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Minisztereinokok 
tanácskozása. 

A Tempo cimü lap közlése sze-
rint érdekes kezdeményezéssel lépett 
a világ elé Avctescu marsall, volt mi-
niszterelnök. Tanácskozásra hivja ösz-
sze az ország volt miniszterelnökeit 
és parlamenti elnökeit, hogy tanács-
kozzanak és határozzanak afelől,  mi-
képpen lehetne az országot a jelen-
legi politikai helyzetből kivezetni. Ave-
rescu kiáltványára a legtöbb volt mi-
niszterelnök a meghívást elfogadó  vá-
laszt adott s igy az értekezlet még a 
román húsvét előtt megtartható lesz. 

A r. kath. egyházközség 
jubiláris ünnepélye. 
Mint már jeleztük, a helybeli róm. 

kath. egyházközség most készül meg-
ünnepelni a plébánia újjáalakulásának 
300-ik évfordulóját.  A nagyszabású 
ünnepély április 11-én, vasárnap lesz 
s arra már meghívták Vorbuchner püs-
pököt és az egyházmegyei igazgató-
tanács mint kegyúr  képviseletében  dr. 
Gyárfás  Elemér szenátor világi elnö-
köt. Az ünnepély programmja nagyjá-
ban már össze van állítva. Reggel 9 
órakor főpásztori  szentmise lesz az 
egyházi dalárda közreműködésével. 
Szentbeszédet Orbán János I. G. Du-
ca-i esperes-plébános mond. Mise után 
bérmálás lesz. Délután 4 órakor tisz-
telgések a püspöknél, 5 órakor ve-
csernye és este 8 órakor lesz az egy-
házközség díszközgyűlése a főgimná 
zium tornatermében. Ennek műsorát 
lapunk következő számában részlete-
sen közöljük. 

Az ünnepélyen való részvételét 
már ugy Vorbuchner püspök, mint 
Gyárfás  Elemér megígérte. A püspök 
már április 8 án, csütörtökön váro-
sunkba érkezik. Eljőnek az ünnepélyre 
azok a papok, akik itt kezdték meg 
pályájukat. Résztvesz az espereskerü-
leti papság is. Az ünnepet háromna-
pos előkészülés előzi meg: az esti 
órákban vecsernye lesz a plébánia-
templomban. 

Megkezdődött az ellenőrzés 
az iparengedélyek és munka-
könyvek kicserélése ügyében. 

' A breşovi munkakamara helybeli 
kirendeltsége ezúton is közzététetni 
kívánja a következő figyelmeztetést: 
Minthogy az iparengedélyek és mun-
kakönyvek kicserélésének legutolsó 
határideje is lejárt, a hivatal a minisz-
térium kiküldöttjével együtt, megkezdte 
az egész megye területén az ellenőr-
zést. 

Egyúttal a hivatal felhívja  a figyel-
mét azoknak, akik — mint a téglave-
tők, üvegesek, virágkertészek, molná-
rok, stb. — olyan ipari foglalkozást 
folytattak,  amelyhez az 1936 évi má-
jus 1 jei törvény előtt nem volt szük-
ség iparengedélyre, hogy képesítési 
okmányaikat, a törvény 112. pontja 
értelmében, a helybeli munkakamarai 
kirendeltség utján, a munkaügyi minjsz-
térimtól szerezhetik meg. 

•5f 
Az első kísérlet. 

Az Averescn-paktnm előzményei, megkötésének indokai, 
szövege, módosításai, következményei, felbomlása  és 

tannlsagai. 

(6. folytatás.) 
A paktum szövege. 

Alulírottak: 
Goga Octavian és Dr. Constan-

tin Bucşan, mint a néppárt meghatal-
mazottjai ; 

Dr, Grandpierre Emil, Dr. Hajdú 
István, Dr. Pál Gábor, Dr. Ferenczy 
Géza, Dr. Gyárfás  Elemér, Dr. Szele 
Béla, mint a Magyar Párt meghatal-
mazottjai, attól a kívánságtól vezé-
relve, hogy a két párt összes erőit az 
ország magasabb érdekeinek szolgála-
tára egyesítsük, megállapodtunk a kö-
vetkezőkben : 

1. A Magyar Párt a Néppárt 1922 
december havában Sibiuban elfoga-
dott programmját tudomásul véve, 
teljes támogatását adja az idemellé-
kelt kívánságaival kiegészített pro • 
gramm megvalósításához és e Pro-
gramm keretén kívül eső politikai 
akciókat nem kezdeményez. 

2. A Néppárt a Magyar Párt Ktr 
vánságait elfogadja  s azokat saját 
programmja kiegészítő részéül tekinti, 
elő fogja  mozdítani azok megvalósí-
tását abban a meggyőződésben, hogy 
az ország konszolidálásának és elő-
haladásának érdeke biztosítani minden 
polgára részére vallási vagy nemzeti-
ségi különbségre való tekintet nélkül 
a szabad élet és rendes fejlődés  fel-
tételeit. 

3. Mindkét párt képviselői és sze-
nátorai egy parlamenti egységet al-
kotnak. 

4. A parlamenten kívül a Magyar 
Párt megtartja saját szervezetét, nevét 
és egyéniségét. 

5. A vezetés egységének meg-
óvása végett a Magyar Párt elfogadja 
a Néppárt elnökének e programm ke-
retén belül adott politikai utasításait. 

6. A zavartalan és minél szoro-
sabb együttműködés érdekében a Ma-
gyar Párt a Néppárt végrehajtó bizott-
ságában öt delegátussal lesz kép-
viselve. 

'7. A magyar kisebbség országos 
és helyi érdekeit érintő kérdésekben 
a Néppárt minden más politikai ala-
kulat kizárásával, a Magyar Párttal 
teljes egyetértésben fog  eljárni e meg-
állapodás tartama alatt. 

8. E megállapodás érintetlenül 
marad abban az esetben is, ha a 
Néppárt valamely más politikai párt-
tal együttműködésre lépne. 

9. Ez a megállapodás határozat-
lan időre szól, de csak akkor mond-
ható fel,  ha lényegbevágó nézeteltérés 
merül fel  a román állam vagy a ro-
mániai magyar kisebbség érdekeit 
illetően. 

10. Ez a megállapodás mai nap-
pal lép érvénybe, azonban csak mind-
két párt beleegyezésével meghatáro-

*) Rosszakaróink, különösen a magyar-
ságból kiszakadt: önellenségeink, sokszor 
igyekeztek a Magyar Pártot az úgynevezett 
ciucia-i paktummal is befeketíteni.  A paktum 
szövegét. eddig a nagyközönség még nem is-
merte. Most hozta nyilvánosságra azt telje« 
egészében Gyárfás'  Elemér szenátor, a Magyar 
Kisebbségben fenti  cim alatt megjelent tanul-
mányában A nagyjelentőségű és olvasmánynak 
is rendkívül érdeke t tanulmányt a szerző enge-
délyével egész terjedelmében közöljük. 

