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Jövel Szentlélek! 
Mire tanit a Pünkösd ? 
Isten és az emberiség között 

szövetség jött létre s ennek leg-
nagyszerűbb eredménye: a meg-
váltás. Az Istennel való szövet-
ségnek egyetlen alapja van: a 
szeretet. Más nem is lehet. Ez 
a szövetség szelleme, ez lényege. 
S ha törvény ez a szövetség — 
a szeretet maga a törvény. Ez 
az Újszövetség, amelyben a ke-
resztény emberiség az Istennel 
él. Jézus, földönhagyott  Ígérete 
szerint, leküldte hozzánk a Szent-
lelket, hogy eltöltsön szeretettel. 
Hogy betölthessük mi is szövet-
ségbeli kötelességünket. Ez tör-
tént Pünkösd vasárnapján. És 
azóta folyton  tanitja a keresz-
tény egyház az imádságos éne-
ket: Jöjj el Szentlélek! És az 
emberiség folyton  megszegi a 
szeretet törvényét. 

zk, De már kezdik belátni, hogy 
szeretet nélkül nincs béke, nincs 
szerződés, nincs szövetség. És 
már látni lehet, hogy a nemze-
tek békéje, az európai Újszövet-
ség, csak a pünkösdi lélek, a 
Szeretei jegyében fog  megszü-
letni. 

S ha mi magyarok ezt hisz-
szük, pedig hinnünk kell, akkor 
készítsük fel  mi is lelkünket a 
szeretet befogadására.  Hogyan 
remélhetjük a megoldást, joga-
ink teljességét, a nyugodt életet, 
a szeretet békéjét: ha nem tesz-
szük magunk között is első és' 
egyetlen törvénnyé a Szeretetet? 
Sokszor ugy viselkedünk, mint 
a fogolytáborok  szerencsétlenei, 
akik végnélküli elzártságukban 
szenvedélyes sértődöttséggel, el-
sőbbségi vetélkedéssel, irigyke-
déssel marcangolták magukat. 
Meg kell tanulnunk, amit a 
kisebbségi magyarság legelső 
asszonya éppen most mondott 
egy cserkész-ünnepélyen: ne 
az egyéni kizárólagosságok és 
a személyi sikerek töltsék be 
vágyakozásainkat és lelki életűn-
ket, hanem a Közösségen való 
segités. 

Meg kell tanulnunk, hogy a 
szeretet törvénye fajunk,  nem-
zetünk szeretetét is parancsolja 
nekünk. Legfőképpen  az össze-
tartást. A szeretet összetartása 
nélkül szétzüllünk s a közösség 
nagy érdeke árulók és kalando-
rok prédájává lesz. 

Erre tanit a Pünkösd. 
Nekünk, magyaroknak, egyik 

legszebb s különösen mélységes 
lelki ünnepünk a Pünkösd. Mi 
nevezzük népdalainkban piros 
pünkösdnek ezt az ünnepet. A 
mi képzelmünket ragadta meg 

leginkább a tüznyelvekben fel-
lángoló Szentlélek isteni jelen-
sége. Imádkozzuk és énekeljük 
tehát bátor szóval és bizakodó 
szívvel minden vasárnap, de leg-
inkább most, Pünkösd vasárnap-
ján, Pünkösd reményteljes, vi-
gasztaló, felemelő  énekét: 

— Jöjj el 'Szentlélek Isten! 
(H.) 

A gazdagság kötelessége. 
A kolozsvári róm. kath. cser-

készcsapat most ünnepelte megalaku-
lásának 10 ik évfordulóját.  Az ünnep-
ségen részt vett gróf  Bethlen György né 
is, mint a szervező bizottságok elnök-
nője és magas szárnyalású beszédet 
mondott a cserkészet társadalmi je-
lentőségéről. Beszédében, többek kö-
zött, az önzetlen emberek nevelésére 
való törekvésről szólva ezt mondotta: 
Nincsen teljes, gazdag emberi élet, ha 
az  nem  áll  valamely  formában  a 
nagyközönség  szolgálatában. 

Keresztúri egyházak 
a felekezeti iskola vedeiméöen. 

Orbán János, a székelykereszturi 
róm. kath. egyház, Nagy Lajos espe-
res a református  és Ütő Lajos espe 
res az unitárius egyházközség nevé-
ben kedden délelőtt kihallgatáson je-
lentkeztek M. Constantinescu prefect-
nél az ismeretes és mult lapszámunk-
ban közölt hirdetmény tárgyában, 
amelyben dr. Regneala k. jegyző arra 
figyelmeztette  a lakosokat, hogy nem 
kötelesek felekezeti  iskolák javítására 
vagy építésére semmiféle  különleges 
adót fizetni.  A prefect megígérte, hogy 
megvizsgálja az ügyet, különösen 
azon jogi kérdés szempontjából, hogy 
a törvény szerint előirt kultuszminisz-
teri és pénzügyminiszteri hozzájárulás 
az egyházak határozatainak érvényes 
ségéhez, vagy pedig csak az egyházi 
adók behajtásához szükséges e. 

Az angol koronázás és a 
Duna-völgy kérdése. 
Az angol koronázási ünnepsé-

gekre Londonba érkezett Schmidt osz-
trák külügyi államtitkár fontos  tanács-
kozásokat fog  folytatni Eden angol 
külügyminiszterrel és más vezető po-
litikusokkal. E tárgyalásokban részt 
vesz Kánya Kálmán magyar külügy-
miniszler is. A tanácskozások a duna-
völgyi kérdés rendezésére is kiter-
jednek. 

Nagyszabású diplomáciai tevé-
kenységet kezdett egyidejűleg a dunai 
államok problémája körül a francia 
kormány is. Lebrun francia  köztársa 
sági elnök rövid időn belül meghívja 
Pál jugoszláv kormányzó herceger, 
hogy közvetlenül tárgyaljon vele. 

