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Felbomlott a négy nagy-
hatalom ellenőrzési 

megállapodása. 
A spanyol háború ellenőrzésére 

és a beavatkozás*meggátlására Anglia, 
Németország, Olaszország és Fran-
ciaország között létrejött megállapo-
dás alig pár napig tudott fennmaradni. 
Az ellenőrzési szolgálatot teljesitő egyik 
német hajóra egy tengeralattjáró tor-
pedót lőtt s emiatt Németország a 
négy nagyhatalom együttes megtorló 
fellépését  követelte. Ezt Anglia és 
Franciaország megtagadta, mire Né-
metország kijelentette, hogy az együt-
tes ellenőrzésben többé nem vesz 
részt s a maga érdekeinek védelméről 
ezután maga gondoskodik. 

Olaszország teljesen magáévé tette 
Németország elhatározását s az ellen-
őrzést már csak Anglia és Francia-
ország teljesiti a spanyol vizeken. 

De Németország is ott maradt 
hajóival a tengeren, sőt ezeknek vé-
delmére még ujabb hajókat küldött 
ki és kijentéséhez hiven a maga sza-
kállára végzi ezután a vörös hajók 
túlkapásainak megakadályozását. Hír 
szerint máris leszerelt egy szovjet, 
hajót, amely teljes hadi rakománnyal, 
tankokkal, ágyukkal, töltényekkel igye-
kezett a spanyol partok felé.  A feltar-
tóztató német hajók a teméntelen hadi-
anyagot elkobozták. 

Ugyanezt a munkát végzik a ten-
geren az olasz hajók is. Németország 
és Olaszország bátor és nyilt maga-
tartása azt mutatja, hogy a két ha-
talmas nemzet mindenre el van szánva 
a vörös veszedelem megakadályozása 
s a keresztény kultura és erkölcsi 
rend megvédése érdekében. 

Károly király lengyelországi 
látogatása. 

IL Károly király őfelsége  és Mi-
hály trónörökös szombaton délután 
Varsóba érkeztek. Fogadtatásuk igen 
ünnepélyes volt. A vendégeket meg-
érkezésükkor Moscicki, köztársasági 
elnök üdvözölte. Este az egykori len-
gyel királyi kastélyban diszvacsora 
volt. A vacsorán Moscicki elnök me-
leghangú pohár köszöntőjére II. Károly 
király őfelsége  szintén meleghangú 
beszéddel válaszolt, éltetve a lengyel 
állam kiváló vezetőjét és kivánva a 
baráti és szövetséges Lengyelország 
fejlődését  és virágzását. 

Vasárnap Károly király tisztele-
tére nagy katonai disszemle, hétfőn 
pedig a Poznan melletti mezőn nagy 
katonai hadgyakorlat volt. Ennek ke-
retében adták át ünnepélyes külsősé-
gek között a Moscicki köztársasági 
elnök által Károly királynak felajánlott 
56-ik gyalogezredet, mely a lengyel 
hadsereg egyik legkiválóbb ezrede. Ez-
után Károly király, mint az emiitett 
ezred uj tulajdonosa az ezred ezredesi 
egyenruhájában végignézte a katonai 
felvonulást. 

Károly király szerdán hagyta el a 
lengyel fővárost,  ahonnan Krakóba 
utazott, ahol szintén fényes  fogad-
tatásban részesitették. Az uralkodó 
ma érkezik Bucureştibe, ahol nagy 
Ünnepélyességgel fogadják. 

Harc az istentelenség ellen a sze-
retet fegyverével. 

Örökre feledhetetlen  napjai voltak 
az erdélyi római katholikusoknak ju-
nius 27. 28. és 29 ik napjai. Ezeken 
a napokon tartották meg ugyanis a 
gyönyörű fekvésű  Brassóban a XI. 
országos kath. naggyülést, mely ren-
dezésével, tárgysorozatának gazdagsá-
gával és tartalmasságával méltán ver-
senyzett az előző évek nagygyűléseivel. 
Az ország minden részéből s főkép-
pen pedig a Székelyföldről  ezrek és 
ezrek jelentek meg, hogy tanúságot 
tegyenek arról, hogy a Krisztus és az 
Antikrisztus harcában mindnyájan 
Krisztus mellett állanak, s az ő taní-
tásait fogadják  el zsinórmértékül az 
emberi élet minden kérdésében és min-
den vonatkozásában. 