Az összes többi kerületekben a 
Magyar Párt egész tekintélyével azon 
lesz, hogy a magyar nemzetiségű vá-
lasztók adják szavazatukat a Néppárt 
jelöltjére. 

Később, a választói reform  meg-
valósítása után, mikor a szavazat 
lajstromosan fog  történni, azokban a 
kerületekben, melyekben a Néppárt és 
a Magyar Párt is saját szervezetekkel 
rendelkeznek, mindkét párt illetékes 
szervei közös egyetértésben a jelölé-
sekre közös listákat fognak  készíteni. 
E jelölési listák összeállításánál első-
sorban a jelölt politikai értéke fog 
figyelembe  vétetni és csak másodsor-
ban nemzetisége. Mindazonáltal, ké-
sőbbi félreértések  elkerülése céljából 
már most megállapíttatik, hogy a Ma-
gyar Párt részére legkevesebb 18 kép-
viselői és 10 szenátori mandátum fog 
biztosíttatni. 

3. A választói reform  a kisebb-
ségek arányos képviseletének elvén 
épüljön fel. 

4. Az összeférhetetlenségi  esetek 
törvény utján állapitandók meg, a 
mandátumok megtámadása kérdésé-
ben a Semmitőszék fog  ítélni. 

II. 

1. A római katolikus, református 
és unitárius egyházak autonómiájának 
biztosítása az állam legfőbb  felügye-
leti jogának érvényesülése mellett, oly 
módon, amint azok a történelmi fej-
lődés során kialakultak s amint ezt 
ezek az egyházi szervezetek saját tör-
vényeik értelmében gyakorolják. 

Az erdélyi római katolikus státus 
autonómiajának a Királyhágón tuli 
területekre való kiterjesztése. A király-
hágómelléki református  egyházkerület-
nek s a magyar nyelvű luteránus egy-
ház szabad szervezkedési jogának el-
ismerése, utóbbi azzal, hogy megala-
kítandó autonóm szervezete alapján 
ez az egyház is államilag el fog  is-
mertetni. 

Az erdélyi római katolikus státus 
ekként kiszélesített autonómiája a 
római Szentszékkel kötendő konkor-
dátum esetén is respektálandó. 

Mindezen autonómiáknak törvénybe-
iktatása. (Néppárt programmja XII. D.) 

2. A közigazgatási hatóságok tar-
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Varrónők, női férfiszabók  figyelmébe! 

Női és férfi-divatlapok  nyom-
dánk üzletében nagy választék-
ban kaphatók, 20, 50, 180, 340 

lejért. 
Schöne Wienerin, Star, London 
Styles, Record, Distinction, Pá-
risi Divat, L'Élégance Féminine 

stb. 

Irta : Gyárfás  Elemér. 

zandó időpontban hozható nyilvános-
ságra. 

A Magyar Párt missziójának te-
kintvén a magyar kisebbség minden-
nemű jogai és érdekei kivívását, az 
adott viszonyok között megvalósítható 
alábbi konkrét kívánságokat formu-
lázza : 

I. 
1. A választói névjegyzékek ak-

ként egészíttessenek ki, hogy bizto-
oittassék a választói jog minden ál-
ampolgár részére, aki megfelel  a vá-
iasztói jogosultság törvényes kellékei-
nek. Ha technikai okokból a választói 
névjegyzékek kiigazitása nem történ-
hetnék meg a legközelebbi választá-
sok előtt, abban az esetben sem uta-
sítható vissza azoknak az állampolgá-
roknak a jelölése, akik nincsenek 
ugyan bevezetve a névjegyzékbe, 
íjzonban rendelkeznek a választható-

jának a törvényben előirt feltételei-
ével.' Ä választói jog feltételei  egyen-
lően alkalmaztassanak az összes ál-
lampolgárokkal szemben, nemzetiségi 
különbség nélkül. 

2. A képviselő- és szenátorvá-
lasztások alkalmával a Néppárt és a 
Magyar Párt egymást kölcsönösen 
támogatni fogják.  A Néppárt támo-
gatni fogja  a Magyar Párt jelöltjét az 
alábbi választókerületekben: 

Szenátorválasztásoknál: Arad, Ora-
dea Mare, Marghita, Ciuc, Cluj, Târgu-
Mureş, Odorheiu, Satu Mare, Timi-
şoara, Treiscaune. 

Képviselőválasztásoknál: Arad, 
Oradea-Mare, Sălard, Marghita, Het-
falău, Mercurea de Ciuc, Gheorgheni, 
Târgu-Mureş, Erneul Mare, Mercurea-
Niraj, Odorheiu, Üristur, Homorod, 
Satu Mare, Careii Mari, Sf.  Gheorghe, 
Târgu Săcuesc, Aita-Mare. 

Ezekben a kerületekben a jelölt 
személyét a Magyar Párt intézőbizott-
sága jelöli ki. 
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tózkodjanak minden beavatkozástól az 
egyházközségek belső ügyeibe. Az 

Istentiszteletek végzése és a templo-
mok nyitvatartása ostromállapot ide-
ijén is biztosittassék. Lelkész ellen 
világi hatóság által kimondott hivatal-
vesztés végrehajtása az illetékes egy-
házi főhatóság  hatáskörébe tartozik. 

3. Egyházi személy cselekménye 
vagy mulasztása miatt az egyház tem • 
ploma, iskolája vagy más intézménye 
.ellen megtorlásnak helye nem lehet. 

4. A magyar lelkészek fizetésé-
nek állami kiegészítése s annak a ro-
mán nemzeti egyházak lelkészeivel 
egyenlő igazságos mértékben, ugyan-
azon módon és időben leendő ki-
fizetése. 

5. Elismerése és biztosítása annak, 
hogy az egyházközségek vagyona, 
temploma, iskolája és bárminő egyéb 
vagyona valamely egyházközség meg-

, sztinése esetén, ha annak sorsát az 
illető egyház belső törvényei másképp 
nem szabályozzák, az egyházközség 
felett  álló magasabb egyházi szerve-
zet tulajdonába megy s igy sem az 
államnak, sem más felekezetnek  nincs 
joga ahhoz, hogy az ily egyházi va-
gyonra, akár műemlék cimen is kezet 
tegyen. Az e tekintetben történt visz 
szaélések megszüntetése a státus quo 
ante visszaállításával (pl. Sântimbru i 
ref.  egyházközség esetében). 

6. Elismerése annak a jognak, 
hogy valamely egyházközség meg-
szűnésének tényét egyedül csak a 
felette  álló magasabb egyházi Szerve-
zet mondhatja ki, saját belső törvényei 
értelmében. 

7. A római katolikus, a reformá 
tus, az unitárius és a megalakulandó 
magyar evangélikus egyház önadóz* 
tatási jogának ós ama joguknak elis-
merése, hogy az általuk saját belső 
törvényeik szerint kivetett adók behaj-
tásánál a közigazgatási végrehajtást 
igénybe vehetik. 