Adófizetési 
kedvezmény. 

Az adótörvény értelmében minda-
zok, akik a negyedévi adót az évne-
gyed kezdetétől a közepéig terjedő 
másfélhónap  alatt fizetik  meg, 5 szá-
zalékos kedvezményben részesülnek. 
Ezt a kedvezményt maga a törvény 
biztosítja. A törvénynek ebből a vi-
lágos rendelkezéséből is látható, hogy 
a negyedévenkénti adók a második 
hónap közepe előtt fel  nem hajthatók 
s addig foglalni  sem lehet. Ezt külö 
nősen azért jó hangsúlyozni és tudni, 
mert egyes adóbehajlási közegek, nyil-
ván a saját szakállukra, olyan kijelen-
téseket tesznek, hogy az egész évi 
adó egyszerre felhajtható  és ezzel 
oknélkül szorongatják az adófizető 
polgárokat. 

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

A nyugdíjas-egyesület 
közleményei. 

A nyugdíjas egyesület értesiti hely-
beli tagjait, hogy a pénzügyigazgató-
saghoz az uj nyugdijkönyvek kivál-
tása alkalmával beadott régi könyve-
ket az egyesület irodájában a hivata-
los r̂ák alatt — d. e. 9-12 óráig — 
átvehetik. 6 

A nyugdíjas egyesületnek 200 öl 
jó minőségű bükk tűzifára  van szűk-
sége, amely az ősz folyamán  szállí-
tandó. Kér ajánlatot akár egy nagy 
tételben, akár kisebb tételekben : Odor-
heiu Str. Principesa Marioară (Szent 
Imre utca) 28. 

Konverziós 
törlesztés határideje: május 15 ike. 
Az esedékes részlet pontos fizetését 
senkise mulassza el, mert most már 
nemcsak perlésnek, hanem egyenesen 
végrehajtásnak lehet kitéve a késedel-
mes adós. A kormány ugyanis, hir 
szerint, olyan törvényt tervez, hogy 
az elmulasztott részleteket közadók 
módjára lehessen felhajtani. 

Az első kísérlet/ 
Az Averescn-paktnm előzményei, megkötésének indokai 

szövege, módosításai, következményei, felbomlása  és 

írta : Gyárfás  Elemér. (12. folytatás.) 

A kartell után. 
Ferdinánd király könyörtelen be-

tegsége rohamosan haladt a vég felé 
s ez keresztezte Brătianu Ionel számí-
tásait, ki pártja népszerűségének 
helyreállítása érdekében pár évre át-
engedte ugyan Averescunak a kor-
mányzást, de a trónváltozás s az 
általa kreált régenstanács installálása 
időpontjában maga akarta a hatalmat 
kezében tartani, nehogy meglepetések 
érhessék. Averescut tehát formális  le-
mondás nélkül menesztették, sietve 
lejáratták az uj választásokat és sike-
rült még meg is nyitni az uj parla-
mentet egy hét nappal Ferdinánd ki 
rály halála előtt. Mindennek lehetősé-
gére egy évvel eiőbb senki sem gon-
dolhatott, mert a király betegségének 
komolyságát csak később ismerték fel 
az orvosok. 

Ezt a2ért kell igy leszögeznünk, 
mert nyilvárvaló, hogy objektíve csak 
akkor vádolhatnók Averescut és Gogát 
szószegéssel és Ígéreteik semmibevéte-
lével, ha ők tudták vagy tudhatták 
volna, hogy kormányzásuk csak egy 
évig fog  tartani, amely esetben ter-
mészetesen rosszhiszeműség leit volna 

*) Hosszakaróink. különösen a megyar-
ságból kiszakadt: önellenségeink. sokszor 
igyekeztek a Magyar Partot az úgynevezett 
ciucia-i paktummal is befeketíteni  A paktum 
szövegét eddig a nagyközönség még nem is-
merte. Most bozta nyilvánosságra azt teljes 
egészében Gyárfás  Elemér szenátor, a Magyar 
Kisebbségben fenti  cim alatt megjelent tanul-
mányéban A nagyjelentőségű és olvasmánynak 
is rendkívül érdeken tanulmányt a szerző enge-
délyével egész terjedelmében közöljük. 

I Ígéreteik beváltását halogatni, mig igy 
: joggal feltehették,  hogy a választási 
I harcokban felkavart  szenvedélyek le-
csillapodtával, nyugodtabb időben meg-
valósíthatják programmjuknak ezt a 
részét is, amire meggyőződésem sze-
rint meg is volt bennük a komoly 
szándék. 

Közvéleményünk azonban nem 
nézhetett be a kulisszák mögé és csak 
azt látta, hogy Averescuék távoznak, 
de helyzetünkben az igért gyökeres 
változás nem következik be. A pak-
tum egyes pontjait nem ismerték, de 
annyit tudtak, hogy jelentős ígéretek 
tétettek, amikből kevés valósult meg s 
mindössze a párt akciószabadsága te-
kintetében állott be előnyös javulás. 
Éles támadások indultak meg tehát 
Averescu és Goga s pártjuk ellen, sőt 
a paktum gondolata ellen is s e táma-
madások minket sem kíméltek, akik 
e megállapodást létrehoztuk- Azt el-
feledték,  hogy e támadásokat és kri-
tikákat sem lett volna módjukban szó-
val és írásban hangoztatniok a pak-
tum nélkül, mely ismét lehetővé tette 
számunkra a nyilvános közéleti tevé 
kenységet, amit az előző kormány 
annyira megbénított, hogy a párt a 
legszűkebb és legszükségesebb veze-
tőségi üléseket sem tudta megtartani. 

A barátságos megegyezés lehe-
tőségéből való keserű kiábrándulás 
azonban csak az egyik hátrányos kö-
vetkezmény volt. Ugyanakkor egy 
másik erőteljes irányzat — a Bernády 
vezetése alatt álló reformcsoport  — 
az Averescu paktumból kiindulva, köz-
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e g n y i l t 
a Ferentzy Ferenc-féle kerthelyiség. 

