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Felelősséggel tartozik j 
mindenki, még a jelentéktelen-
nek látszó dologban is, annak a 
közösségnek, amelyhez őt az 
életgyökerek kötik. Sokan nem 
érzik ezt a felelősséget,  mert ma 
mindenben a felelőtlenség  korát 
éljük. 

Elfelejtkezett  a saját nemzet-
társadalmának tartozó felelősség-
ről az a székely ifjú,  aki az 
ősi öltözködési szokásokat sem-
mibevéve, idegent utánzó, bugy-
gyos nadrágot huz magára a 
tisztes harisnya helyett és gör-
beszáru és ferdeszáju  csizmát a 
jellemet is példázó egyenes csizma 
helyett. Aki nem érzi a felelős-
séget nem tudja meggondolni, 
hogy az öltözködésnek ez a ki-
forgatása  nemcsak a népélet er-
kölcsi hagyományait sérti, ha-
nem a munkában és a termé-
szet követelményei szerint szá-
zadokon át kipróbált és jól be-
vált testi ruházatot is alkalmat-
lannal cseréli fel. 

De nemcsak a székely ifjú-
ságot figyelmeztetjük  erre a fe-
lelősségre. Olyan nagy ügy ez, 
hogy fel  kell ébrednie amaz ipa-
ros mesterek felelősségérzetének 
is, akik olyan készséggel látják 
el a székely ifjúságot  ezekkel a 
korcs ruhadarabokkal. Mert va-
lóban korcs a falunak  ez a láb-
rakapott öltözködése és fel  kell 
ébrednie az öntudatos népi fe-
lelőségérzésnek, hogy lerázza 
magáról a gyökértelen divathó-
bortot. Ha ha nem: elkorcsoso-
dunk mi is, mint ahogy hagytuk 
elkorcsosulni állatállományunkat, 
s leszünk mi is korcsok, min-
denféle  ősi vagy uj erények 
nélkül. 

Az osztrák államfő 
látogatása Budapesten. 
Horthy Miklós, Magyarország kor-

mányzója és felesége  a tavaly meglá-
togatta Bécsben Miblas osztrák szö-
vetségi elnököt. Az osztrák államfő 
most viszonozta ezt a látogatást Bu-
dapesten. Miklas elnököt és feleségét 
fejedelmi  pompával fogadták  a ma-
gyar fővárosban.  A diszebéden mind-
két államfő  pohárköszöntőt mondott 
és mindkettő kiemelte a két ország 
egymásrautaltságát, hangsúlyozva az 
osztrák és a mBgyar nemzet egymás 
iránt való barátságát, ami fontos  té-
nyező a Dunamedencében. 

x Vasüzletemet áthelyeztem Szabó 
Denkó mészárszéke mellé. Kérem tisz-
telt vevőimet, hogy sziveskedjenek az 
uj helyiségben felkeresni.  Tisztelettel : 
Bacsics  József.  6—10 

A Mailáth-jubileumi 
ünnepségek, 

mint mindenütt országrészünkben, ugy 
városunkban is megható módon, a 
nagy püspök egyéniségéhez méltóan 
folytak  le. Május 1 jén d. e. 9 órakor 
és május 2 án d. e. 10 órakor ünne-
pélyes istentiszteletek voltak a plébá-
nia-templomban. Az ünnepélyes misét 
és Te Deumot, a gyengélkedő főes-
peres helyett, Szakáts Antal finevelő-
intézeti igazgató végezte segédlettel. 
A Mailáth püspök érdemeit méltató 
beszédet Miklós László segédlelkész 
mondotta. Mindkét napon a hivek 
százai járultak az áldozáshoz, hogy 
szent ténykedésüket a jubiláló főpász-
torért felajánlják. 

A vasárnapi ünnepélyes mise után 
az egyházközségi iskolák nagysikerű 
ünnepélyt rendeztek a főgimnázium 
tornacsarnokéban, amelyet az Ünneplő 
közönség teljesen megtöltött. A király-

himrusz elhangzása után a főgimná-
zium zenekara Michaelis : A kovácsok 
az erdőben cimü darabját̂  adta elő ! 
Khell István tanár vezetése ; ^ett, kifo-
gástalan tökéletességgel. Birtók-Kovács 
Ferenc fg. VII. o. t. mély átérzéssel 
szavalta P. Jánossy Béla ünnepi ódá-
ját. Bárdos: Mily igen jó az Ur Istent 
dicsérni kezdetű dalát az elemi leány-
és fiúiskola  növendékei énekelték sok 
kedvességgel, Bonda Árpád ig.-tanitó 
vezetése mellett. A nagy püspök 
pályafutását Frölich Ottó fg.  tanár 
rajzolta meg tartalmas ünnepi beszé-
dében. Igen hatásos volt a szavaló-
chorusra irt: A szivek dala is, ame-
lyet az elemi leány- és fiuiskolások 
adtak elő Bonda Árpád ig. tanitó ve-
zetésével. Az ünnepély befejezésekép-
pen Halmos: Hiszek a Szent Szív-
ben kezdetű dalát énekelte a főgim-
názium énekkara igen sikerülten Khell 
István fg.  tanár vezényletével. A nagy-
sikerű ünnepélyről a közönség a Pápai 
Himnusz hangjai mellett távozott. 

Ä birtokeladás korlátozása. 
A földreformtörvény  47-ik szaka-

szának értelmezésére vonatkozólag a 
parlament utolsó ülésén megszavazott 
törvény szerint az államnak elővételi 
joga van ugyanazon ár és egyenlő 
feltételek  mellett az egészen vagy rész-
ben kisajátitott birtokok tanyáinak, 
valamint minden, egy vagy több da-
rabból álló, 50 hold kiterjedésnél na 
gyobb területek és birtokok vásárlásá-
nál, beleértve akár a kisajátítás alá 
nem került, akár a kisajátítás után a 
tulajdonosoknak megmaradt birtokok-

ból a belsőségeket, ha ezek müvelhe-
tők vagy müvelhetőkké tétettek az 
áruba bocsájtás időpontjáig. 

Tanya alatt értendő az a belsőség 
is, amely a kisajátitott birtokok müve-
lésének kezelési központja volt, ma-
gába foglalva  az összes gazdasági és 
szórakozás célját szolgáló épületeket 
is. Művelhető terület alatt minden 
olyan földterület  értendő, amely ha-
szonnal művelhető, tekintet nélkül 
arra, hogy ez kisajátítható volt e, vagy 
kivételt képezett a kisajátítás alól. 

Az első kísérlet. 
Az Averescn-paktum előzményei, megkötésének indokai, 

szövege, módosításai, következményei, felbomlása  és 
tanulságai. 