8. A megváltozott viszonyok kö-
zött is megfelelő  módon teljesíttesse-
nek a patronátusi kötelezettségek s 
vonassanak vissza mindazon rendel-
kezések, melyek eltiltották a patroná-
tusi kötelezettségek teljesítését. 

9. Minden olyan propaganda, 
mely az ingatlan vagy ingó egyházi 
vagy iskolai vagyon elidegenítésére 
irányul, a büntető törvénykönyv ér-
telmében büntettessék. 

III. 
1. A faji,  vallási és nyelvi kisebb-

ségek ama jogának elismerése, hogy 
szükségleteik kielégítésére, az ide vo-
natkozó törvényes rendelkezések meg-
tartásával és az állam felügyeleti  jogá-
nak elismerésével, minden fajú,  nemű 
és rangú iskolát nyilvánossági joggal 
és államérvényes bizonyítvány kiállítá-
sának jogával felállíthassanak.  A fele-
kezetek részére biztosittassék az a jog, 
hogy ezen iskoláik fenntartására  szük-
séges anyagi eszközöket saját híveik-
től megfelelő  módon, tehát adó kiro-
vásával is, úgyszintén a tagdijaknak a 
szükséghez mért megállapításával meg-
szerezhessék. 

2. A már meglévő magyar tan-
nyelvű felekezeti  iskolákkal szemben 
alkalmazott indokolatlan és szükség 
telen zaklató intézkedések megszünte-
tése, az iskolák szabad működésének 
biztosítása, nyilvánossági joguk elis-
merése. A Magyar Párt az állam fő-
felügyeleti  jogát a magyar hitvallásos 
iskolákra vonatkozólag fenntartás  nél-
kül elismeri és a maga részéről is 
kívánja az esetleges szabálytalanságok, 
visszaélések megszüntetését, ha azo-
kat a tárgyilagos vizsgálat megálla-
pítja. 

3. A nyilvánossági jog és tansza-

badság folyományaként  annak kifeje 
zett biztosítása, hogy az egyházak, 
egyletek és társulatok által fenntartott 
intézetek a jelentkező növendéket nemi, 
vallási ós nemzetiségi külömbségre 
való tekintet nélkül felvehessék. 

4. Abban a mértékben, amiként a 
román vagy más felekezeti  iskolák az 
állam részéről segélyben részesülnek, 
ugyanez az államsegély adassék meg 
ugyanolyan arányban a magyar fele-
kezetek által fenntartott  iskoláknak is. 

5. A magyar községek, egyházak, 
egyesületek és társulatok által létesített 
és fenntartott  iskolaépületeknek és 
egész felszerelésüknek,  továbbá azok 
nak a közművelődést szolgáló intéz-
ményeknek, melyek a testületek vagy 
városok által magyar tőkével és a 
magyarság céljaira emeltettek, a régi 
tulajdonosok birtokába való visszabo-
csátása. 

6. Egyetlen felekezet  hivei sem 
kötelezhetők semmi formában  és ne-
vezetesen közmunka formájában  sem 
az ő felekezetüktől  idegen egyházi 
vagy iskolai célokra való hozzájáru-
lásra. 

7. A felekezeti  iskolák tanterve a 
közoktatási miniszter j Ráhagyásával 
állapittatik meg. A tanitás nyelvét az 
iskolafenntartó  határozza meg. 

8. A fenti  pontokkal ellentétes 
intézkedések és rendeletek hatályon 
kivül helyezendők. 

Vásárhelyi pUspök részvéteiével 
vármegyénkben. 

Színház. 

IV. ^ W 
l. Mindama társadalmi és jóté-

konysági egyesületek vagyonának visz-
szaadása, melyeket jogtalan beavatko 
zással tagjaiktól vagy tulajdonosaiktól 
bármi cimeken elvettek. (Lugoji, dévai, 
stb. kaszinók, sibiui Thereziánum, 
braşovi magyar ház stb) 

2. A Tărgu Mureş i kulturpolota 
egy bizottság kezelésére bizatik, mely-
nek tagjai a város polgármestere, a 
kulturális ügyek előadója, a művészeti 
minisztérium képviselője és a négy 
magyar egyház által kiküldendő négy 
tag. Ugyanez az eljárás követendő az 
aradi kulturpolotával. 

3. A magyar színházak részére 
működési engedélyek olyan számban 
adandók ki, mint ahány ma gyakor-
latban van. A színházi cenzura meg-
szüntetése. A cluji magyar színjátszás 
részére a nyári színkör állandó hasz 
nálatának biztosítása az épület kar 
bantartási és amortizációs költségeit 
meg nem haladó bérösszeg ellenében. 
A magyar művészeti ügyekben három 
tagu bizottság állíttatik fel,  mely a 
művészeti minisztérium mellett tanács-
adó szervként fog  működni. 

4. Politikai kifogás  alá nem eső 
könyvek és egyéb sajtótermékek be 
hozatalának engedélyezése. 

5. A lehetőség szerint mindama 
történelmi vonatkozású műemlékek, 
szobrok, művészi értékű képek visz-
szahelyezése, melyek az államjogi 
helyzet változása után eredeti helyükről 
eltávolíttattak. Ha az egyes esetekben 
akadályokba ütköznék, a kegyeletet 
nem sértő és művészi értéküket meg 
védő módon muzeumokban vagy más 
célra alkalmas nyilvános intézetek-
ben való elhelyezése. 

6. A külföldi  egyetemeken és fő-
iskolákon szefzett  oklevelek nosztrifi-
kálása. 

7. Az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület alapszabályainak kor-
mányhatósági jóváhagyása és min-
dennemű jogaiba való visszahelyezése. 

Az egyházközségek és iskolák ál-
tal egyházi és iskolai célokra rendezett 
ünnepélyek és előadások mentesittes-
senek a nyilvános előadásokra előirt 
illetékek alól. 

(Folytatása a jövő számban.) 

Szép ünnepség folyt  le húsvét 
harmadnapján, kedden I. G. Duca 
községben: ref.  presbiteri és nőszö-
vetségi konferencia,  amelyen Vásár-
helyi János püspök is résztvett. A 
püspök hétfőn  este érkezett meg vo-
nattal és Gyárfás  , Pál dr. főgondnok-
nál szállt meg. Érkezésekor az állo-
máson, ahol lelkes nagy közönség 
várta a főpásztort,  őt a község nevé-
ben Stanilă primar, a ref.  egyház 
nevében Gj'árfás  főgondnok  üdvö-
zölte. 

Kedden délelőtt az istentiszteletre 
a tágas ref.  templom teljesen megtelt, 
a megye ref.  papsága és presbiterei 
különösen nagy számmal voltak jelen. 
Ezalkalommal folyt  le a jubileumi 
megünneplése a községben lakó Györfi 
Pál öreg székely gazda 50 éves pres-
biterségének is és őt a püspök is szí-
ves szavakkal üdvözölte. A presbiteri 
konferencián  Nagy Lajos esperes fej-
tegette a presbiterek hivatását és kö-
telességeit, s az érdekes előadáshoz 
Vásárhelyi püspök fűzött  értékes meg 
jegyzéseket. 