Eredeti marosvásárhelyi flekkenezó. 
Erdélyi fajborok. 
Elvállalok ünnepi, esküvői ban-
ketteket. 
Állandó eigányzene. Tuli Salamon 
és Baluez Bálint zenekara. 

R nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kéri, tisztelettel: 

B O R S Ó D I J Á N O S . 

; 

véleményünknek azt szuggerálta, hogy 
a szászok mintájára minden egyes 
kormánnyal meg kell egyeznünk s 
minthogy kedvező feltételeket  csak 
olyanok hozhatnak, kiket a kormány-
hoz és pártjához bizalmas kötelékek 
fűznek,  a kormány változással egyide-
jűleg s annak következményeképpen 
a Magyar Pártban is rendszer- és 
személyváltozásnak kell következnie, 
az élre engedve ezúttal a liberális 
orientációjú politikusainkat. Ezt támo-
gatni látszott az a precedens, hogy 
Ugrón István is félreállott  Averescu 
kormányrajutásakor. 

Ma, mikor már jobban ismerjük 
a román pártok életét s a kormány-
változások hátsó rugóit, természetesen 
mosolyogva hallgatjuk ezl az érvelést, 
1927 ben azonban komoly férfiaknak 
volt e-/, a meggyőződése. 

Bethlen Györgynek soha el nem 
évülő érdeme, hogy e törekvés vég-
zetesen káros voltát világosan felis 
merte s leküzdve az alaptermészeté-
ben rejlő szerénységet, erős és hatá-
rozott kézzel tartotta kezében a párt 
irányítását e válságos napokban. Hely-
zetét megkönnyítette, hogy az 1927 
évi választások a törvényben előirt 
legrövidebb időre voltak kitűzve s igy 

i mielőtt a párt állásfoglalása  kérdésé-
ben hosszabb viták indulhattak volna, 
megkötötte a német párttal önálló 
kisebbségi jel mellett a választási meg-
egyezést. A Bethlen György által igy 
előkészített választási taktikát a párt 
intézőbizottsága kénytelen volt ratifi-
kálni, mert mindenkinek be kellett lát-
nia, hogy — már csak az idő rövid 
sége miatt is — más orientáció prak-
tikusan elő sem készíthető. A liberá 
Iis orientációjú párttagok zúgolódtak, 
Bernády a pártból is kilépett, csoport-
jának egyes tagjai — Bürger Albert, 
Orbán Balázs stb. — jelöltséget is 
vállaltak a liberális listán a Magyar 
Párt ellen, melynek parlamenti cso 
portja, részben a németeknek tett túl-
ságos engedmények miatt is, de fő-
ként a liberálisok brutális eljárása kö-
vetkeztében erősen meggyengülve ke 
rült vissza a parlamentbe (1 szená-
tor, 8 . képviselő), de a helyzet meg 
volt mentve. 

Véglegesen megbukott 1927 ju-
niusban az az elv és elgondolás, hogy 
a Magyar Pártnak választási taktiká-
ban, sőt még személyi vezetésben is 
hozzá kellene idomulnia a mindenkori 
kormányokhoz, s győzött az a felfo-
gás, — melyet ma már mindenki vall, 
— hogy pártvezetőségünk kiválasztá-
sánál s esetleges lecserélésénél csak a 
saját belső szempontjaink érvényesül-
hetnek s Ugyanígy választási taktikán-
kat is mindenkor csak saját legjobban 
felfogott  érdekeink szerint határozzuk 
meg esetről esetre. 

E felfogás  helyességét az esemé 
nyek annyira igazolták s közvélemé-
nyünk azt annyira magáévá tette, 
hogy amidőn egy év múlva, az 1928 
évi Maniu-féle  választásoknál a néme-
tek ismét a kormány mellé szegődtek, 
a Magyar Párt teljesen önállóan ment 
a küzdelembe s mert e választások 
aránylag a legszabadabbak voltak, 
tisztán saját erőnkből 16 képviselőt és 
6 szenátort vittünk be s ugyanezt az 
eljárást követtük lorga 193l-es, Vaida 
1932 ős és Duca 1933 as választásai 
alkalmával is. 

Tanulságok. 
Az 1923 október 23 iki Averescu -

paktumot a politikai kényszerűség és 

célszerűség diktálta. A paktum meg 
kötésének ténye már magában is lé-
nyegesen megenyhítette azt a feszült-
séget, mely addig súlyosan megbéní-
totta a magyarság minden közéleti 
munkáját. 

Meggyőződésem szerint a másik 
szerződő fél  is komolyan vette a pak-
tumot, őszintén akarta rendezni a 
magyar kisebbség problémáit s ezzel 
külpolitikai sikereket is szeretett volna 
elérni. 

Hogy az Averescu-kormány — 
Brătianu Ionel életében — nem ren-
delkezett a hatalom teljével s emiatt 
kiadott intézkedéseit sem tudta érvé-
nyesíteni s hogy a hatalomról várat-
lanul távoznia kellett, mielőtt Ígéreteit 
beválthatta volna, az nagyon sajnála-
tos és hátrányos volt, de lényegében 
nem cáfolt  rá arra a felfogásra  és 
lelkületre, mely a paktumot tető alá 
hozta. 

Ami igazán fájdalmas  és kiábrán-
dító vtjtos ami hosszú időre szétrom-
bolta a magyarság lelkében hasonló 
barátságos kézfogások  lehetőségét, az 
Averescunak és főként  Gogának a 
habozása, gyöngesége s — mondjuk 
ki nyíltan — bátortalansága volt, 
melyet a két nagy román párt által 
ellenünk rosszhiszeműen indított és 
soviniszta jelszavakkal folytatott  tá-
madásokkal szemben tanúsítottak. 

