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a második csapatok játszanak. 

A székelykereszturl teny6szállat 
klallltás. 

Az udvarhelymegyei mez~gazda
sági kamara időközi bizottsága által 
október 5 ikén, Kereszturon rendezett 
tenyészállatkiállitás ujból beigazolta, 
hogy Keresztur vidéke fejlett állatte
nyésztéssel dicsekedhetik, s hogy a 
fejlődésben a jelenlegi nyomott gazda
sági helyzetben sincs visszaesés, sőt 
a figyelmes szemlélőnek arról kell 
meggyőződni, hogy a fejlődés évről 
évre fokozottabb mérvben erősödik. 
A kiállitáson a kormány is képvisel
tette magát. Nagyküküllőmegye kép
viseletében is Prescurea mezőgaz
dasági kamarai elnökön kívül töb
ben jelentek meg, vármegyénkel pedig 
Pop dr. és Sebesi alispán képviseltélt. 
A kiállításra szebbnél-szebb állatokat 
hajtottak fel, ugy, hogy a biráló bi
zottságoknak nagy körültekintéssel kel
lett végezniök feladatukat. Ha egyik
másik bírálat mégsem egyezett a kö
zönség teljes elismerésével, a bizottság 
mentségéül szolgál az a körülmény, 
hogy a fajtisztaság volt az első kellék, 
s igy esetenként a látszólag gyengébb 
minőséget kellett előnybtn részesiteni. 

Kitüntetésben részesültek : 

J. 
a) 3 évnél idósebb tenyészménekért : 

Szigyárt6 Dénes Szenterzsébet 
1000, Simó Lajos Farkaslaka 500, 
Bálint Lajos Firtosváralja 300 leu. 

b) 3 éven altcU méncsikókért: 

Jánosi Gyula F'irtosváralja 800, 
Egyed Péter Szenterzsébet 400, László 
Ferenc Keresztur 200 leu. 

c) Csikó 11étkilli tenyészkancákérl: 

Marcu Miklós Andrásfalva 800, 

~. OlUlll. 

i) Simenthali lls-.ók 2 éves korig: 
Pál Ferenc Rugonfalva 700, Bán 

Pál Alsóboldogfalva 300, Kis Józseí 
Keresztur 300, Török Móus Alsóbol
dogíalva 200 leu, Borbél}' Mózes Ru
goníalva ezüstérem, Vetési Zsigmond 
bronzérem, Burszán Dénes Fiatfalva 
bronzérem. 

m. 
Svájcból hozott simeHJhali bikák iva

dékaiHál: 

a) Bikaborjuk : 
Kovács Jakab Szentábrahám arany

érem, Biró György Bögöz ezüstérem, 
Burszán Sándor Fiatfalva bronzérem, 
Csiki Miklós Keresztur 1000, Szőke 
Gábor Keresztur 500, Buksa János 
Bögöz 500, Mihályi Ferenc Bögöz 300, 
Fekete Miklós Szentábrahám 300 leu. 

b) Üszőknél: 
Szilassi Jenő Keresztur ezüstérem, 

Bán Károly Alsóboldogf alva bronzérem, 
Szilágyi József Bögöz 800, L6rinczi 
János Rugonfalva 400, Burszán Dénes 
1'~iatfalva 400, Mester Sándor Rugon
falva 200, B ró Mihály Rugonfalva 
200 leu. 

IV. 

Kisállaloknál : 
Aranyéremmel lettek kitüntetve : 

Segesvári kisállattenyésztő-egylet, Szi· 
lasi Jenőné Keresztur, Lázár Imréné 
Tarcsafalva, Lőrinczi László Károly 
llll. tanitóképző Keresztur. Ezüst érem
mel : Kovács Lajosné Udvarhely, Far
kas Gábor Szentábrahám, Gyarmathy 
Lajos Ujszékely. 

Elismeréssel kell megemlékeznünk 
a kereszturi áll. tanitóképzőnél kiálli· 
tott baromfi· és sertéstenyészetről, 
melySalantiu igazgató táradhatlan mun
kájának eredménye. 

A rendezésből Söntona Leon fő· 
állatorvos, Szilasi Jenő állatorvos de-
rekasan kivették a részüket. V- 6. 
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Pap Ferenc Nagykede 400, Barabás Október 18. 
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. , DU e e a megyeae az 
. d) Csikós lenyeszkancákért: • t • ár l ? m erun ura oa 
Dénes Mózes Muzsna 1000, Simó 

János Udvarhely 500, Pap Károly Kis
galambfalva 300 leu. 

c) 3 évesHél tietn idósebb kancákért : 

Szigyártó Miklós Szenterzsébet 
800, Kovács Lajos Udvarhely 500, 
Sipos Domokos Nagysolymos 300 leu. 