Egy óra után a püspök az egy-
házak, egyesületek és intézmények 
küldöttségeit fogadta,  s a hozzáinté-
zett szives üdvözleteket minden eset-
ben meleg és lelkes szavakkal viszo-
nozta. A későbbi, rendkívül népes köz-
ebéden, melyen vármegyénk prefectje 
is részrvett, az első felköszöntőt  a ki-
rályra Vásárhelyi püspök mondotta, 
majd utána Constantinescu prefect be-
szólt. Bár az ünnepségek elhúzódása 
miatt bejelentett megállapodás volt, 
hogy több beszéd nem lesz, ötletes 
indokolással felszólalt  Jodál Gábor dr. 
is, a vármegye közérdekű ügyeire 
vonatkozó megjegyzéseket téve. Utol 
sónak Fodor Boldizsár dr. programm 
szerint a házigazda szerepében mon-
dott köszönetet az ünnepség résztve-
vőinek. 

Ebéd után nőszövetségi konfe-
Íttícia volt, majd a szép ünnepségek 
sora műsoros estéllyel fejeződött  be. 

Megszűnt az önkéntes 
tüzoltó-egyesület. 

Ötven éven át működött városunk 
ban hasznos munkálkodással és jól 
szervezett fegyelemmel  az önkéntes 
tűzoltó egyesület, amely a törvény 
értelmében most megszüntette műkö-
dését. Ez alkalomból az egyesület fő-
parancsnoka a következő nyilatkozat 
közlésére kért fel: 

A tűzoltóság átszervezéséről szóló 
1936 április 4 iki törvény meg-
szüntette a Románia területén mü 
ködő összes önkéntes és vérosi tűz-
oltó egyesületeket s helyükbe kato-
nai alakulatok létesítését rendelte el. 
Ennek következtében a helybeli ön-
kéntes tűzoltó egyesületünk is meg-
szűnt s ezt a március 30 án tartott 
utolsó közgyűlésünk határozatilag is 
kimondotta. 

Megszűnt egyesülelünk tagjai ne 
vében hálás köszönetet mondok váró-
sunk nemes szivü és áldozatkész kö-
zönségének azon erkölcsi és anyagi 
támogatásért, amelyben működésünk 
ideje alatt részesíteni szives volt. 

Odorheiu, 1937 március 31. 
Dr. Nagy Lajos főparancsnok 

Kielégítő érdeklődés mellett foly-
nak a Hevesy féle  színtársulat elő-
adásai, melyek során több divatos 
operett és egy »prózai« darab — a 
Jöjjön elsején ! c. vígjáték — került ed 
dig szinre, sikeres előadásban. Monori 
Kató, Papp Nusi, Földes Berta, Sán-
dor Ica, Fratta Géza, Salgó Jenő, He-
vesy igazgató, Juhász János és Ré-
vész Sándor a társulat kiemelkedő 
erői, akik közül a közönség többet 
már a korábbi időből ismer és kedvel. 

A következő napok műsora. 

Szombat:  Szabad a csók, operett-
bemutató, Eidélyi Mihály legújabb 
operettje. 

Vasárnap  d. u. 5 órakor: Marica 
grófnő,  operett, olcsó helyárakkal. 

Vasárnap  este 9 órakor 3 : 1 a 
szerelem javára, operett-bemutató. 

Előkészületen:  Hulló falevél,  A 
szűz és a gödölye (Zilahy Lajos legú-
jabb müve.) 

Tekintettel azon körülményre, hogy 
a református  kollégiumban a tanitás 
folyó  hó 5 én (hétfőn)  megkezdődik, a 
színtársulat f.  hó 4 tői (vasárnap) elő 
adásait a református  kultúrházban 
zavartalanul folytatja. 

Rigmusok nagykabátomról. 

Rongyos kabátom,  szined  is kopott  — 
Vájjon  megérjük-e  a holnapot ? 

Ha  pár szót váltunk  is valakivel: 
Félünk,  pirulunk  — szinte láz jog el. 

Nézzük,  mint szedi  rólunk  a pihét, 
S aztán titkon  megtörli  kesztyűjét. 

S hogy néznek  a szemtelen unokák, 
Ez a sok szőrmés,  cifra  nagykabát. 

Szóljál  nekik:  sorsod  lehetne más, 
Oka nem vagy, a szivem a hibás ... 

Ha  dobbanásra  dobbanás  felel, 
Köztük  még a legelső  is leszel. 

De addig  csak sirj, könyörögj  nekik; 
Mig  egy sziv megszán, — rajtunk 

[megesik. 
Hogy  keskeny  pallókon  kisérjen  át — 
Még  melléd  is akadhat  egy kabát. 

Én tudom:  reánk  is süt majd  a nap, 
Vájjon  melyikünk  lesz a boldogabb? 

Botár Béla 

Kerámiai dísztárgyak, 
mindenféle szervizek« 

alpacca-evőeszközök, 
képrámák és 

vastag Üvegtáblák 
legszebb kivitelben, 

legjutányosabb árban, 
a DRAGOMAN-féle  üzletben 

O d o r h e i u , Bal. Regele 
Ferdinand 2 izám 

(Flórián-féle  házban.) 
p C Egy tanuló azonnali belépés-

sel felvétetik. 

RÁDIÓKAT 
~ eladok, javítok, bármely 
1 gyártmányú gyári készü-
' léket a legjutányosabb 
• árban megrendelek. 

JAKÓ ALBERT tanár rádiótechnikai műhelye. 

I 



1937 április 3. SZÉKELY KÖZÉLET 3. oldal. 

SPORT. 
Húsvét első napján a tgu-mureşi 

MTE footballcsapata  mérkőzött a hely-
beli MTE csapatával városunkban. A 
játék izgalmas volt az egész idő alatt. 
A barátságos mérkőzésen erős ellen-
fele  Volt a helyicsapatnak, derekasan 
kellett küzdeni, hogy megállja a helyét. 
Ered mény 2 : 0 a vendégcsapat javára. 
Biró: Göllner volt. Nagyon jól vezette 
le a mérkőzést. 

Megkezdődnek a bajnoki football-
mérkőzések. Vasárnap, április 4 én a 
helybeli MTE játszik városunkban az 
L G. Duca-i CAC-cal. 

HÍREK. 
Április 2 

Megnyitják az összes egyeteme-
iket. Az ismeretes iaşii eset kóvetkez 
tében tudvalevőleg az összes egyete 
meket bezárták. A neveié ügyi mi 
Misztérium ugy döntött, hogy a mü 
egyetemet és gazdasági akadémiát 
április 1 jén, a többi főiskolákat  pedig 
5 én megnyifják.  A visszautazáshoz 
az egyetemi hallgatók tanulmányi iga 
zolványukat használhatják. 