Ez az eljárás taktikai szempont 
ból is elhibázott volt, mert csak fel-
tüzelte a támadókat és semmivel sem 
enyhítette, sőt fokozta  fellépésük  élét 
s azt az ódiumot, melyet a paktum 
miatt a román közvélemény élőit rájuk 
akartak sütni. Ha ehelyett bátran vál-
lalják a felelősséget  a velünk kötött 
megállapodásért s ezt megindokolják 
a pódiumon is ugyanazokkal az érvek-
kel, melyeket bizalmas körben előt-
tünk annyiszor hangoztattak, a saját 
helyzetük is könnyebb lett volna, a 
mi közvéleményünk előtt sem diszkre-
ditálódott volna annyira a paktum 
gondolata s a jövőre esetleg messze-
menő együttműködések * lehetőségeit 
biztosították volna. 

Az 1923. évi paktum reánk nézve 
mindenesetre értékes erkölcsi tőke, 
melyre mindenkor hivatkozhatunk an-
nak igazolásául, hogy követeléseink 
nem teljesíthetetlenek s hogy velünk 
meg lehet barátságosan egyezni, ha 
jóindulatot mutatnak irántunk. 

Az a mód, ahogy a két nagy 
román párt a paktumra rátámadt, saj-
nálatosan igazolta, hogy a pártérdek 
hatása alatt mennyire szem elől tud-
ják téveszteni az ország magasabb 
érdekeit, de viszont minket is meggyő-
zött arról, hogy egyetlen — s nem 
éppen a legerősebb — párttal való 
szövetkezésünk nem megoldás, sőt 
ellenszenveket gyűjt a fejünkre. 

Ez a szomorú tapasztalat indított 
arra, hogy békekészségünket az 1934. 
évi felirati  vitában az összes pártokhoz 
intézzük s kérdéseink megvitatására 
közös parlamenti bizottságot kérjünk. 
Sajnos, ez az ajánlat ugyanugy figyel-
men kívül hagyatott, mint más hasonló 
felhívásaink,  ami érthető is, mert egyik 
pártnak sem jelentett volna, külön sí 
kert és erőgyarapodást a mi pacifiká 
lásunk, amit nem a pártérdek, hanem 
csak az ország közérdeke követelt. 

A paktum megszűnte után köz-
véleményünkben fellépő  kiábrándulás 
annyiban mindenesetre előnyös volt, 
hogy megerősítette a párt öncélusá-
gába vetett hitet, alátámasztotta az 

önálló választási állásfoglalást  és eleve 
elvettea kedvét egyes csoportoknak at-
tól, hogy a mindenkori kormányok felé 
való orientálódás propagálásával okoz-
zanak taktikai nehézségeket a pártve-
zetőségnek. 

Sajnálatos volna azonban, ha a 
kiábrándult hangulat annyira erőt venne 
a leikünkön, hogy egyszer és minden-
korra lehetetlenné tenne bármely ro-
mán magyar politikai megegyezést. 

Ilyen megegyezésre meggyőződé-
sem szerint szükség van. Minél előbb 
s minél szélesebb keretben lehet azt 
megkötni, annál előnyösebb lesz mind-
két félre  nézve. 

Mindezeket azért irtam meg, hogy 
az 1923. évi paktum tanulságai ne 
elriasztó, hanem okulást nyújtó s buz-
dító hatással legyenek hasonló lelkű 
lettől áthatott, de az 1923. évinél tö-
kéletesebb és időállóbb formában  kö-
tendő megegyezésre. 

(Vége.) 

SPORT. 

A H A R G I T A táncestélye 
a szokásos jó hangulatban pün-
kösd vasárnapján este 9 órai kez-
dettel lesz megtartva özv. Szabó 
Károly né étterme összes helyi-

ségeiben. 

Megint kimaradtunk a fürdöked 
vezményböl. Az államvasutak igazga-
tósága most tette közzé azoknak a 
fürdőhelyeknek  és fürdővárosoknak 
jegyzékét, amelyek különféle  utazási 
kedvezményekben részesülnek. Vannak 
fürdőhelyek,  amelyeknél a kedvezmény 
90 napos tartózkodásra szól, van 50 
százalékoshétvégi kedvezmény, továbbá 
25 százalékos kedvezmény május 15 
— október 1 ig s a kedvezményezett 
fürdőhelyek,  városok és üdülőhelyek 
ezen csoportokban vannak osztályozva. 
Sajnos, a mi városunk most sincs be-
osztva egyik osztályba sem, bár a 
kedvezményezett városok között sze-
repelnek olyanok is, mint Segesvár és 
Kőhalom. 

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

OMTE—Geamul 1:0 (1:0), 

Az elmúlt vasárnap meglepetés-
szerűen szép mérkőzésben volt része 
sportszerető közönségünknek. A med-
gyesi (Mediaş) Geamul csapata mérte 
össze erejét a helybeli Munkás Test«* 
edző Egyesülettel. Izgalmas, mindvé-
gig iramos ós szép játék után a mun-
kás csapat könyvelte el a győzelmet, 
1 :0 arányban nyerve meg a mérkő-
zést. Ez a munkás-csapat határozott 
erősödését jelenti, minthogy a leendő 
kerületi bajnokkal állott szemben. 
Ugyanis a Geamulnak a tavaszi sze-
zonban ez a most vasárnapi volt az 
első veresége bajnoksági mérkőzésben. 
Bár a Geamul csapata mindent elkö-
vetett az* egyenlítésért, a munkások 
bevehetetlen védelme, a kapus biztos-
sága, bravúros védése a helyi csapat-
nak szerezte meg a győzelmet. A gólt 
Orbán Ferenc lőtte, az első félidőben. 

Könyvek, 
a magyar és a vi-
lágirodalom legér-
dekesebb müvei, 
megjelenésük után 
a leggyorsabban 
kaphatók a 

Könyvnyomda r. t 
boltjaban. 