Irta: Gyárfás  Elemér. (11. folytatás.) 

A megállapított 15 képviselőn és 10 
szenátoron kivül a Ciuc, Odorheiu és 
Treiscaune megyékben a városi, köz-
ségi és megyei tanácsosok által vá-
lasztandó 1—1, összesen 3 szenátori 
hely szintén a Magyar Pártot illeti, 
mely e helyekre ugyancsak központja 
utján szabadon ejti meg a jelölését, s 
azt a Néppárt teljes támogatásában 
részesiti. 

A Magyßr Párt teljes erejével 
támogatja a Néppárt listáját az ösz-
szes vármegyékben. 

Az ugyanezen alkalommal tar-
tandó megyei választásokra nézve 
ugyancsak megállapodik a két párt a 
közös listán való együttműködésben 
azzal, hogy a közös listára a Magyar 

# ) 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, »Magyar 
Kisebbségben fenti  cim alatt megjelent tanul-
mányában. A nagyjelentőségű és olvasmánynak 
is rendkivül érdekes tanulmányt a szerző enge-
délyével egész terjedelmében közöljük. 

Párt által kijelölendő jelöltek az illető 
vármegye magyar lakosságának lélek-
száma arányában megfelelő  számban 
és ugyanilyen mérvben való érvénye 
sülést biztosító sorrendben vétesse-
nek fel. 

A Magyar Párt alulírott képvise-
lői e megállapodást azzal irják alá, 
hogy azt a párt intézőbizottságának 
folyó  hó 24 ére összehívott intézőbi-
zottsági ülésén elő fogják  terjeszteni, 
s csák ennek jóváhagyásával válik a 
Magyar Pártra kötelezővé. 

Bucure $ i, 1926 április 21. 
Oclavian  Goga  s. k., Const. 

Bucşans.  k., Dr.  gróf  Bethlen  György 
s. k , Dr.  Sebesi  János  s. k., Dr.  Pál 
Gábor  s. k , Dr.  Szele  Béla  s. k., 
Dr.  Gyárfás  Elemér  s. k. 

A megállapodás sürgős volt a 
kormánynak, mert már alig egy hó-
napja volt a választásokig, de sürgős 
volt nekünk is, mert április 23 ára 
össze volt hiva Clujra elnöki taná-
csunk és 24 ére intézőbizottságunk, 

melynek a párt választási magatartá-
sát illetően határoznia kellett. 

A megállapodást Bethlen György 
felkérésére  én referáltam  az intézőbi-
zottságnak, mely — néhány felszó-
laló kérdéseire adott megnyugtató fel-
világosítás után — egyhangúlag s 
minden ellenvetés nélkül ratifikálta 
azt, megejtve egyben a jelöléseket is 
a kartell szerint nekünk járó helyekre, 
melynél Bethlen György teljes figye-
lemmel volt arra, hogy Bernády György 
is és Sándor József  is megfelelően 
jelöltessenek s személyi érzékenység 
ne zavarja első föllépésünket. 

A választások tényleg a legna-
gyobb egyértelműséggel folytak  le s 
azokon a magyarság páratlan fegyel-
mezettséggel és zárt egységben vonult 
fel.  A Goga elgondolása szerint sok 
helyen kibontott és körülhordozot' 
piros-fehér-zöld  zászló is kétségtelent 
emelte a hangulatot s mindenese 
bizonyítéka volt annak, hogy a 
mánynak a magyarsághoz való vt 
nyában lényeges enyhülés állottj? 

Az egyezmény szerint 15 , f 

selői és 13 szenátori hely bizt 
tott nekünk, akik mind meg is 
tattak, kivéve a satumarei sz 
kinek helyét utólagos megk 
kénytelenek voltunk * 
átengedni. 

A választásokon lelkes I 
ban résztvevő tömegeink s 
ment megnyitására Ünnepélyei 
vonuló tekintélyes képviselői 
tagjai joggal remélték, hogy AH 
tábornok, a széles látókörű, lov 
katona s a tárgyalások során oly i 
értőnek és barátságosnak igérk 
Goga belügyminiszter kormánya ros. 
álomként elfeledteti  az előző uralom 
szenvedéseit és reális rendszerválto-
zást teremt a velünk szemben tanú-
sított bánásmódban. 

Keserű tapasztalatok. 
Ma sincs kétségem abban, hogy 

Averescu tábornok is s Goga is ko-
molyan vették nekünk tett ígéreteiket 
s ezeket őszintén beváltani óhajtották 
— a segítségünkkel elért fényes  vá-
lasztási siker inkasszalása után is. 
Báró Villani akkori magyar, követtől 
hallottam, hogy Goga a választások 
után is visszatért a paktum ratifiká-
lásakor előttem kifejtett  messzebbmenő 
törekvéseire s a magyar követtel ugy-
szólva félhivatalosan  közölte, hogy az 
erdélyi magyarsággal létesített meg-
egyezést ki akarja szélesíteni Romá-
nia és Magyarország egymáshoz való 
viszonyának minél barátságosabbá té-
telére. 

Goga azonban nem számolt azzal, 
hogy az erdélyi nemzeti párt vezetői 
nem fogják  neki megbocsátani, hogy 
Erdélyben őket a magyarság szavaza-
taival szorította kisebbségbe, s hogy 
az ellenzékbe került liberálisok s a 
Goga égisze alatt a parlamentben elő-
ször jelentkező cuzisták a legélesebb 
soviniszta jelszavakkal indítanak tá-
madást ellene, hogy nekünk tett Ígé-
retei beváltását megakadályozzák. 

Hogy a régi királyságban Ave-
rescu miként vezette a választásokat 
és ott tényleg megtörténtek-e az ellen-
zéki pártok által felpaneszolt  attroci-
tások, azt mi nem tudtuk ellenőrizni. 
De tudtuk azt, hogy Erdélyben s leg-
inkább a magyarlakta vidékeken a 
választások teljesen tiszták és szaba-
dok voltak. A román parlamentben 
szokássá vált panaszokat az erdélyi 
választások ellen tehát az ellenzéki 

• A fi i . n . i i - i .«i'.HliÄAfi i«non>*nonión 4 Holonulatí haluícánhan 



2. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET í 
1937 május 8. 

F i g y e l e m ! Figyelem! 

I 

Szükséglete beszerzése alkalmával ne feledje  el az átköl-
tözés folytán  a Bul. Regele Ferdinand 2. sz. alatt, a Florián-
féle házban, újonnan megnyílt 

D R A G O M Â N-fóle 
üzletet felkeresni,  ahol mindennemű üveg* és porcelán kész-
letek, díszműáru tárgyak, lámpák és pléhedények kaphatók. 