A felemelt vasúti tarifa április 
1-jére, csütörtökre virradó éjjel 12 óra 
kor lépett életbe. Az l. és II. osztá'yu 
menetjegyek 15, a III. osztályúak 10 
százalékkal lettek drágábbak. 

Még egy betörés híre cimkezdésü 
múltkori közleményünkkel kapcsolat-
ban Verestóy István müasztalos, aki 
nél az eset történt, azt közli velünk, 
hogy az a korábbi hir, mely szerint a 
pénz megkerült, téves, mert az eltűnt 
pénz máig sem került elő és a rend-
őrség is folytatja  a nyomozást. 

Szilágyi Dózsa — primőr. Az 
oradeai premontrei rend a kiu'asitott 
Kovács Kandid helyébe Szilágyi Dó-
zsát választotta meg prirnornak. A 
nagy tehetségű uj primőrt városunk 
katholikussága jól ismeri, többször volt 
itt misszióban. 

Közgyűlés. A Hargita Testedző 
Egylet, mivel március 28 ára hirdetett 
közgyűlését a jelenlevő taglétszám 
hiánya miatt megtartani nem lehetett, 
közgyűlését a Szabó Károly étermében 
április 4 én, vasárnap d. e. 11 órakor 
tartja meg, tekintet nélkül a megjele-
nők számára. 

A megyei költségvetés az idén 13 
millió lej összegre rug. Ebből 3 millió 
van tervezve állami iskolák és tem-
plomok építésére. 

Az újoncok bevonulása, A had 
kiegészítő parancsnokság a nemzetvé-
delmi minisztérium 278—937 sz. ren-
deletét közli, mely szerint az 1937-es 
évfolyamú  újoncok április 1 jén tartoz-
nak bevonulni. Azok az ifjak,  akik 
április 5 ig nem jelentkeznek, 2 hó-
naptól 6 hónapig terjedő fogházbünte-
tést kapnak és a fogházban  töltött idő 
utánszolgálására köteleztetnek. 

Halálozás. Id. kőrispataki Fábián 
Ferenc  nyug. postatiszt, 70 éves ko-
rában, Cr>Ş3ni községben elhunyt. Ha-
lálával derek, értékes emberét veszí-
tette el a magyarság, az elhunyt 
ugyanis tevékeny elnöke volt közsé-
gében a Migyar Párt helyi tagozatá-
nak, s állandóan nagy érdeklődéssel 
vett részt a magyarsag ügyeiben. Te 
metése holnap, szombaton d. u. 3 
órakor lesz. 

Fancsali  Márton  derék székely 
gazda, 64 éves koraban, március 31 
ikén, Corund községben elhunyt. Te-
kintélyes család gyászolja, ma, pénte-
ken délelőtt temetik. 

Özv. Barabás Lajosné Szikszai 
Teréz március 29 ikén, 76 éves korá-
ban, városunkban elhunyt. Tekintélyes 
rokonság gyászolja. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-
nepét, amely az idén Nagycsütörtök-
kel esett össze, április 5 én tartják a 
kaihóiikusok. E napon a főhatóság 
rendeletével és a miniszter engedélye 
alapján az iskolai előadások szünetel-
nek Azonban a kedvezményes uia 
zási jegyek csak április 4 ikéig érvé-
nyesek, 5 ikén már csak egész jegy-
gyei lehet utazni. 

Rendszabály a középiskolai tanú 
lókról. A cluji közoktatásügyi vezér-
felügyelőség  rendeletet adott ki, amely 
ben április 1 tői kezdődőleg megtiltja 
a középiskolás diákoknak, hogy este 
8 óra után az utcán vagy nyilvános 
helyen megjelenjenek. Megjegyezzük, 
hogy az iskolai szabályok szerint 
eddig sem volt szaban télen este 7, 
tavasszal és nyáron este 8 óra után 
az utcán járkálni. 

Meghalt Wlassics Gyula. A régi 
Magyarország egyik legtevékenyebb 
kulturpolitikusa és államférfia,  báró 
Wlassics Gyula volt vallás és köz-
oktatásügyi miniszter, húsvét harmad 
napján, 85 éves korában Budapesten 
meghalt. 

Egyenruha a diákoknak. A főis-
kolai oktatások rnegrendszabályozásá 
ról Sí.óíó törvénytervezet szerint az 
egyetemi hallgatók a jövőben egyen 
ruhát és karszalagot fognak  viselni, 
hogy ezzel meg legyen könnyítve a 
diáKok ellenőrzésével megbízott kar-
hatalom munkája. Hir szerint minden 
fakultásnak  más más egyenruhája lesz. 

x Egy finom varrógép es ruha 
szekrény eladó. Cim a kiadóban 12 

Adás-vételt közvetítő  iroda Bul. Reg. Ferdinand 31. 
(Weinberger) 

Ne törje a fejét,  ha valamit venni, vagy eladni akar, ihert irodánk mindezt gondosan 
elintézi. Hasakat, földeket,  bútorokat eladunk és mindennemű adásvételi ügyleteket 

elfogadunk  és szolid alapon lebonyolitunk. 
Eladó I 

Kertes lakás, 2 s'oba, konyha és mellékhelyiségek. — Kertes lakás, 5 szobai 
konyha és mellékhelyiségek. — Udvari ház, 3 szoba, konyha. — Kertes lakás, 7 szoba' 
2 konyha, kert, istálló és mellékhelyiség. — Kiadó és eladó lakások minden formában. 
— Gyümölcsösök, szántóföldek  helyben és vidéken, — Nyaralószerü kis villa fenyves 
alatt, gyümölcsössel a város közelében. 

Keresünk: 
Lehetőleg a központban 3—4 szobás lakást, tágas udvar és kerttel megvételre. 

— A piac körül 3 szoba-konyhás lakást, udvarral, megvételre. 

Dús választékú 
áruink 
minőségben, 
fazonban, 
kiállításban 
és árban 
utolérhetetlenek. 

BÁNCS-cipőüzlet Odorheiu. 

2-ik osztály húzása! 
Ha még nincs sorsjegye, vegyen! 
Ha van sorsjegye, újítsa meg! 

48 egyenként 1.000.000.-
nyeremény. 