Fürészgyárak áremelése. A hely-
beli fürészgyárak  kartellt kötöttek a 
bérvágásra nézve. Eszerint a bérvá-
gás árát az eddigi 55 lejről 80 lejre 
emelték, tehát az áremelés közel 50 
százalékos. Az áramelést az általános 
áremelkedéssel indokolják. 

Tisztit. Fest. 
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
vállalom mindennemű kelme, fonal,  selyem, gyapjú, 
stb. festését  bármilyen szinre garancia mellett. Továbbá 

ruhatisztitást is. 
Áraim olcsóságáról ós munkám jóságáról kérem meggyőződni. 

Tisztelettel : 

F R I T Z B R E I H O F E R 
kelmefestő  és vegytisztitó Sighişoara-Segesvar. 

Odorheiu—székelyudvarhelyi gyűjtőhely : 
KASSAY F. DOMOKOS szűcsnél, Bul. Regele Ferdinand 15. 

Látogassa meg a „CUKORKAKIRALY" 
csemegeüzletét Bulevard. Regele Ferdinand 7 s i á m 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. — 

I 

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

É T T E R M E M E T 
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 intellektuelle!* találkozó helye. 
Kitűnő konyha, Jó boraim és Szállási cigányzenekara bls lo-

siték a kellemes és olcsó szórakozásra. 

Szives pártfogást  kér: BARKÓCZY ALBERT. 
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Újság-
makulatura 
kapható: 

a Könyvnyomda R.-T 
papirkere8kedé8ében 
12 lejért kilónkónt. 

Az ügyvédi kongresszus határozata: 
Tudvalevő, hogy az ügyvédi ka-

marák románizálása érdekében az 
ügyvédek központi szerve, az ügyvéd-
szövetség, kezdeményezést indított s 
hogy ennek következtében a kamarák 
gyűléseket és eltérő határozatokat 
hoztak. Most maga az ügyvéd-szövet-
ség tartott gyűlést a kérdésben és azt 
minden ellenvélemény kizárásával ol-
dotta meg. A gyűlés épületét szélső-
jobboldali érzelmű ügyvédek és azok 
megbízottjai állták körül s a gyűlés-
terembe csak a hasonló gondolkozású 
ügyvédeket engedték be. 

Jellemző, hogy a gyűlésre még 
Dobrescut, az ügyvédszövetség első 
elnökét sem engedték be. A kizárt 
ügyvédek, akik között voltak magyar 
kisebbségiek is, külön gyűlést tartot-
tak, amelyen dr. Gyárfás  Elemér ma-
gyarpárti szenátor is felszólalt.  Beszé-
dében hangsúlyozta, hogy 30 éve 
tagja a szebeni kamarának, de ott 
soha sem voltak nemzeti, faji,  vagy 
vallási nézeteltérések. A magyar világ-
ban egy szász voít a dekán s egy 
román az aldekán. Ma román a dekán 

I és szász az aldekán, de senki sem 
i képzelte, hogy nem bizhatik kollegá-

jában csak azért, mert az más nem-
zetiségű. Ha beengedtek volna a gyű-
lésre, — mondotta Gyárfás  — hasz-
nos munkát végezhettünk volna a 
jogrend és alkotmány védelmében. 

Ezután a külön gyűlés, amelyen 
több száz fővárosi  román ügyvéd is 
részt vett, határozatilag kimondta, 
hogy a kongresszus türelmetlen ha-
tározatát alkotmányellenesnek tekinti 
és tiltakozik a törvénytelenség ellen. 
Felhívja ez a határozat az egész ügy-
védi kart, hogy teljes erővel harcol-
jon a kongresszuson hozott törvény-
telen határozatok ellen. 

Említésre méltó, hogy az ügyvé-
dek különgyülésén, a többi kisebbségi 
ügyvédekkel és a román demokrata 
ügyvédekkel egyhelyt, nem jelentek 
meg a szász ós sváb ügyvédek, bár 
arra meghívták őket. Ezek, az úgyne-
vezett lojális kisebbséghez tartozó 
ügyvédek, csak Írásban tiltakoztak a 
jogsértő határozatok ellen. 

A pünkösdi bucsu. 
Három és fél  századnál is immá. 

több ideje, hogy a Székelyföld  kathr 
népe évről évre elzarándokol Csiksom-
lyóra, a székelységnek e kies fekvésű 
Mekkájába, hogy ott a Segitő Szűz 
lábánál kiöntse lelkét, elzengje bána-
tát, fájdalmát  és vigasztalást, enyhü-
lést, gyógyító balzsamot keressen 
azokra. 

Csiksomlyó az évszázadok folya-
mán a székely kath. nép nevelő is-
kolája lett. A testi derékségnek és 

•lelki nemesedésnek igazi forrása.  Lilio-
mos szüzeket és tiszta ifjakat,  jámbor 
anyákat, vallásos buzgóságu férfiakat 

_-s az Íróktól is megdicsért tisztavérü 
nemzedéket adott a hazának. 

És örvendetes, hogy ennek a 
vkegyhelynek a szeretete évszázadok 
folyamán  nem csappant, hanem állan-
dóan fokozódott  és fokozódik.  Az idén 
is ezrek és ezrek keltek vándorútra, 
hogy a virágillatos májusban imádsá-
_gos lélekkel, zengő énekszóval zarán-
dokoljanak május királynéjának tró-
nusához. Városunkból és vármegyénk 
kath. falvaiból  is a tegnap és a mai 
i napo 1 sokan indultak el, hogy ott le-
.gyenek a kath. székelység nagy ta-
lálkozóján, amely népesség tekinteté 
ben minden bizonnyal az előző évie-
ket is felülmúlja.  Az uj főpásztor  és 
a gondjaira bizott hivő sereg együtt 
fog  ünnepelni, hogy a közös ünnep-
lésben enyhüljön a fájdalom,  szebb 
. legyen az élet s könnyebb a terhek 
«elviselése. 

h í r e k . 
Május 14. 