Ugyanott üvegezést, tükörtíetételt és képkeretezést olcsó 
árban vállalok. 

Tisztelettel: Dragomâit Sándor. 

pártok fel  nem hozhatták. Kénytele-
nek voltak más taktikát választani. 
Magát a velünk való megegyezést sem 
támadhatták akként, hogy ezzel nagy 
hangulatot keltsenek, mert hiszen ők 
maguk is keresték s a liberálisok rö-
viddel előbb a közigazgatási választá-
sokon élvezték is a velünk való szö-
vetkezés előnyeit. Kipécézték tehát a 
kormány listáján megválasztott ma-
gyar parlamenti csoport két tagját, az 
ősz Barabás Bélát és Szele Bélát s az 
ő személyükön keresztül igyekeztek a 
kormánynak kellemetlenkedni. 

. Barabás Béla ellen a szenátusban 
a tekintélyes régi királyságbeli politi-
kust, Mironescut vonultatták fel,  aki 
az egész ellenzék helyeslése mellett 
követelte is a mandátum megsemmi-
sítését, de a viszonyokat nem ismerve, 
olyan vádakkal állott elő, melyeket 
könnyű volt szétszednünk s igy a 
támadás a szenátus nyugodtabb lég-
körében aránylag könnyen kivédhető 
volt. 

A képviselőházban sokkal nehe-
ebb volt a helyzet és feszültebb  a 
mgulat. Itt Pop Valór jelenlegi mi* 
*zter, akkor cuzista képviselő és 

-.u Niţescu brpşovi képviselő, a 
bbi nemzeti párti igazságügymi-
sr vezették a támadást Szele Béla 

megmozgatva az utcát s az 
mi ifjúságot  s a sajtóban is erős 
'.tot inditva. Előkeresték Szele 

s a szerkesztésében megje-
ssái Lapoknak az 1916 évi 

idején irt cikkeit, azo-
.ídatról-mondatra idézték és 
x.  s nem riadva vissza attól 

j>gy az uralkodó családot be-
a vitába, olyan viharos han 

t támasztottak, mellyel a kor-
nem is mert, de aligha is tu-

volna szembehelyezkedni. A kor-
.iy időnyerésből bizottság elé terelte 

, ügyet, de ez mit sem használt; 
végül is kénytelen volt tétlenül nézni, 
hogy a többség megsemmisítse Szele 
Bélának, a paktum egyik létrehozójá-
nak mandátumát. 

A paktum által érdekeikben súlyosan 
sértett ellenzéki pártok az első táma-
dással teljes sikert értek el: az Ave-
rescu párt s a magyarság barátsága 
megkapta az első csorbát. A kormány-
nak — hallgatásával bár — el kellett 
ismernie, hogy olyanokkal szövetke 
zett, kiknek politikai magatartásáért a 
román közvélemény előtt nem vállal-
hatja a végsőkig menő szolidáritást; 
a magyarság pedig elszenvedte az első 
csalódást, hogy a kormány — az írá-
sos megegyezés dacára — nem védte 
meg a parlamenti csoport egyik tagját 
olyan magatartásáért, melyet állítólag 
i916-ban tanúsított volna, vagyis akkor, 
mikor nem Romániának tartozott ál-
lampolgári hűséggel. 

I S a két nagy román ellenzéki 
párt -— a cuzisták aktiv s egyes 
többségiek passzív asszisztálása mel-
lett — a megkezdett csapáson tovább-
haladva, később is mindent elkövetett, 
hogy a kormány által nekünk tett ígé-
retek beváltását elgáncsolja. Minden 
javunkra tett intézkedést megobstruál-
tak s interpellációkkal eleve lehetet-
lenné igyekeztek tenni, hogy törvény-
hozási, vagy akár csak adminisztratív 
uton is, orvosoltassanak sérelmeink. 

A közoktatási minisztériumban 
akkor is Anghelescu emberei ültek s 
a belügyben szintén liberális érzelmű 
volt a főtisztviselők  többsége. Ha Pet 
rovici közoktatási minisztertől vagy 
akár magától Gogától ki is eszközöl-
tünk egy egy rendeletet, az a végre-
hajtás során vagy elsikkadt 'Vagy szí-
nében ugy elváltozott, hogy rá sem 
ismertünk. A nekünk személyesen 
elkötelezett Bucşan alminiszter rendel-
kezéseit pedig egyszerűen szabotálták 
a belügyminisztérium tisztviselői. 

Az iskoláinknak megígért államse-
gélyre a pénzügyminisztériumban soha 
sem találtak fedezetet,  holott Goga e 
célból még külön ebédre is meghívta 
velünk együtt a közoktatási és pénzügy-
minisztert s ott Grozával együtt igye-
keztek kollegáikat érdekünkben enge-
dékenységre hangolni. 

Az e -ő parlamenti ülésszak alig 
néhány honapja után, 1927 elején a 
kormány már tudta szegény Ferdinánd 
király halálos betegségét s az ezzel 
kapcsolatosan várható nagy események 
a mi aránylag kisebb jelentőségű prob-
lémáinkat másodsorba szorították, ugy, 
hogy 1927 juniusig, mikor Averescu 
miniszterelnököt váratlanul félreállítot-
ták, alig néhány s aránylag jelenték-
telen pontja ment teljesedésbe a ne-
künk írásban tett ünnepélyes Ígéretek-
nek, amint ezt a megállapodások pont 
jainak figyelmes  átolvasása után min 
den közéletünkben jártas egyén meg-
állapíthatja. 

Ezzel szemben viszont — bár-
mennyire ki is volt Írásban kötve par-
lamenti csoportunk akciószabadsága s 
bármily öntudatosan éltünk is e jo-
gunkkal a rövid parlamenti ülésszak 
alatt — közvéleményünk egy része 
ellenfeleink  rosszindulatú izgatásainak 
hatása alatt hajlandó lett volna min 
ket tenni felelőssé  az Averescu kor-
mánynak egy év alatt tett minden 
elhibázott intézkedéséért. 

(Vége a jövő számban.) 

Az uj törvény 
uj rendszert akar bevinni a gazdál-

kodásba. 

A mezőgazdálkodás szervezéséről 
és támogatásáról szóló törvény hatá-
lyon kivül helyezte a régi ugargazdál-
kodást szabályozó 1894 évi XII. tör-
vénycikket, aminek következtében a 
f.  évi ősszel kezdődő uj gazdasági 
esztendő a szabadgazdálkodás jegyé-
ben indul meg. 

Az uj törvény értelmében a ve-
tésforgót  a helyi viszonyok figyelembe-
vételével a kerületi agronomok állapít-
ják meg, akiknek határozatai ellen a 
vármegyei gazdasági hivatalhoz lehet 
felebbezni.  A gazdasági hivatal végér-
vényesen dönt a vetésforgók  ügyében. 

