékes és iskolá-
zott hangján finoman  énekelt. Forró 
Gézáné megragadóan, mély átérzéssel 
szavalt, s ugyancsak nagy sikere volt 
Kiss Elek meleg tónusu hegedűjátéká 
nak, melyet Hanníg Baby kisért rutino-
san. — Az Oltáregylet most vasárnap, 
pontosan fél  5 órai kezdettel folytatja  val-
lásos összejöveteleit, a következő mű-
sorral : Szaval : Szabó Éviké ; előadást 
tart: Biró Lajos íg.; cellószóló, zongora-
kísérettel : Krammberger K. és Hanníg 
Baby; szaval : Tóth László főgimn. 
VII. o. t.; énekel: Bede Irén ; hegedül 
Szabó József  lic. II. o. t. Hartwíg Ist-
ván lic. II. o. t. zongorakiséretével; 
zongoraszóló: Ferenczy Annuska ; 
záró ének. — Mindenkit szívesen látnak. 

Saabad lioeum. A Polgári Ön-
képző Egylet mult vasárnap délutáni 
szabad líceumi előadásán Sz. Szakáts 
Péter gazdasági kamarai elnök tartott 
igen értékes ismertetést a mezőgazda-
sági terményekről és azok értékéről. 
A szépszámú hallgatóság igen nagy 
érdeklődéssel és figyelemmel  hallgatta 
az értékes előadást, melyet közelebbről 
jelentőségénél fogva  közölni fogunk. 

A ssentmártoniak gyümölos-
fatelepitósi  kesdemenyesése. ,A 
Mezőgazdasági Kamaránk által meg-
indított gyűmölcstermelési akcióval 
kapcsolatban ismét egy ujabb csatla-
kozásról és nagyobb arányú, tervezés-
ről értesülünk. A homoródszenímár-
toni gazdák azon tervezéssel foglal-
koznak, hogy a hármas határuk egyi-
két, amelviknek altalaja nem sós, ki-
veszik a hármas határ forgójából  és 
mindenki beülteti földjeit  Jonathán, 
Budai Domokos és más elsőrendű, 
piacképes almafélékkel.  Természetes, 
hogy azért földjeiket  tovább müvelik, 
mindenféle  gazdasági növények ter 
melésére, s igy néhány év elteltével 
kettős jövedelmet fognak  földjeik  haj-
tani : gabonájuk learatása és almater-
mésük szüretelése folytán.  A dicsére 
tes példát bátran követhetik máshol 
is, hiszen Európának csak 3 országa: 
Németország, Magyarország és Ausztria 
évente 25 000 vagon téli almát impor-
tál. Ha ebből — Kalifornia  helyett — 
mi, erdélyiek csak 5000 vagon stan-
dard téli almát tudunk szállításra biz-
tosítani, sok emberünk fog  ennek jö-
vedelafte  után munkát és szép jöve 
delmet kapni. Pedig Európának még 
sok országa van, amely mind örömmel 
vásárolná a mi elsőrendű almáinkat. 
Legyen csak egyféle  téli almánk, gon-
dozott, permetezett, féreg  és monilia-
mentes elegendő, gyümölcstermelési 
szervezeteink mindig gondoskodni fog-
nak annak elsőrendű értékesítéséről. 
Üdvözöljük a szentmártoniak csatla-
kozását a peteki és kápolnásfalví  ter-
vezésekhez. Érdemes, hogy ezekre fel-
figyeljenek  többi községeink is. 

Megfjelent  a Ssékelység II. 
évfolyamanak  1. ssama. A csonka 
évfolyam  után kibővített programmal 
mutatkozik be a mindinkább izmosodó 
egyetlen, tisztán a Székelyfölddel  és 
népével foglalkozó  folyóiratunk.  Meg-
szívlelendő dolgokat mond vezető 
cikkében a szülőfölddel  való öntudatos 
foglalkozásról.  Csáki M. az antíalkoho 
lizmus apostolának. Szabó Györgynek 
példátadó, munkás életét ismerteti. 
Vámszer G. a csíki festékes  szőnyeg-
készítés titkaiba avat be érdekesen. 
A néprajz, sportélet, intézményeink s 
az állandó rovatok rendkívül sok ér-
dekesnél érdekesebb adatot sorakoz-
tatnak fel.  Előfizetése  egy évre 150 
lej (tanügyiek, lelkészek, nyugdíjasok 
részére 100 lej). Szerkesztőség és ki-
adóhivatal Odorheiu- Székelyudvarhely. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő U2letét, ahol a legkényesebb 
igényeket Is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utî ni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