Május tizedikét 
Románia évről évre nagy ünnepsegek-
kel szokta megünnepelni. Istentisztele-
tek, zenés katonai kivonulás, a hiva-
tali és más polgári testületek, az isko-
lás, a katonai előképzős ifjúság,  cser 
készek felvonulása,  ünnepi beszédek 
hangsúlyozzák ennek a napnak, a 
románság egyesülési emléknapjának a 
jelentőségét. Igy volt ez ebben az 
esztendőben is országszerte. 

Városunkban a Rusan és Ivan 
lelkészek által tartott délelőtti isten-
tisztelet után katonai zeneszó mellett 
történt meg az ünnepi menet elvonu-
lása. Este a katonaság fáklyás  mene-
tet rendezett, amely alkalommal a 
prefectura erkélyéről Constantmescu 
prefect mondott beszédet, a kisebbsé-
gek iránti megértés szükségét hang-
súlyozva, s szavait a király, a haza, a 
nemzet és a hadsereg éltetésével fe-
jezve be. Hasonló értelmű beszédet 
mondott Hecser Kálmán interimár biz. 
elnök is. 

6000 egyetemi hallgató van hát 
rálékban 2 év óta vizsgái letételével. 
A népnevelési minisztérium most elren-
delte ennek a 6 ezer diáknak a főis 
kolai anyakönyvekből való törlését. 

László Ignác — föesperes. A 
váru»egyénkbeli szentkirályi születésű 
László Ignác gyergyószentmiklósi plé-
bánost, aki ezelőtt városunkban is 
működött mint káplán, s aki Csikme-
gyében is nagy népszerűségnek ör-
vend, kerületi főesperessé  nevezték ki. 

Szülők mozgalma az érettségi 
vizsga varosunkban való megtartása 
érdekében. F. hó 13-án a helybeli ál-
lami liceum és a róm. kath. főgimná-
zium növendékeinek szülői népes kül-
döttségben keresték fel  Constantinescu 
vármegyei prefectet,  akit arra kértek, 
eszközölje ki, hogy a f.  évi junius 
végén tartandó érettségi vizsgák váro-
sunkban tartassanak meg. A prefect 
a küldöttségnek megígérte, hogy sze-
mélyesen jár el az ügyben a minisz-
ternél. Tekintettel arra, hogy az 1933 
évben, a nemzeti-parasztpárti kormány-
zás alatt, már volt egyszer érettségiz-
tető vizsga bizottság városunkban, re-
mény lehet arra, hogy a prefect sze-
mélyes közbenjárása sikerrel fog  járni. 

A Székely Daiegylet pünkösdi há-
zlestólye május 16 án, vasárnap este 
9 órai kezdettel lesz a dalegyleti he-
lyiségben, a következő műsorral: 1. 
Szerenád, énekli a dalkar. 2. Szavalat, 
előadja Lányiné Gálffy  Zsuzsika. 3. 
Magyar dalok, zenekisérettel énekli 
Bodrogi Balázs. 4. Szaval lpó Jenő. 
5. Zongora szóló, játsza Zakariás Gabi. 
6. Humoros énektercett a »Gróf  Ri-
naldoc operettből, előadják Zakariás 
Magda, Beldovits Emil, Miklós-Jóska. 
7. Magyar dalok, énekli a dalkar. — 
A szórakoztató műsort — amelyben a 
közönség a bájos zenéjü »Gróf  Ri-
naldóc ból is kap egy kis izelitőt — 
a Tomcsa Sándor művészi konferálása 
fogja  összefoglalni  és még élvezete-
sebbé tenni. Műsor után reggelig tartó 
tánc. Kitűnő ételekről és italokról a 
hölgy rendezőség gondoskodik. Belépő-
díj: 15+2 lej 

Középiskolások szünidei munkája. 
A nemzeti nevelésügyi minisztérium 
rendelkezése szerint a líceumok és 
gimnáziumok igazgatóságai kötelesek 
közbenjárni a városukban levő gyá-
raknál vagy más üzemeknél, hogy 
ezekben a növendékek a nyári szűn 
idő alatt legalább 30 napi gyakorlati 
munkát végezhessennek. 

Sztrájk Marosvásárhelyen. Há-
romszázötven asztalos munkás beszün-
tette a munkát, mert a kivánt órabér 
emelésére nézve a munkaadókkal nem 
tudtak megegyezni. 

x Köszönet részvétért. Mindazok-
.nak, kik szeretett jó fiam  Illyés Emil 
halála alkalmából bánatomban osztoz-
tak, a végtieztességen megjelentek, s 
gyászomban oly sok szeretettel vettek 
körül — : hálás szívvel mondok kö-
szönetet. Illyés  Alajosné. 

VI. György angol király koroná-
zása nagy és fényes  ünnepségek közt, 
óriási tömeg jelenlétében megtörtént. 
Ezzel az Edvárd király lemondása ál-
tal keletkezett és az angol közvéle-
ményben oly erős hullámokat vert 
király kérdés nyugvópontra jutott. 

Főesperesl beiktatás volt vasár-
nap Csíkszeredán, Biró Ferenc felcsiki 
főesperesé,  akit László Ignác gyér-
gyói főesperessé  kinevezésével egyide-
jűleg, nemrég neveztek ki az emiitett 
egyházi méltóságba. A beiktatási ün-
nepségen vármegyénkből Kakucs Fe-
renc esperes-plebános, továbbá a hely-
beli róm. kath. egyház képviseletében 
Nagy Lajos dr., Hartwig István dr. és 
Pál Gyula dr. vettek fészt. 

Figyelem Figyelem! 