Abban az esetben, ha egy köz-
ségben a gazdák 66°/o-os számszerinti 
(egyénenkénti) többséggel, valamely 
vetésforgó  beállítását határozzák el, e 
vetésforgó  a község összes lakóira 
nézve kötelezővé válik. 

Ezért ajánlatos, hogy a gazdák 
már mostantól kezdve gondolkozza-
nak a föld  jövő évi kihasználásáról, 
hogy az agronomok kiszállásáig kiala-
kulhasson egy olyan terv. mely a he-
lyi viszonyok között a legjobban meg-
felel  a gazdálkodási érdekeknek. Eb-
ben az esetben az agronomok gyor-
sabban tudják teljesíteni feladatukat, 
ami a gazdákra nézve is kívánatos, 
mivel igy hamarább előkészülhetnek a 
jövő szezonra (vetőmag-beszerzés, a 
föld  megmunkálása stb.) 

Színházi Élet, Délibáb, 
Rádió-Ujság, Rádió-Élet, 

Uj Idők, Tolnai Világlapja stb. 
mindig a megjelenés napján kap-

ható nyomdánk boltjában. 

Használjuk ki 
az uj mezőgazdasági törvény 
által nyújtott adókedvezményeket. 

Az uj mezőgazdasági törvény 
127—130 § ai adókedvezményeket biz-
tosítanak a gazdáknak és pedig : 

1. Akik 5000 négyzetméternél na-
gyobb területen (egy hold egyenlő 
5755 négyzetméterrel) termelnek kö-
ményt, ricinust, komlót, cikóriát, má-
kot, ánist, gyapotat, rizst, csillagfürtöt, 
vagy csicseriborsót, az 1937 április 
l-jétől 1947 ápr. Í jéig terjedő idő 
alatt 50e/o os adókedvezményben ré-
szesülnek. 

2. Akik 5000 négyzetméternél 
nagyobb területen lucernát, lóherét, 
baltacint, szarvaskerepet, bükkönyt, 
borsót, lóbabot, takarmányrépát, ken-
dert vagy lent termelnek, 30% os adó-
kedvezményben részesülnek ugyan-
csak a jelzeit idő alatt. 

A kedvezmény iránti kérvények a 
pénzügyigazgatósaghoz adandók be a 
terület helyrajzi számának és nagy 
ságának megjelölése mellett. A pénz-
ügyigazgatóság az adatok valóságát 
ellenőriztetni fogj  a. j 

A mi gazdáinkat érdeklő termé* 
nyekre vonatkozólag itt közöljük a 
kérvény-mintát: 

Domnule Administrator! 
Subsemnatul dom. în 

comuna jad. Odorheiu, având 
în vedere, că în imobilul meu situat 
în hotarul comunei . . . . şi înregis-
trat în foaia  cadastrala cu No  
6ub. numeri top şi cu 
un teritoriu de st. p. 
am semănat în anul . . . cu (ide jön 
a növény neve és pedig lucernă lucerna, 
trifoiu lóhere, sparcetă baltacin, ghiz-
dei-szarvaskerep, borceag lóbab, zabos-
bükköny, linte lencse, bob paszuly, 
sfeclă-  de nutret-takarmányrépa, câ 
nepă kender, în len), cu onoare 

Vă rog 
ca în baza Art. 128 din legea pentru 
organizarea şi încurajarea agriculturei 
să mi aprob&ţi o reducere de 30%, 
pe timpul dela 1 Aprile 1937 şi pănă 
la 1 Aprile 1947 din impozitul meu 
agricol cu care a fost  impuse aceste 
terenuri şi care este de . . . lei. 

Dat în . . . . 
Cu deosebită stimă: 

D-Sale D-lui 
Administrator Financiar de Constatare 

Odorheiu. 

x Okleveles gépészt keres a măr-
tinişi Cséplés szövetkezet újonnan 
vásárolt Diesl nyersolaj as 3%5 Mp. 
traktorja és cséplője mellé. Jelentkezni 
lehet május 12 ig az Igazgatóságnál. 

2 - 2 

x Veszek középnagyságú jó kar-
ban levő cserépkályhát. Cim a kiadó-
hivatalban. 2—3 

A közönség köréből 
i. 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! A 
lépten nyomon való ünneplésnek nem 
vagyok hive, mert ezáltal az ünnepek 
is veszítenek jelentőségükből. Ennek 
ellenére azonban vallom azt, hogy a 
mi nagy ünnepeinket semmi áronseift 
szabad a hétköznapok sorába sülyesz-
teni, amint az Áldozócsütörtök nagy 
és fönséges  ünnepével történt, amely 
reformátusnak,  katholikusnak és uni-
táriusnak egyaránt nagy ünnepe, 
hiszen ezen a napon vannak a konfir-
mációk és ezen a napon van a ka-
tholikusoknál az első áldozás. Nem 
hiszem, hogy hivatalos helyről merült 
volna fel  olyan kívánság, hogy ezen 
az ünnepen az üzleteket nyitva kell 
tartani. Éppen azért annál szomorúbb 
és fájdalmasabb,  ha saját magunk 
mondunk le nagy ünnepeink megün-
nepléséről. Jól jegyezzük .meg, hogy 
az a nép, amelynek nincs vallási ön-
tudata s igy a legnagyobb kincséről 
le tud mondani, a más kincseket, a 
más értékeket sem fogja  megbecsülni. 

Székelyudvarhely, 1937 május 6. 
Mély tisztelettel : 

Egy  hivő. 
Készséggel adtunk helyet ennek 

a panasznak, s élve az alkalommal 
azt a gondolatot vetjük fel,  nem volna 
helyesebb, ha már nyitásról- van szó, 
inkább a délutáni órákra tenni azt. 
Igy az üzleti érdek is ki lenne elé-
gítve, s mindenki eleget tehetne az 
ünnep igazi követelményeinek, elme-
hetne templomba, s résztvehetne az 
ifjúság  nagy leíki eseményeiben is. 

II. 
Hogy a katonaság részére nincs 

közvetlenül a város közelében megfe-
lelő gyakorlótér, ennek hiányát kelle-
metlenül érzi bizonyára elsősorban 
maga a katonaság, de érzik a város 
közelében levő földek  és rétek tulaj-
donosai is. A katonaság azért, meri 
kisebb gyakorlatait, ahogy a tavaszi 
termés fejlődése  megindul, kénytelen 
a dülőutakon, vagy azok mellett vé-
gezni, a birtokosok azért, mert a leg-
nagyobb óvatosság mellett is bevetőd-
nek kisebb nagyobb osztagok — ki-
vált ilyen időtájban tavasszal — a 
rétekre s kaszálókra, ahol akaratlanul 
is kárt okoznak. A város hatósága és 
a katonai hatóságok szíveskedjenek 
megfontolás  tárgyává tenni e panaszt 
s módot találni annak megszüntetésére 
alkaimas gyakorlótér biztosításával, a 
rendelkezésükre álló törvényes lehe-
tőségek alapján. Gazda. 