Te1'yéS"'JuJucákért, melyekt6l legalább 
3 csikó származott : 

Simon Ferenc Bogárfalva 1000, 
Simon Lajos Farkaslaka 500 leu. 

II. 
Szarvasmarlták csoportja: 

a) Erdélyi magyarfajta 2 éven fe
lüli tenyészbikáknál a dij nem volt 
kiadható. 

b) Községi bikák gondozásáért 
100-300 lejes dijat, illetve érmet.nyer
tek : Alsóboldogfalva, Nagygalambfalva, 
Szentábrahám, Ujszékely, Betfalva 
községek bikagondozói. 

c) Et'délyi magyar fajta teheneknél: 

Sándor János Kisgalambfalva 500, 
Duka Áron Nagygalambfalva 300 leu. 

d) Erdélyi magyar fajta tlszóknél: 
Dij nem volt kiadható. 

c) Simenthali 11/ 1 éven felilli bikáknál: 
Dobai Ferenc Udvarhely 1000 leu, 

Murvai József Ujszékely aranyérem, 
Kovács Albert Udvarhely 500, Murvai 
József Ujszékely 500, Lőrinczi Mózes 
Ujszékely 300 leu. 

f) SimeHlhali 11/s éven aluli bikáknál: 
Kovács Miklós Kobátfalva 800, 

Győrfi Dénes Keresztur flOO, BurszAn 
Lajos Fiatfalva 300 leu, Lőrinczi Dániel 
Szentábrahám bronzérem, Péter Lajos 
Siménfalva bronzérem. 

h) SimeHlhali tehetukHél: 
Buksa János Bögöz 1000, Gagyi 

János Boldogfalva 500, Pap Miklós 
Kobátfalva 500, Borbély Mózes Ru
gonfalva 500, Mátéfi Miklós Szentáb· 
rahám 500, Nagy Lajos Csekefalva 300, 
Bálint Domokos Szentmiklós 300, 
Antal Lajos Szentábrahám 300, Fodor 
Ignác Keresztur 300 leu, Kovács Miklós 
Kobátfalva aranyérem, Gyarmathy La
jos Ujszékely ezüstérem, dr. Elekes 
D6nes Kereaztijl' aranyérem. 

Az alábbi számadatok felelnek 
erre, a mindnyájunkat érdeklő kér
désre. 1930 január-juniusig terjedő 
időre napidíjak és utiköltségek cimén 
kifizettetett a megyei interimár bizott
ság tagjainak 137,000 lej. Julius
augusztusra még kifizetetlen ugyanezen 
címen 51,000 lej. Nyolc hónap alatt 
tehát a napidíjak és fuvarköltségek 
188,000 (száznyolcvannyolcezer) lejt 
emésztettek fel. Ha figyelembe vesz
szük, hogy ezenkívül Dobrota és Kál
mán József még havi két-két ezer lejt 
kaptak, mert ők >dolgoztak« (hát a 
többiek mit csináltak ?), amivel a fenti 
összeg 220 ezer lejre emelkedik : ki
számitható, hogy a kilenc tagu interi
már bizottság egy-egy Ulése 7-1 ezer 
tejébe került a megye közönségének. 
Ezzel szemben a mostani állandó vá
las.ttmánynak négy havi müködése 
(szeptember-december) mindössze se 
fog 36 ezer tejnél többe kerülni, még 
ha rendkívüli ülések lesznek is. Ezért 
érdemes volt - 500 lejes napidijak 
mellett - az interimár bizottsághoz 
görcsösen ragaszkodni s a nép által 
választott megyetanács müködését meg
akadályozni. 

A „agylrtkmu közötlslg s:ives tiul<>
mására hozom, hogy Bclhk11-11. 21 s%áM 
alall 

f ehérn e1111i-fJarrodát 
#yilolla•. Blvállalo• ktle11DiJt, #Öi Is 
férji feldr#e•Ülc kiszJUsiJ, to&tli•, pw%Sa 

• mu11kák va,.,.ásál, keliJ1Kk kO#lurozásdl, 
diváHypár„álc stb 1H0•tiro:uísál, a let· 
#ltSS::tbb „leH6 ité"Y'k.ulc MlgfeklÓt#, 

7 Q#Ul6 leÓ#yt>lc f tlfdltl#ek. 
Szives járlfogást kér: 

LÁNYI BRBÖNB. 

x Dr. Orbán Domokos orvos Quarz-
6s diathermia-kezelésre berendezkedett. 

Egy szép utcai butorozott szoba 
kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

Klad6 lakés. 
SLr. RPgole Ca.roI (Y. Orbin B. u.) 12 
az 1la.tti 2, e11etleg a azobi1 éa mel
lékbelyi11ég11 lakia október l re kiadó. 
grdekl6doi Piac tfr '1 u. alatt lebet. 
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