Felfüggesztett nyugdijak Az ideig 
lenes megyetanács március 20 ikán 
tartott ülésén határozatot hozott, amely 
szerint a megyei nyugdijasok nyug-
dijának az 1929 évben történt feleme 
lését felülvizsgálat  alá vette 

A helybeli Ref. Dalkör koszorú-
és serlsgavató ünnepe. Szép műsoros 
estélyt rendezett húsvét másodnapján 
a helybeli Ref. Dalkör a felavatására 
,annak a győzelmi ezüst serlegnek és 
ezüst babérkoszorúnak, amelyet a leg-
utóbbi — országos dalosversenyeken 
való — jeles szerepléseivel magának 
méltán kiérdemelt. Az ünnepélyen ame 
lyen nagyszámú, lelkes közönség vett 
részt, bevezetésül a dalkör a király-
himnuszt énekelte el, majd a testvér-
egyesület: a Székely Dalegylet nevé-
ben, annak üdvözletét Voszka István 
dr. elnök tolmácsolta közvetlen, lel-
kes szavakban. Utána Kiss Elek 
zenetanár, Tompa Lászlóné zongora-
kísérete mellett, két értékes szóló szá-
mot adott elő hegedűn, a tőle meg-
szokott, hatásos melegséggel. Az avató 

~!:-3G£édet Jodál Gábor dr. főgondnok 
mondotta és szárnyaló gondolatainak, 
költőien szép hasonlatainak a beszéd 
végéig fokozodó  nagy hatása volt. 
Ugyancsak nagy tetszésben részesül-
tek azok a műdalok, melyeket B. Só-
lyom Edith biztos zeneiséggel, kimű-
velt, csengő hangon adott elő. ráadást 
is kívántatva a közönseggel. Nyirő Jó-
zsef  beszéde valóban »ünnepi« be-
széd volt, megfogalmazásának  kiváló 
sága, s a benne kifejeződő  magas 
szellemiség folytán.  Boga László finom 
gordonkaszólója, ifj.  Jodál Gábor biz-
tos zongora kíséretével, két fiatal  ze-
nészlólek méltó találkozásáról, határo 
zott és sokat igérő tehetségéről tett 
tanusagot, ujráztató tapsokat, teiszést 
váltva ki a közönségből is. Ismételten 
szerepelt az estélyen a rendező Ref, 
Dalkör is, ujabb elismerést szerezve a 
maga kitartó munkásságának s ava-
tott karnagya : Benkő József  lelkes igye-
keretének. Lapunk szerkesztője ver-
seiből olvasott fel  néhányat az ünne-
pélyen, amelynek műsora után regge-
lig tartó táncmulatság következett. 

Egy mintafalu. Méltán illethetjük 
ezzel az elnevezéssel a Hargita alatt 
fekvő Căpălniţa falut,  mert értesülé 
sünk szerint olyan buzgó, vallásos 
népe van, hogy ott egyházjárulék hát' 
rálék egyáltalán nincs. Az ifjúság  is 
nem a korcsmában tölti az időt, ha-
nem, hogy hasznos szórakozást sze 
rezzen magának, fúvós  zenekart szer-
vezett. Ugy a nép vezetői, mint a nép 
maga minden dicséretet megérdemel-
nek és méltán állíthatók másoknak is 
követendő mintaképül. 

A hálás lupisták. Dr. Lupu ismert 
román ellenzéki politikus hívei elha-
tározták, hogy vezérüknek házat épí-
tenek s azt neki már az ősszel át is 
adják. 

x 40 méhcsalád részére alkalmas 
zárt, cserépfedelü  méhes, amely más 
célú melléképületté is átalakítható, — 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Hirdessen  a Székely  Köz-
életben,  — biztos  sikere lesa ! 

A Székely Dalegylet husvétmá-
sodnapi háziestélye az aznapi többféle 
estély és mulatság dacára is szépszá-
mú közönséget vonzott a dalegylet 
helyiségébe. A műsor kiemelkedő szá- • 
mai voltak a vonószenekar által szé-
pen előadott magyar hangversenynyi-
tány, Kiss Elek művészi hegedüjátéka 
és Bende László szép énekszámai,1 

amelyeket Zakariás Gabi simulón ki-
sért zongorán. A műsor utáni kedé-
lyes tánc a hajnali órákig együtt tar-
totta a közönséget. 

Átírják a helyneveket a telek-
könyvekben. Az igazságügyminiszter 
elrendelte, hogy a telekkönyvi hatósá-
gok az összes telekkönyvekben törül-
jék a régi helyneveket. A rendelet sze-
rint a folyók,  hegyek és dűlők neveit 
is uj elnevezésük szerint kell feltün-
tetni. 

Egy gazdakör szinielőadása. Hús-
vét hétfőjén  sikerült műkedvelői színi-
előadást rendezett a felicenii  gazdakör, 
amely törekvő ifjúságával  A falu 
rosszát adatta elő. A régi, kedves nép-
színművet Péter Domokos és Nagy 
Lajos nagyon ügyesen rendezte és 
tanította be. Jó volt a Göndör Sándor 
szerepében Keresztes Jóska, az öreg 
Feledit Jakabfi  Sándor, leányait Bene-
dek Birike és Biró Juci, Feledi fiát 
Péter Lőrinc alakították sikerülten. 
Finom Rózsi szerepében Derzsi Irén 
nagy rátermettséggel ügyeskedett, míg 
Biró Mózes Gonosz Pistát alakította 
sok eredetiséggel. Ügyes volt mind a 
többi szereplő is: Pál Elek, Dáné 
Jóska, Bokor Elek, Józsa Anna, Be-
nedek Irma, Dáné Róza, Csiszár Irma, 
Sárdi Géza, Józsa Dénes. A sikerült 
előadás utAn táncmulatság volt. 

A 87abadliceumi előadássorozat 
befejezése. A Polgári önképző Egylet 
szabadliceumán a mult vasárnap dél-
után Lakatos Tivadar ny. városi ta-
nácsos tartott előadást, — a Csiki 
Lapok pályázatán pályadijat nyert: 
«Mi idézi elő a társadalomban előfor-
duló bicskázást és hogyan akadályoz-
ható meg?« cimü munkájának ismer-
tetésével. A 80 főre  menő hallgatóság 
nagy figyelemmel  kisérte az értékes 
előadást, é.énk tetszésének adva kife-
jezést. Költeményt szavalt Lakatos 
Tivadartól és a saját szerzeményét is 
előadta Képíró Gyule iparos ifju.  A 
hallgatóság élénk érdeklődéséért, az 
előadások állandó figyelemmel  kiséré-
seért Gyerkes Mihály biz. elnök mon-
dott köszönetet a most lefolyt  szabadli-
ceumi előadások sorozatát befejezettnek 
nyilvánítva. 

Miniszteri engedély az elemi is-
kolákban tartandó gyümölcstermelési 
ós védelmi előadásokra. A közokta-
tatásügyi miniszter 27541 — 1937 számií 
rendeletével megengedte Gyerkes Mi-
hály ny. ig. tanítónak, hogy ©dor-
heiu vármegye elemi iskoláiban gyü-
mölcstermelési és gyümölcsvédelmi 
előadásokat tarthasson, örvendetes és 
helyes dolog ez engedély kiadása, 
mert az ifjúság  bevezetése a várme-
gyénket igen közelről érdeklő, cél-
szerű gyümölcstermelés és gyümölcs-
fagondozás  ismereteibe, gazdaságilag 
számottevő hasznos dolog. 