L e b é l y e g z e t t ö n g y ú j t ó k 
nyomdánk ü z l e t é b e n 
nagy választékban kaphatók. 

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

BÁNCS-cipőüzlet Odorheiu, 
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makulatura 
kapható: 

\ a Könyvnyomda R.-T 
papirkereskedésében 

I 12 lejért kilónként. 

Ellenőrzik a munkaszüneti torvény meg-
tartását. 

Egyéb kereskedelmi és iparügyi intézkedések. 
A tg mureşi kereskedelmi és iparkamara közleményei. 

(797—1937) A munkaügyi mi-
niszter 152 613—937. sz. alatt meg-
kereste a kereskedelmi minisztert, 
hogy miután némely kereskedők még 
mindig nem tartják be az ünnepre és 
a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó 
törvény rendelkezéseit és ezzel egy-
részt az alkalmazottaikat foglalkoztat-
ják jogtalanul, másrészt tiszteségtelen 
-veisenyt csinálnak azokkal a keres-
kedőkkel szemben, akik respektálják 
az érvényben levő törvény rendelkezé-
seit, uusitsa az ellenőrző szerveit, 
hogy a kérdéses törvény vonatkozó 
szakaszainak betartását ellenőrizzék a 
legszigorúbb módon és a kihágásban 
levőket adják át a büntető hatóságnak. 

(722-1937) Az egészségügyi mi-
tniszter a 61.517—936. sz. rendeleté-
vel (Mon. Of.  204—936 szept. 2.) egy 
registru-modelt készitett a kábítósze-
rek forgalmának  ellenőrzésére, melyet 
193? január 1 tői kötelesek bevezetni 
az összes gyógyszerészek, valamint 
mindazok, akik kábítószereket kezel-
nek, legyen áz az állam, vagy magá-
nosok. A registru kapható: Oficiul 
Monopolului de Stat al Stupefianţelor, 
Bucureşti 155 lejért. 

(814—1937.) A munkaügyi mi-
niszter folyó  évi március 18 án kelt 
121.124 sz. rendeletében a mészáros 
mesterséggel kapcsolatosan a követ-

kezőképpen intézkedik : art. 1. mészá-
ros elnevezés alatt értendő és az uj 
ipartörvény rendelkezései alá esnek a 
vágóhídon működő mészárosok, bár-
milyen munkát is végeznek ott, vala-
mint a detailista mészáros-kereskedők 
alkalmazott mészárosai. Bővebb fel-
világosításért az érdekeltek e kérdés-
ben forduljanak  a munkakamarákhoz. 

Asociaţia Solidară a pensionarilor 
Public, Tighina, az 1937—38. évre 
szükséges 50—60 vagon (10.000 kg.) 
tűzifára  kér ajánlatot. — Értesítjük az 
érdekelt kereskedőket, hogy a behoza-
tali (impórt)-engedély iránti uj kérés-
minták kaphatók a kereskedelmi és 
iparkamaránál, Tg. Mureş, darabon-
ként 5 lejért. — Az olasz román tu-
risztikai egyezménnyel kapcsolatban 
az érdekeltek részére szükséges devi-
zák megszerzésére vonatkozólag — a 
Banca Naţionala tg. mureşi fiókjának 
értesítése alapján — a kereskedelmi 
kamara útbaigazítással szolgál a hiva-
talos órák alatf,  valamint a Banca 
Naţionala tg.-mureşi fiókja  is. — Egy 
mult évi október hóban kiadott közle 
mény kiegészítéseképpen, a transfer-
ügyletek meggyorsítása végett a Banca 
Naţionala módozatokat állapított meg, 
melyek megtudhatók a Banca Naţi-
onala fiókjánál,  valamint a tg.-mureşi 
kereskedelmi és iparkamaránál is a 
hivatalos órák alatt. 

SPORT. 
Április 25 én játszott a Hargita 

b̂ajnoki mérkőzést Mediaş—Medgyesen 
a Geamul csapatával. Eredmény 7 :0 
(2 :0) a Geamul javára. Dacára annak, 
hogy a Hargita ifjúsági,  játékosokkal 
tartalékolva, bokáig érő sárban volt 
kénytelen lejátszani a mérkőzést, nagy 
vereségének mégis az egyes játékosok 
felületes  és nemtörődöm játéka volt a 
főoka. 

Folyó hó 3 án, az ortodox hús-
vét másodnapján, barátságos mérkő-
zést játszott a Hargita és a helybeli 
MTE. A Hargita (8 ifjúsági  játékos) 
lelkes játékával 1:0 (0:0) arányban 
nyerte meg a mérkőzést. 

Vasárnap 9 én d. u. fél  5 órai 
kezdettel játszik a helybeli MTE baj-
noki mérkőzést a Mediaş—medgyesi 
Geamul csapatával. A Geamul a ke-
rületben egyik legjobb csapat, éppen 
ezért nagy izgalom előzi meg a va-
sárnapi bajnoki mérkőzést. 

Tárgyalások folynak  a Braşov— 
brassói ACFR csapatával pünkösd 
hétfőre  egy barátságos mérkőzésre 
vonatkozólag. Amennyiben a Hargitá-
nak sikerül megegyezni, ugy szép 
játékban lesz része a sportkedvelő 
k̂özönségnek. 

Nagyszabású uj vágóhíd épült 
Segesváron, amelynek a megnyitása 

« nemrégen történt meg. Az uj vágóhíd 
I mintegy 4 milíió lejbe került, s egyike 
I a legmodernebb berendezésű vágóhi-

daknak, amilyen, szakvélemények sze-
rint, csak 4—5 lehet még az ország-
ban. Hír szerint, már 2 nagy hentes-
árugyár készül uj gyértelepet létesíteni 
Segesváron, kedvet kapva részben az 
uj vágóhid előnyeitől is. 

Májusi  fohász• 

A fák  ünnepi  diszben  állnak  Elölted, 
millió  fehér  virágot  nyújtanak  feléd, 
illatárjok  betölti  a nagy  mindenséget, 
s mint  áldozati  füst  terjeng  szerteszét. 
Madárhangok  káprázatos  skálája, 
bogár  zümmögés,  méhek  zsongása, 
ébredő  fűszálak  halk  sóhaj  fohásza, 
mint  minden  élőlény  hálás  zsolozsmája, 
száll,  egyre  száll,  az  Ég  felé,  Elődbe. 
S te  Kegyelmek  Atyja,  hódolat  fogadva, 
Május  mosolygását  küldöd  le  a földre. 