/ Ssinielőadas és tftncmulat-
íiág FeU6boldog:falván.  Folyó hó 
24 én, vasárnap este a felsőboldog-
faivi  ifjúság:  Fazakas Iluska, Biró 
Emmuska, Rácz Éviké, Sipos Mária, 
Szabó Mancika, Rácz Gábor, Szabó 
László, Lukácsffy  Ödön, Szabó József, 
Biró László és Péter Domokos ifjú 
földmives  közreműködésével. Szabó 
Józsefné  vezetése-irányítása mellett, a 
szülők felügyelete  alatt, ugy erkölcsi-
leg, mint anyagilag igen szépen si-
került, színi előadással egybekötött, 
táncmulatságot rendezett. Színre került 
három kedvesen szórakoztató, szelle-
mes egyfelvonásos  színdarab : a »Hó-
val födött  sírok* c. dramolett és a 
»A nyul« és a »Szerelmes levéU c. 
vígjátékok. Gyönyörűség volt látni, 
hogy a felsorolt  kedves ifjak  mily 
gyönyörködtető szépen alakítottak, sza-
batosan játszottak, mintha már több 
szőr is foglalkoztak  volna ilyes.mivel, 
holott első fellépésük  yolt s alig öt-
hat nap készültek reá. Éppily kedves 
volt táncmulatságuk ís, vegyesen a 
község lakóival és a vidékről megje-
lentekkel. A tiszta jövedelem, 557 lej, 
a ref.  egyház javára adatott. Fogadják 
ugy az előadáson közreműködők, niint 
a jelen vpltak, s a felülfizetőK:  pzv,< 
Csató Imréné urnő. Bíró Sándor tanár 
ur és Rácz Albertné nagytiszteletü 
asszony az egyházközség hálás kö-
szönetétj , ; 

BÍladötulajdonos: a Könyvnyomda R-T 
Odorholu-Székelyudvarhely. 

Hirdetmény. 
A székely varsági Szövetkezet üz-

letvezetőt keres f.  évi április 1-vel 
való belépésre. Óvadék 40.000 lej 
készpénzben, vagy pedig I. o. birtok-
bekebelezéssel. Üzletvezető fizetése 
havi 300 lej fix,  40/0 a forgalomból, 
havi forgalom  40—50 000 lej, lakás, 
fűtés,  világítás. Érdeklődni lehet az 
igazgatóságnál. 

3 szoba, 
faonyha  és egy üzlethelyiség 
kiadó. Értekezni lehet Betíj 
len-utca 44 8zám alatt a 

vendéglőben. 

X Oytimölcsfainkat  perme-
tesBÜk fekete  rügyek idejében, a tél 
végén 5"/o-os Novendával  és a hozzá-
adott 3»/o OS Bordói  lével,  egyszerre 
az állati kártevők és a növényi beteg-
ségek ellen. A vágott sebet kenjük be 
Almola  gyümölcsfa  kátrány kenőccsel. 
A fák  derekára pedig kössünk Hiberna 
enyvgyűrüt. — K̂ jphatók ezen g>-ű-
mölcsfavédelmi  szerek id.  Siklódy  Ist-
ván  kereskedelmi irodájában Odorheiu, 
az unitárius templommal átellenben. 
Pontos és részletes utmutatást ad 
ezek használatára Gyerkes Mihály: 
A legújabb  gyümölcstermelés  cimü 
könyve. A gondozott és permetezett 
gyümölcsfák  minden esztendőben dtis 
termést adnak, hozamuk elsőrendű é3 
tartós lesz. Permetezzünk I 

Gyümölcsösök 
telepítésére, a meglevő gyomölcsfák 
goodozására, permetezésére és a gytt-
möicetermés értébesitéséro, modnrn ala-
pon, biztos utmutatíst ad GYERKES 

MIHÁLYNAK irost mfgjelent: 

A legujabl) 
gyümölcsteim'elós 
oltnü könyve. Ára 50 leu — Kapható 
mindenik könyvlipresked ŝben és ?-
^ sze|hzö.ki8d6,nnl Odorheiu. 

Kifogástalan 
í;n!nmik"Kiii, jó karoan Iflvg  más-
féltoHuás  »Ch«vrolet« teherau'ú 
eladó. V<;yanott kiiUiu alkat-
réü/.itík ís gnmmik. ; : 

Iffj.  Kofumbán Dániel 
Táu^oara—Ulasztelek, Jud. Odorhtsiu. 

Igen tiszteit vevőimet értesí-
tem, hogy február  hó 1-től 

órás- és éhzerésHZleteiDet 
a Bulevardul Regele Ferdinánd 9 szám 
alá a Ritter Lipótnó házába helyezem. 

Kérem a nagyérdemű közönség 
szíves pártfogását  továbbra is. 
Reisz Sándor órás és ékszerész. 

VKM* 

Reitdkivail olcsó árakl 
F i s y e l e m i i6ieu 

! 1 drb Romadour sajt 5 « 
1 kg. príma trappista sajt . —.— . 80 « 
1 kg. magas ementhálî sajT. . . . 150 « 
1 kg. szebení szalámi, első minőségű 110 « 
1 kg. prágai főtt  sonka 100 « 
1 kg. csemeg<®méz 45 « 
1 kg. tea keksz 40, 45, 55, 60, 80, 100 « 
1 liter asztali bor 16—18 « 
1 üveg sör 16 « 

Figyelem! mm 
Biztosítom Igen tisztelt vevőimet, hogy miniien árumat a 

legjobb és legfrissebb minőségben hozom forgalomba. 
I f J . K a ü s a y F . I ^ é n e s 

bodega- és étterem-tulajdonos. 

CMUK 

Könyvsiyomda RészvéiytéjraaBág Odorheiu—Székelyudvarheiy. 