Egy cserkész öv találtatott. Iga-
zolt tulajdonosa átveheti nyomdánk 
bolt helyiségében. 
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Külkereskedelmi 
tájékozódást 

nyújt kereskedőinknek a buda-
pesti nemzetközi vásár. 
Ismeretes, hogy ezidőszerint gaz-

dasági tárgyalások folynak  Magyaror-
szággal s hogy ezeken a tárgyaláso-
kon elsősorban kompenzációs alapon 
lebonyolítandó üzletekről van szó. A 
tervek szerint Románia főként  trakto-
rokat, mezőgazdasági gépeket és vil-
lamossági cikkeket venne át Magyar-
országtól só, fa,  zöldborsó és kiviteli 
feleslegekben  mutatkozó egyéb ter-
mény ellenében. A román exportőrök 
és a román ipar abban a feltevésben, 
hogy a tárgyalások eredményre fog-
nak vezetni, máris megfelelő  tájékozó-
dást óhajt magának szerezni arról, 
hogy melyek azok az importcikkek, 
amelyek majd Budapestről lesznek be-
szerezhetők. A román kereskedelem 
és a román ipar két nagy országos 
központja: a Sfatul  Negustoresc és a 
Uniunire Generale Industriaşilor Romani 
exportőrtagjai a tájékozódásra ked-
vező alkalomnak vélik a budapest 
nemzetközi vásárt, amelyet ebből a 
szempontból megfelelő  időben április 
30461 május 10 ig rendeznek. Ezen 
a vásáron ugyanis kiállításra kerülnek 
és működés közben is alaposan meg-
szemlélhetők az összes gépek és esz-
közök, amelyek egy exportüzlet ese-
tén szóbakerülhetnek. Ezenkívül a vá-
sár nemzetközi kiállítói távoli országok 
produktumait is bemutatják, ami ugyan-
csak megfelelő  külkereskedelmi tájé-
kozódási lehetőséget nyújt kereske 
dőinknek. 

A vasúti utazási kedvezmények 
igénybevételéhez szükséges vásáriga-
zolványok az Európa utazási iroda és 
a Wagons Lits Cook iroda összes fiók-
jainál személyenként 120 lejért már 
beszerezhetők és ezek Magyarországon 
50, Romániában 25% os vasúti uta-
zási kedvezményre jogosítanak. Az 
utazási kedvezményekkel a Ministerul 
Industrie şi Comerţului vonatkozó ren-
delete értelmében április 20 tói május 
10 ig lehet Budapestre, onnan pedig 
április 30-tól május 20-ig lehet vissza-
utazni. 

Halálos tűzgyújtás benzinnel. 
Bencze Viktória ciucmegyei szárma-
zású braşovi szolgálóleány benzinnel 
leöntött fával  akart tüzet gyújtani. A 
benzin felrobbant,  s a szerencsétlen 
lány az égési sebekbe belehalt. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési segélypénztára értesiti tagjait, 
hogy András Béla elhalálozott tag 
után a befizetések  f.  hó 4 én d. e. 
10—12 és d. u. 3—5 óráig lesznek az 
egylet helyiségében. 

Bírság hamisított paprika ós bors 
miatt A salontai füszerkereskedőktől 
egy egészségügyi közeg bors és pap-
rika-mintákat vett s azokat a bucu-
reştii vegyvizsgáló-intézetbe küldte fel. 
Ott megállapították, hogy az összes 
kereskedők hamisított paprikát és bor-
sot árultak s fejenként  4 ezer lejre 
büntették őket, bár a kereskedők be-
bizonyították, hogy jóhiszeműen sze-
rezték be az árut. 

Keréksár- (kocsikenőcs) folt el-
távolítása. Balkezünkön a foltos  ruha-
szövetet vízszintes helyzetben kifeszít-
jük s a foltra  valamennyi csirketoll-
pihét (csirkemelléről) hintünk. A jobb 
kezünkben tartott szappannal a folt 
helyét a tollakkal együtt jól beszappa-
nozzuk. Ezután jól dörzsöljük és mos-
suk a foltos  helyet. A szappanhabja 
a tollal együtt leszedi a kocsikenőcsöt, 
ennek nagyrészét a toll veszi magába 
s a folt  egy kettőre eltűnik. Nagyobb 
vagy régebbi foltoknál  az eljárást meg-
ismételjük. 

x Hölgyeim! Villanyondolálás bi-
zalom dolga, minélfogva  villanyondo-
lálást végeztessenek az »Ideál« szalon-
ban (Flórián-ház), ahol évek óta be 
van vezetve és közismert elsőrendű 
praxissal biró szakember végzi. Kül-
földi  preparátumok állandóan raktáron. 

3 - 1 2 
x Vasüzletemet áthelyeztem Szabó 

Denkó mészárszéke mellé. Kérem tisz-
telt vevőimet, hogy szíveskedjenek az 
uj helyiségben felkeresni.  Tisztelettel: 
Bacsics József.  3—10 

x A székelyföldi barlangritkasá-
gok ismertetésére került a sor a Szé-
kelység most megjelent uj számában. 
Érdekes a Nyirő József  Uz Bencéjé-
vel való találkozás leirása, ami iro-
dalomtörténeti jelentőségre is számot 
tarthat. A Góbéságok és rengeteg 
sok uj adat egészitik ki a jelentős tar-
talmat. Pártoljuk a székelységre vo-
natkozó adatokat szorgalmasan gyűjtő 
folyóiratot,  amely Bányai János, a 
Hargitakutató geológus szerkesztésé 
ben jelenik meg Odorheiun. (Előfize-
tése egy évre 100 lej, tanügyiek, lel-
készek, nyugdijasok számára csak 
60 lej.) 

x Két szoba, konyha kerttel ki-
adó Orbán Balázs u. 78 sz. alatt. 

1—2 
x A Budapesti Nemzetközi Vásárra 

1937 április 20 ikától — május 20 
lkáig érvényes vásárigazolványok kap-
hatók a Göllner Oltó dohánytőzsdé-
jében. 

x Moziműsor. Szombat este, va-
sárnap délután és este Tarzan bosz-
szuja. A rejtelmes és sejtelmes dzsun-
gelbe, ebbe a kimeríthetetlen, sokszínű, 
örökké izgató világba visz el bennün-
ket e film.  Az expedíciós dzsungel-1 
filmek  minden érdekessége, izgalmas-
sága keveredik benne a Tarzan filmek 
regényességével, olyannyira hihetetlen 
helyzetek és bonyodalmak, kalandok 
és izgalmak során, hogy mozgalmas-
ságában, fantasztikumában  és techni-
kai tökéletességében már-már gran-
diózus. Jelenetről jelenetre emelkedik a 
cselekmény izgalmas menete és ami-
kor a néző azt hiszi, hogy már nem 
jöhet semmi meglepetés, akkor jön 
csak az igazi.— Kedd, csütörtök Ka-
land a bécsi udvarban (Nagy Kató, 
Victor de Kovva, Hans Moser). — 
Jönnek: Egy dal, egy csók, egy lány 
(Gustav Fröhlich, Eggert Márta), Já-
ték a tűzzel (Paul Hörbiger), Kis lá-
zadó (Shirley Temple), Ahol tilos a 
szerelem (Norma Shearer, Frederich 
March, Charles Laughton). — Április 
23 án jön: A Vatikán. E filmre  a 
mozi minden kathólikus ember figyel-
mét már most felhívja.  — Jön: Sze-
relemmel vádollak (Bulla Elma, Gus-
tav Fröhlich), Knock aut (Anny Ondra, 
Max Schmelling). 