Mielőtt a moly károkat okozna 
téli ruhadarabjaiban, adja Jbe 
megóvás végett 

KASSAY szűcshöz. 
ahol csekély dijért biztositva 
van moly, tűz és lopás-károk 
esetére. 
Odorheiu, Bulev. Reg. Ferdinand 
15 szám alatt 

Halálozás. Gáli  Endre  dr.  bel-
ügyminiszteri titkár Budapesten f.  hó 
11-én 32 éves korában elhunyt. Te-
metése Gödöllőn f.  hó 13-án folyt  le 
nagy részvét mellett. Az elhunytban a 
városunkból kitelepült és itt széles 
körben ismert Gáli Imre nyug. méhé-
szeti főfelügyelő  fiát  gyászolja. 

Id.  Sántha  József  földbirtokos  és 
szeszgyáros f.  hó 12 ikén, 64 éves 
korában Mikóujfaluban  elhunyt. Kiter-
jedt és tekintélyes család gyászolja, 
ennek tagjai közt mint leánya : Orbán 
Endréné városunkban. 

Özv.  Bogyor  Gáborné  Tibád Róza 
78 éves korában városunkban elhunyt. 
Tekintélyes rokonság gyászolja. 

Lázár  Mártonné  Bodó Juliánná 
76 éves korában f.  hó 9 ikén elhunyt 
városunkban. Tekintélyes család gyá-
szolja. 

Özv.  Palkó  Islvánné  Pataki Sára 
városunkban, 70 éves korában el-
hunyt. Tekintélyes rokonság gyászolja. 

A tanítónőképző tornaünnepélye 
vasárnap délután nagy közönség je-
lenlétében folyt  le. A növendékek fe-
gyelmezett felvonulása,  szabadgyakor-
latai, táncai és játékai mind nagy tet-
szésben részesültek, ismételten meg-
győzve a közönséget az intézet ki-
váló tanitási szelleméről és Csató Jo-
lán tornatanár lelkes ügy buzgalmáról 
és avatottságáról. 

L e b é l y e g z e t t ö n g y ú j t ó k 
n y o m d á n k ü z l e t é b e n 
nagy vá lasz tékban kaphatók. 

DÚS választékú 
áruink 
minőségben, 
fazonban, 
kiállításban 
és árban 
utolérhetetlen ek. 

BÁNCS-cipőüzlet Odorheiu. 

Megnyílt „DERMATA" cipőgyári lerakat 
Odorheiu, Bulevard Reg. Ferdinand 9. 
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U J Ü Z L E T ! 
Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült közönséget, hogy 

C I P Ő - t T Z L E T E M E T 
Brassóból Székelyudvarhelyre helyeztem át, ahol férfi,  női- és 
gyermekcipőkben nagy választékom van. 

Női cipőkből a 35, 36, 41 és 42, férficipőkből  a 45, 46 
számuakat helyszűke miatt leszállított áron árusitom ki. 

Szives pártfogást  kér ugy a helybeli, mint a vidéki vá-
sárló közönségtől. 

Mély tisztelettel: F E I S E 1 T C . 
Bul. Regele Ferdinand 37. 

Az üzleti könyvek megindításának 
utolsó határideje. A központi bélyeg-
bizottság döntése szerint az összes 
kereskedők kötelesek felülbélyegzett 
könyveket vezetni. A bélyegbizottság 
magyarázata szerint kereskedőknek 
tekintendők mindazok a kereskedők és 
iparosok, akik kereskedelmi üzleteket 
bonyolítanak le, tehát pld. a pékek, 
hentesek stb. is. 

Rövid lesz a vakáció. Illetékes 
körökben az a terv merült fel,  hogy 
A járványos betegségek következtében 
évközben szükségessé vált iskolai szü-
netek miatt a nagy vakációt két hét-
tel megrövidítik. 

Lányok, Fiuk! 
Gyertek táncolni pünkösd vasár-

napján este 
a H A R G I T A - b á l b a 

özv. Szabó Károlynénál. 

Egy barátságos futball mérkö 
zéshez. Kértek a következő sorok köz-
lésére : Május hó 3-án barátságos mér-
kőzést játszott a Hargita a Munkás 
Testedző Egyesület csapatával. Köz-
tudomásu, hogy a Hargita tartalékolva 
állott ki, de nem 8 (nyolc) ifjúsági  já-
tékossal, mint a Sz. Közélet legutóbbi 
számában közölve volt, hanem 3 ifjú-
sági és 8 aktiv játékossal, ami — ha a 
játékosok neveit és életkorát megnéz-
zük — valónak is bizonyul. De külön-
ben sem jó reklám az egyik csoport 
felállítását  dicsérni, vagy kisebbíteni. 
A Hargita a munkás csapat ellen 2—3 
játékos kivételével, azzal a felállítással 
játszott, amivel a medgyesi (mediaşi) 
Geamultól 7:0 arányban vereséget 
szenvedett. Eichner Emil, a M. T. É. 
titkára. 

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

ui férfi-  és női 
divatüzletei 

nyitottam, ahol jó árukat 
adok el szolid áron. 

Szivei pártfogást  kérek, tisxtelettel t 
Dttlicsek Sándor. 

X Házvezetőnői állást vállalnék, 
esetleg pensióban. Cim a kiadóban. 
_ 3—3 

Építési pályázati hirdetmény. 
A Dealul—oroszhegyi (jud. Odor-

heiu) római katttolikus egyházközség 
a templom átépítési munkálataira ezen-
nel pályázatot hirdet. A pályázatok 
beadási határideje 1937 május 31-én 
d. e. 12 óra. A köllségvetés és részletes 
tervek a nevezett egyházközségnél 
megszerezhetők, illetve megtekinthetők. 

Az  egyházközség  elnöksége. 