Csak  mi  gyarló  emberek  állunk  sötéten, 
némán  földresütött  Jejjel  Előtted. 
Lelkünk  vad  hajtása  nem  hozhat  virágot 
tövisei  között  alig  hogy  lombja  nőhet. 
Oh  nyesegesd,  Uram,  a durva  ágakat, 
mik  elfödik  előlünk  fényes  arcodat. 
Uj  hajtásokon  fejlessz  jóság  bimbókat, 
hófehér  szirmokkal  lélek  virágokat  — 
Megtisztult  érzések  illatfelhőibe 
imák  mormolása  hadd  szálljon  Elődbe  / 
Hallgasd  meg  kegyelmek  atyja,  jó 

[Istenünk. 
Küldj  áldást  május  mosolyában 

[nekünk. 
P  Bed  6 Mária 

X Mindenes lányt (vagy asszonyt) 
keresek azonnali belépésre. Cim a ki-
adóhivatalban. 

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

Igy „szerkesztenek" odaát. 
Mosakodik a „Hargita." 

A Hargita c. újság egyik utóbbi 
számában útszéli hangon irtt cikk je-
lent meg a Magyar Párt ellen. A cikk-
ben ilyen kitételek voltak : »a M. P. ál-
lamot igyekezett alkotni az államban« 
»aljasnak nevezhető fegyverekkel  ért 
el sikereket« »a nem, nem soha már 
a múlté« >a rágalmazás a M. P. harci 
eszköze« stb. Külön cikkben mutatunk 
rá arra az alattomos tervre, amellyel 
a H. cikke a felekezeti  békét akarja 
megbontani a magyarság között, ami-
kor azt irja, hogy Gyárfás  szenátorunk 
csak a katholikus iskolákat védte s 
azt kérte a minisztertől, hogy inkább 
reformátusokat  szüntessen meg, hisz 
azok már Kossuth alatt is forradalmá-
rok voltak. Megirtuk azt is, hogy a 
rágalmazó cikket egy R. betű alá rej-
tőzött gyáva névtelen ellenjegyezte. 

Most ritka dolog történt. A Har-
gita legújabb számában bejelenti, hogy 
a szerkesztőség  nem ért egyet a cikk 
kitételeivel és hangnemével, hogy a 
cikket a szerkesztőségen »kívüli« em-
ber irta s az a szerkesztőség  tudtán  | 
kivül  került  a lapba,  ami ugy történ-
hetett meg, hogy a szerkesztőség és 
a nyomda között 300 kilóméteres tá* 
volság van. 

Ehez a kibúvóhoz néhány sza-
vunk van. 

Azt látjuk a H. külső arculatjáról, 
hogy e lapot Kolozsvárt .nyomják, 
de azt is látjuk, hogy az ország-
ban mindenütt van szerkesztősége s 
tppen Kolozsváron is.. Tehát a 300 
kilóméteres — és különben is ön-
ként választott — távolságra való hi-
vatkozás meg nem állhat, aminthogy 

*fc-sajtóbeH  súlyos felelősséggél  szem-
ben általában nem lehet mentségül 
távolságra hivatkozni. 

Ilyenképpen, de még enélkül is, 
kérdezheti bárki: hogyan kerülhet be 
egy újságba valami, különösen egy 
négyhasábos nagy cikk, a szerkesztő-
ség  tudta  nélkül?  Ez a nyolcadik vi-
lágcsoda u.ás magyarázatra szorul, ha 
csak nem akarjuk a magyarázatot a 
teljes felelőtlenségben  látni. 

S végül még egyet. Kérdezzük: 
milyen alapon nyilatkozik az ügyben 
Réti Imre, mint  főszerkesztő,  holott az 
ő nevét semmilyen szerkesztői minő-
ségben sem lehet látni a lapon ? 

HÍREK. 
Május 7. 

Május elsejét 
évente a föld  minden részében mun-
kaszünettel ünnepli meg az öntudatos 
munkásság. Szórakozási és eszmélke-
désij napot tart, hogy az egyúttal a 
társadalom többi részének figyelmez-
tetés is legyen a munka különös ere-
jére és jelentőségére. 

Megünnepelte a munkásság ezt a 
napot mindenfelé  ebben az esztendő-
ben is. Megünnepelte méltósággal, 
általában minden feltűnőbb  zavar, 
rendsértés nélkül, megmutatva igy ere-
jét, de megmutatva mélységes komoly-
ságát, önfegyelmezettségét  is. 

Ünnepelt a munkásság Romániá* 
ban is, s a nagyobb központokban, 
városokban népes gyűlések is voltak. 
Ezek szónokai, a nap általános jelen-
tőségének fejtegetése  mellett, a legtöbb 
helyen rátértek a nemzeti munkavéde-
lem kérdésére is, tiltakozva a készülő 
törvénytervezetnek a kisebbségek hát-
térbe; szorítására irányuló, egyoldalú 
célzata ellen. Az egyik brassói 
szónok pedig kimutatta éppen azt is, 
hogy a tervezett rendszabályok köny-
nyen alapot adhatnak maguknak a 
többségi munkásoknak üzletiesebb, ri-
degebb kihasználására. 

Konfirmáció. Áldozócsütörtökön 
tartják rendesen a reformátusok  és 
más protestáns felekezetűek  templo-
maiban az ifjúság  konfirmációs  ün-
nepélyét, ekkor tesznek a lelkészek 
által előkészített ifjak  és leánykák fo-
gadalmat arról, hogy egyházuknak 
buzgó és hűséges tagjai lesznek. A 
helybeli reformátusoknál  is lefolyt 
most csütörtökön, megható ünnepség 
közben, ez a szép fogadalomtétel,  miu-
tán megelőzőleg szerdán délután meg-
történt az ifjúság  templomi kikérdezése. 
A lelkészi teendőket Vajda Ferenc 
esperes, Bíró Sándor vallástanár és 
Kovács Géza s. lelkész végezték ezen 
az áldozócsütörtöki szép ünnepélyen, 
melyen 38 leányt és 22 fiút,  összesen 
tehát 60 ifjút  fogadtak  be az egyházba, 
sok meghatott szülő és más hivő je-
lenlétében. 