Fokozottabb lehetőségek a mező-
gazdasági kivitelre Csehszlovákiába. A 
Csehszlovákiába irányuló mezőgazda-
ségi kivitel fejlődésére  ad lehetőséget 
a Románia által Csehszlovákiától ka-
pott 500 millió csehkoronás kölcsön. 
Románia a kölcsön terhére a nemzet-
védelem fejlesztéséhez  szükséges ipari 
termékeket vesz át Csehszlovákiától, 
viszont a kölcsön több évi részletben 
való visszafizetése  a romániai mező-
gazdasági termékek fokozottabb  kivi-
tele utján történik. A csehszlovák ál-
lami gabonamonopólium kötelezte ma-
gát , arra, hogy évenként jelentős 
mennyiségű búzát vesz át Romániától. 
Ezenkívül az állatok és állati termékek 
kivitelének fellendülésére  is lehet szá-
mitani. 

x Eladó ház. Eladó egy ház, be-
tegség miatt, részletfizetésre  is, Cara-
giale-utca 4 szám alatt a .Szöllősi-
szeszraktáron hátul. Értekezni ugyan-
ott lehet Sükösd Ferenccel. 1—3 

x Jó házikosztot, különböző ízlés 
szerint, jutányos áron adok, kihordásra 
és lakásomon is: Piaţa Regina Maria 
39. sz. alatt az udvaron hátul. Kovács 
Zsigmond.  1—3 

x Eladó belső telkek. A Str. Baron 
Şaguna és a Str. Simion Bârnuţiu vé-
gén, 220—250 • öl területű belső 
telkek, szabad kézből, eladók. Értekez-
hetni Kiss Józsefnél, Str. Simion Bâr-
nuţiu 18 szám alatt, hol a rajz meg-
tekinthető. 4—6 

x Kis nyaraló fürdőszomszédság-
ban, fenyves  erdő alján, fiatal  gyü-
mölcsös közepén alkalmi áron eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 4—5 

x Építésre alkalmas, gyönyörű 
fekvésű  gyümölcsös a főút  mentén 
Odorheiun olcsón eladó. Cim a kiadó-
hivatalban. 5—5 

x Eladó olcsó áron egy alig 
használt modern hálószobaberendezés 
Bul. Reg. Ferdinand 19. sz. (emelet.) 

Eladó 1 drb. Hess gyártmányú 
300 kg. toló súlyos mérleg, malmok 
és cséplőgépek részére alkalmas, köny-
nyen hordozható, most hitelesítve, ol-
csón megvehető. Cim a kiadóban. 2 2 

x Eladó 10 hold prima kaszáló és 
szántóföld  a Csereháton. Értekezni 
lehet a kiadóban. 3—3 

x Eladó: 13 drb. Révai Nagy-
Lexikon, Arany János, Eötvös József 
és Jósika Miklós összes müvei disz-
kötésben, egy hegedű, egy drb. 5 
lámpásos Csebeko rádió, valamint 
egyéb tárgyak. Cim a kiadóhivatalban. 

X A telefon-központ  tudomására 
hozza a közönségnek, hogy amennyi 
ben valaki március 25 ike és április 
30 ika között újonnan szerelteti fel  a 
telefont,  a felszerelés  teljesen dijmen 
tes. 2—2 

x Kiadó laká«. Újonnan épült, 
modern családi ház, parkettás szo-
bákkal, nagy kerttel kiadó: Bul. Reg. 
Carol II. 30 sz. (nem messze a vasúti 
megállótól.) Értekezni lehet a kiadó-
hivatalban. — 

x Eladó 930 as cséplőgép, vasrá-
más golyós csapágyas motorral. HP. 
9—11 és Hofherr  3 lábas golyós 
csapágyas herefejtő,  1929 es tipus, 
üzemképes. Blága Sándor Martinuş, 
Jud. Odorheiu. 

Olvassa és terjessze 
ismerősei körében is 

a Székely Közéletet 
X Eladó ház. Str. Axente Sever 

No. 54 sz. alatti ház eladó. Bővebb 
felvilágosítás Str. Principesa Élisabeta 
38 sz. alatt. 3—& 

Szerkesztői üzenet. 
I. J. Igaza van, valóban botrányos 

és visszataszító az a szerep, melyet azok 
az urak betöltenek. Megvetést és el-
fordulást  kell azzal szemben tanúsí-
tania a magyar közönségnek különö-
sen most, amikor parlamentárjaink a 
legszívósabb, a legkitartóbb és még a 
román politikusok által is elismert ér-
tékes munkát végeztek a parlament« 
ben. 

Látogassa meg a „CUKORKAKIBÁLY" 
csemegeüzletét Bulevard. Regele Ferdinand 7 szám alatt, 
ahol a legnagyobb választékban kaphat mindennemű csemege-
árut, mint déli és belföldi  gyümölcsök, zöldségek, halfélék, 
turó és vajtermékek és hidegfelvágottak.  — Különleges cu-
korkafélék.  és csokoládék a húsvéti ünnepekre. — Olcsó árak. — 

Meg akar Ön te l jesen s z abadu ln i 
reuma, köszvény, isiász bántalmaitól? 
Sok ezren kigyógyultak I Fájdalmak a tagok-
ban és izmokban, nyomorék kezek és lábak, szúrás, 
szaggatás, oldal-, hát- és gerincfájdalmak  ellen. 
Én Önnek egy természetes szert ajAn. 
lok betegségének gyógyítására! Ez a 

S P O N G I L L I A . 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje megi 
Ón örökké há l á s l e s z : á ra 60 lej és p o s t a k ö l t s é g . 
Készíti: KQNCZ-gyógyszertár Odorheiu. 

BARKÓCZY-ÉTTEREM. 
Szives tudomására kivánom adni a nagyérdemű fogyasztó,  közönségnek, hogy 

É T T E R M E M E T 
személyesen kezelem, s nálam gyönyörű, parkette«, modern világítással 
felszerelt  termek állnak a n. & közönség rendelkezésére. — Esküvők, 
táncos-teák és bármilyen jellegű összejövetelek, bankettek ellátását a 

legelőnyösebb árban vállalom. 
Vidéki intellektuellek találkozó helye. 

KitUnö konyha, Jó boraim és Szállási cigányzenekara bizto-
síték a kellemes és olcsó szórakozásra. 

Szives pártfogást  kér: BARKÓCZY ALBERT. 
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KONÍZ GYÓGYSZERTÁR • ODORHEIU 

kapható: 
ja Könyvnyomda R.-T. 
I papirkere8kedé8ében 

12 lejért kilónként. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. 
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