Szerencsétfenség órte a német 
óriás lóghajót- A Hindenburg nevü 
német léghajó az amerikai Lakehurst 
város légi kikötőjénél megkezdett le-
szállás közben robbanás következté-
ben meggyuladt és 50 méter magas-
ból a földre  zuhant. A léghajó teljesen 
elpusztult, a benneülő utasok és a 
személyzet közül mintegy negyvenen 
meghaltak és ennél is több a sebe-
sült. A robbanást valószínűleg az út-
közben felgyülemlett  és a léghajó 
külső felülete  által lekötött légköri 
elektromosságnak a kikötő-árboccal 
való érintkezés következtében történt 
kisülése okozta. De nincs kizárva az 
se, hogy valamilyen bűnös merénylet 
történt, mert a légügyi szolgálat pa. 
rancsnoksága előzőleg több figyelmez-
tető levelet kapott, hogy óvakodjanak 
a Lakehurstnál való leszállástól. 

Kerámiai dísztárgyak, 
mindenféle  szervizek, 

alpacca-evőeszközök, 
képrámák és 

vastag üvegtáblák 
legszebb kivitelben, 

legjutányosabb árban, 
a DRAQOHÁN-féle  üzletben 

Odor he Iu, Bal. Regele 
Ferdinand 2 szám 

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

sel felvétetik.  H 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik szeretett jó anyánk, özv. 
Palkó Istvánné elhunyta alkalmával 
mélységes gyászunkban osztoztak, vi-
gasztaltak és őt utolsó útjára elkísér-
ték : ezúton is hálás köszönetünket 
fejezzük  ki. A gyászoló  család. 

Japán elismerte a Franco kormányt. 
A spanyol nemzeti küzdelem megerő-
södését mutatja, hogy a Franco állal 
vezetett nemzeti kormányt most Japán 
is elismerte. 

Convocare. 
Cooperativa Pomicolă şi Agricolă 

»Siculia« din Odorheiu va ţine o 

adunare generală extraordinară 

in ziua de 15 Iunie 1937 ora 11 a. m. 
în sala bisericii reformate  de lângă 
Colegiul Reformat,  la care membrii 
sunt invitaţi conform  articolului 89 şi 
următoarele din statutele cooperaţiei 

In cazul dacă membrii nu se vor 
aduna în număr corespunzător, adu-
narea va avea loc în ziua de 29  Iu-
nie 1937  de data aceasta neluând în 
considerare numărul membrilor, adu 
narea va fi  capabilă a aduce hotăriri 
valabile. 

Ordinul de zi: 
1. Hotărâre pe baza art. 89—95 

pentru desfiinţirea  cooperativei. 
2. Trimiterea consiliului de licvi-

dare şi insarcinarea lor pentru aran 
jarea chestiunilor. 

Odorheiu, la 8 Maiu 1937. 
Consiliul de Administraţie. 

Kisantant cserkósztáborozás. A 
kisantantállamok első cserkész-táboro-
zásukat juliusban fogják  rendezni. A 
táborozás minden valószínűség sze-
rint a brassói Poianában lesz. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik a megboldogult Ferencz Ist-
vánné Vajna Karolina elhunytával 
minket ért mély gyászunkban részvé-
tükkel vigasztalni törekedtek, kedves 
halottunk temetésén községünkből és 
a vidékről is megjelenni szívesek vol-
tak, ezúton mondunk hálás köszöne-
tet. A gyászoló  család. 

Színházi Élet, Délibáb, 
Rádió-Újság, Rádió-Élet, 

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

ható nyomdánk boltjában. 

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 Kisebb nagyobb ajtók, üvegtáb-
lával. fiókos  üzleti beiendezés, ablak-
szárnyak olcsón eladók. Értekezni le-
het Ritternénél. 

Hirdessen  a Saékely  KÖB-

életben,  — biet os  sikere lesa  l 

x Mindenes lányt (vagy asszonyt)» 
keresek azonnali belépésre. Cim a ki-
adóhivatalban. * 

x Képzett irodai alkalmazottat 
keres helyoeH ügyvéd. Cim a kiadóban.. 

x Vasüzletemet áthelyeztem Szabó 
Denkó mészárszéke mellé. Kérem tisz-
telt vevőimet, hogy szíveskedjenek az-
uj helyiségben felkeresni.  Tisztelettel r 
Bacsics  József.  7—10 

x Megnyílt a Fernengel sósfürdő. 
Naponként a Flórián üzlet elől rendes 
kocsijárat. Oda és vissza 6 lej, egy-
szeri utazás 4 lej. 1—4 

Olvassa és ismerősei 
körében is terjessze 

a Székely Közéletet. 
Szerkesztői üzenet. 
V. I. A verseket köszönjük, kö-

zöljük. A cikket is köszönjük, de már 
megvolt az azonos jellegű. 

Figyelem! 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 N A N-fféle 
üzletét felkeresni,  ahol mindennemű üveg- és porcelán kész-
letek, diszmüáru tárgyak, lámpák és pléhedények kaphatók. 

Ugyanott üvegezést, tükörbetételt és képkeretezést olcsó 
árban vállalok. 

Tisztelettel: Dragomán Sándor. 

Ha elegáns és szép CipÖt 
akar vásárolni, ugy 
keresse fel 

P O B R A I K Á R O L Y 
cipő-üzletét , 

ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégitő dús 

választék áll rendelkezésre. 
U g y a n o t t m é r t é k u tán i 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 . 

RÁDIÓKAT 
£ eladok, javítok, bármely 
f gyártmányú gyári készü-
' léket a legjutányosabb 
® árban megrendelek. 

JAKÓ ALBERT tanár rádiótechnikai műhelye. 

i 

Meg akar Ön t e l j e s e n s z a b a d u l n i 

reuma, köszvény, isiász bántalmaitól? 
Sok e z ren kigyógyultak! 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 a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje meg] 
Ön örökké hálás l esz : ára 90 lej és p o s t a k ö l t s é g . 
Készít i : KONCZ-gyógyszertár Odorheiu. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. 