A betegsegélyző pénztár (Casa 
Cercuala) helybeli hivatalának közvet-
len felettes  hatósága eddig a maros* 
vásárhelyi igazgatóság volt. Most Se-
gesvárhoz csatolták a helybeli pénztárt, 
ami megyénk iparostársadalmára nézve 
némi könnyebbséget jelent. 

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. 

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

BARKÓCZY-ÉTTEREM. 
Szíves tudomására kívánom adni a nagyérdemű fogyasztó  közönségnek, hogy 

ÉTTERMEMET 
személyesen kezelem, s nálam gyönyörű, parkettes, modern világítással 
felszerelt  termek állnak a n. é. közönség rendelkezésére. — Esküvők, 
táncos-teák és bármilyen jellegű összejövetelek, bankettek ellátását a 

legelőnyösebb árban vállalom. 
Vidéki intellektuellek találkozó helye. 

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

Szives partfogást  kér: BARKÓCZY ALBERT. 
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Ha elegáns és szép C i p ő t 
akar vásárolni, ugy 
keresse fel 

P O B R f l l K Á R O L Y 
cipő-üzletét , 

ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús 

választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mé r t ék utáni m e g r e n d e l é s e k 
v é t e l - k ö t e l e z e t t s é g n é l k ü l k é s z ü l n e k . 

Tornaünnepély. A tanítónőképző 
országos versenyre készülő csapata a 
már jelzett tornaünnepélyét f.  hó 9-én 
d. u. 4 órai kezdettel tartja meg a 
kollégium kertjében. A műsoron sze-
repelnek zenés, szabad gyakorlatok, 
táncok és játékok. Kérik a közönség 
minél nagyobb számban való meg-
jelenését. 

Szobrot állítottak II. Rákóczi Fe-
rencnek Budapesten. A magyarság 
egyik legtiszteltebb, legdicsőbb alakjá-
nak, a nemzet szabadságáért küzdő, 
II. Rákóczi Ferencnek szobrot állítot-
tak Budapesten, amelynek a leleple-
zése a napokban volt fényes  és nagy-
szabású ünnepség keretében. A szo-
bor, amelyet a budai várban állítottak 
fel,  Pásztor János szobrászművész 
megkapó, hatalmas alkotása és a di-
cső emlékű fejedelmet  ágaskodó, tüzes 
paripán, délceg férfikorában  ábrázolja. 

Halálozás. Ferencz  Istvánná  Vajna 
Karolina Székelyzsombor községben, 
f.  hó 7-íkén, 41 éves korában elhunyt. 
Kiterjedt, tekintélyes család gyászolja. 

Ilyés  Emil  lakatos, vakbélgyula-
dás következtében a helybeli közkór-
házban ma reggel meghalt. 

A kisebbségi újságírók országos 
nagj gyűlést tartottak Tusnádfürdőn. 
Elnökké Sárkány Gábor eddigi elnö-
nököt választották meg. 

Vasúti nyugdijasok utadó-bólyege. 
A vasutigazgatóság rendelete szerint 
a vasúti nyugdijasok mentesítve van-
nak az ingyenes utazási könyvecskébe 
előirt útadó bélyeg kötelezettsége alól. 
Ha azonban a szabadjegyeket elhasz-
nálták, a további utazásoknál még az 
3 könyvecskéjük is bélyegköteles. 

Felhívás a nyugdijasokhoz. Fel-
kérjük nyugdíjas egyesületünk minda-
zon t. tagjait, akik velünk egyetérte-
nek abban, hogy a váratlanul magasra 
szökött tüzifaárak  ellen védekeznünk 
kell, lépjenek be sürgősen egyesületünk 
tűzifa-beszerzési  osztályába. Bővebb 
tájékoztatással egyesületünk irodájában 
szolgálunk, ahol ebben a tárgyban 
jelentkezni lehet f.  hó 20 ikáig minden 
nap d. e. 9—12 óráig. A romániai 
orsz. nyugdíjasegyesület odorheiume-
gyei fiókegyesületének  elnöksége. 

Egy különös hirdetmény. A szé-
kelykereszturi jegyző, dr. Regneala, 
1231—1937 szám alatt a következő 
tartalmú közleményt tette ott közzé 
hivatalosan: Tudomására hozatik a 
lakosoknak, hogy nem kötelesek sem-
miféle  különleges adót fizetni  feleke-
zeti iskolák javítására vagy építésére, 
legkevésbé azok a lakók, akiknek 
gyermekei nincsenek (vagyis nem jár-
nak) a felekezeti  iskolába. 

Üzletnyitás. 
Értesítem a m. t. közön-
séget, hogy Bul. Reg. Fer-
dinand (volt Kossuth ut-
ca) 17 szám alatt 

ui férf i - és n ő i 
d ivatüzletei 

nyitottam, ahol jó árukat 
adok el szolid áron. 

Szivei pártfogást  kérek, tisztelettel t 

Dali esek Sándor. 

A Székely Dalegylet pünkösdi 
házlestéiye május 16 án, pünkösd első 
napján este 9 órakor lesz a dalegy-
leti helyiségben. Az egylet vezetősé-
gét több oldalról kérték, hogy tekin-
tettel arra, hogy pünkösdkor a többi 
egyesületek nem rendeznek semmiféle 
estélyt, a dalegylet rendezzen egy 
háziestélyt. Ennek az óhajnak enge-
dett a vezetőség akkor, amikor a pün-
kösdi háziestély rendezését elhatározta. 
Az estélyen ének- és zeneszámok, 
komoly és humoros előadások fogják 
a műsort változatossá tenni, ugy, hogy 
biztosra vehető, hogy ismét telt ház 
fog  az estélyen szórakozni. A teljes 
műsort a jövő számban közöljük. 

Igazolvány nélkül tilos az Ipari 
munka. A helybeli munkakamarai fiók 
annak közlésére kért fel,  hogy az uj 
ipartörvény értelmében a sárga, illetve 
fehér  igazolvánnyal nem rendelkező 
iparosmesterek, illetve segédek nem 
alkalmazhatók munkára. Akik ezt a 
rendelkezést megszegik, és pedig ugy 
a munkaadók és vállalatok, mint az 
alkalmazottak büntetésnek teszik ki 
magukat. 

x Házvezetőnői állást vállalnék, 
esetleg pensióban. Cím a kiadóban. 

2i—$ 

Kerámiai dísztárgyak, 
mindenféle szervizek* . — . 

alpacca-evőeszközök, • 
képrámák és 

vastag Üvegtáblák 
legszebb kivitelben, 

legjutányosabb árban, 
a DRAGOMÁN-féle  üzletben 

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

(Flórián-féle  házban.) 
9 W Egy tanuló azonnali belépés-

sel felvétetik. 

x Kisebb nagyobb ajtók, üveg-
táblával, ablakszárnyak olcsón eladók. 
Értekezni lehet Ritternénél. 2-3 

Convocare. 
Cooperativa de Consum şi valorizare din 

Odorheiu sub lichidare care este în legătură cu 
Centrala Cooperativelor »Ilangya« Societate 
Cooperativă pentru Producţie Valorizare şi Con-
sum, în ziua de 16 luna Mai anul 1937 la 
orele 15 işi va ţine în edeflciul,  Magazia de 
Mărfuri »Hangya« 

adunarea sa generală 
ordinară de lichidare definitiv  la care membrii 
sunt invitaţi conform  §-lui48 al statutelor şi Ia caz 
dacă membrii nu se vor prezenta conf.  pres-
crierii a statutelor, adunarea va avea loc în 
ziua de 23. luna Mai anul 1937 şi ne luănd 
în considerare numărul membrilor, adunarea va 
fi  capabilă de a aduce hotăriii valide. 

Ordinea de zi al adnnărei generale: 
1. Raportul Consiliului de lichidare şi al 

Censorilor despre exerciţiul anului trecut. 
2. Examinarea bilanţului şi acordarea dis-

pensei. 
3. Stabilirea bilanţului. 
4 Acoperirea dificitului. 
5 Lichidarea Cooperativei definitiv. 
6 Propuneri eventuale. 
La 24 Martie 1937. a avut cooperativa 

569 membri, cari reprezintă 272-251:460-25. 
de părţi sociale, î» cursul anului au intrat, 
membri cu părţi sociale, 8u e-Jt membri cu părţi 
sociale, membrii vechi au subscris părţi sociale. 

Bilanţul s'a examinat de comitetul de cen-
sori şi se află  afişat  în localul prăvăliei spre 
vedere publică. 

Odorheiu, la 24 Martie 1937. 
Comitetul de lichidare. 

x Moziműsor. Szombat este, va-
sárnap délután és este: Lili kisasz-
szony. Gaál Franciska uj szerepkör-
ben, uj fajta  szüzsében mutatkozik be 
a közönségnek. Ez alkalommal egy 
bolti eladó leányt játszik, aki szélhá-
mosságokon és kalandokon keresztül 
jut a boldogsághoz. A kitűnő művésznő 
humora, ötletessége mellett elegánci-
ája is érvényesül ebben a kitűnő sze-
repben. A film  férfi  főszerepeit  Szőke 
Szakáll és Hans Járay játszák. — Hétfő 
délután és este, kedd este: Halál-
brigád.  Frank Lloyd, a hangos filmek 
legnagyobb mestere rendezte ezt a 
filmet  és remekmüvet alkotott vele. A 
sivatagi háború jelenete a végsőkig 
megrázó, felejthetetlen  élmény. A film 
szüzséje végig izgalmas, hogy az 
utolsó jelenetekben szinte tarthatat-
lanná váljék a feszültség.  A hangos 
film  idejének ez a leggrandiózusabb 
és legművészibb filmje.  Husz ember 
harca egy 5000 főnyi  lovasság ellen. 
Marokko, az ő éjjeli lebujaival és csá-
bító asszonyaival. A puszta büszke 
virága, akit mindenki szeret, de akit 
eldob magától az a férfi,  akinek csók-
jaira vágyik. A halálbrigád, melyet az 
elátkozott erődbe küldenek, hogy őrt 
álljon, amíg az utolsó harcos kiszen-
ved. Égető szerelem, forró,  mint a 
Szahara homokja. A vad és kegyetlen 
arabok által áthajszolt, égető sivatag. 
Az idegen légió szerelemmel telt, kalan-
dos élete, 4 sztár, 42 szinész, 10,000 
szereplő. Hat hónapig folytak  a külső 
felvételek,  egy és fél  évig tartott a 
film  elkészítése. E film  a szezon leg-
kimagaslóbb eseménye lesz. — Jön-
nek : Ámor, A kis kapitány (Shirley 
Temple), A hamiskártyás. — A közön-
ség szivea figyelmét  a mozi vezetősége 
felhívja  arra, hogy a moziterem lebon-
tása folyó  hó 19 én megkezdődik, ezért 
mindenki használja ki még ezt a rövid 
időt és a felsorolt  filmeket  nézze meg, 
mert a mozielőadások hosszabb ideig 
szünetelni fognak.  A felsorolt  filmek 
mindenike egy egy külön esemény lesz. 

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

x Uj Singer-varrógép (sülyesztős) 
eladó. Cim Gräff Mária Locodeni lud. 
ódorheiii. 3-3-

x Méhészetem teljes felszereléssel, 
betegség miatt, bármely elfogadható 
ár mellett azonnal eladó. Cim: Páll 
Albert Zetea—Zetelaka. 1—2 

Judecătoria Rurală Sâng. de Pădură. 

No. G. 2462—1935. 

Publicatiune de licitaţie. 
Subnemnalul Port delegat prir* 

aceasta publică în baza decisiuni No. 
2600—1933 şi G. 2462—1935 a Jude-
cătoriei I. G. Duca şi Sângeorgiul de; 

Pădure în favurul  reclamantului Fe-
keie Nicolae dom. în Avrameşti repr. 
prin advocat Dr. Fazakas Nicolae din* 
I. G. Duca pentru incassarea creanţei 
da 3090 Lei cap. şi acc. se fixează 
termenul pentru licitaţie pe ziua de 17 
Mai 1937 ora 3 p. m. la fa  (a locului 
in comuna Andreni unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară, mobili-
liară, o vacă, viţel, etc. în valoare de 
4950 Lei în caz de nevoie şi sub' 
preţul de estimare. 

Pretenţiunea care e de incassat 
face 3090 Lei interese, iar spesele 
până acum stabilite de 310 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ari fi  fost  secvestrate şi de 
alţi şi aceştia ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire, licitaţie prezenta este 
ordonate şi în favorul  acestora în 
sensul art. 60 din 1881 din § ul 192. 

Sâng. de Păd., la 28 Aprilie 1937. 
Port. delegat, Indescifrabil. 

RÁDIÓKAT 
eladok, javítok, bármely 
gyártmányú gyári készü-
léket a legjutányosabb 

árban megrendelek. 
JAKÓ ALBERT tanár rádiótechnikai műhelye. 

Meg akar Ön te l jesen s zabadu 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 aján. 
lok betegségének gyógyítására! Ez a 

S P O N G I L L I A . 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit * 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje meg!' 
Ón örökké hálás lesz: ára 60 lej és postaköltség. 
Készíti: KQNCZ-gyógyazertár Odorheiu. 

Varrónők, noiés 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-
riJi Divat, L'Élégance Féminine 

stb. 
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ummmammmaL Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. 