Ez a kath. nagygyűlés a szó igazi 
értelmében egyetemes nagygyűléssé 
szélesedett ki, mert nemcsak a ma-
gyarságnak vált közös ünnepévé fele-
kezeti különbség nélkül, hanem a más 
ajkú keresztények is belekapcsolódtak 
abba, sőt megértéssel és jóleső érzés-
sel kisérte a nagygyűlést maga a kor-
mány és az uralkodó nemzet is, mert 
látta, hogy a katholikusok valóban 
konstruktiv munkát végeznek s hatal-
mas tömegeket tudnak megmozgatni 
az államokat és nemzeteket fenyegető 
bolsevizmussal és komunizmussal szem-
ben. A szakosztályok értekezleteinek, 
a népszövetségi közgyűlésnek és disz-
gyülésnek programmja ugy volt ösz-
szeállitva, hogy mindenütt kiütközött 
a nagygyűlésnek a vezető gondolata : 
Krisztus, vagy az Antikrisztus ? 

Azonban ne gondolja senki, hogy 
ezeken a gyűléseken, értekezleteken 
a gyűlölködés szava hangzott volna. 
Oh nem ! A kereszténység nem a gyű-
lölködéssel, hanem az evangéliumnak 
örök érvényű tanításaival akar diadalt 
aratni. A nagygyűlés tükröt mutatott, 
hogy az evangelium fényénél  milyen-
nek kell lenni a sajtónak, amely irá-
nyítani kivánja a nagy tömegeket; 
milyennek kell lenni azoknak az orvo-
soknak, akik a keresztény etika alap-
ján kívánják az egészségügy nagy 
kérdését megoldani; milyeneknek kell 
lenni azoknak az egyházi és világi 
vezetőknek, akik egyesületek élén ál-
lanak s akiknek gondjaira tömegek 
nevelése, irányítása van bizva. 

A naggyülés programmjába váro-
sunk és vármegyénk is tevőlegesen 
kapcsolódott bele. Orbán János szé-
kelykereszturi esperes plébános »A 
sajtó bűnei« cimmel, Biró Lajos népsz. 
elnök »Az elnök kötelességei« cimen, 
Sándor Imre főesperes-plébános  »Kong 
regációk és más egyesületek« cimen 
tartottak nagy figyelemmel  hallgatott, 
tanulságos előadásokat. Dr. Orbán 
Domokos és dr. Hartwig István pedig 
az orvosi szakosztály ülésén értékes 
felszólalásaikkal  vettek részt. Az egye-
seken, a tanítóság és a papság nagy-
számú képviselőin kivül a kath. nagy-
gyűlésen még részt vett vármegyénk-
bői a lövétei dalárda is Molnár Lázár 
kántor tanító vezetésével. A- dalárda 
tagjai nemcsak a lövétei ősi székely-
népviselettel keltettek méltó feltűnést, 
hanem a benevezett tizennyolc dalárda 
között is ugy állották meg helyüket, 
hogy díszoklevelet és kitűnő minősí-

tést kaptak s kitüntetésképpen az esti 
nyilvános hangversenyen is szerepeltek. 

Igen figyelemre  méltó és meggon-
dolkoztató volt a szociális szakosztály 
gyűlésén Tófalvi  Márton korondi szé-
kely gazda felszólalása.  Nevezett ke-
resetlen, de lélekből jött szavaival arra 
mutatott rá, hogy ő hogyan képzeli 
eî a bolsevizmus elleni eredményes 
munkát. Arra kérte a vezetőséget, 
hogy valamiképpen tegyék lehetővé 
az iskolán kivüli vallásoktatást, mert 
c^ak igy lehet ellensúlyozni a szekták 
munkáját és téves tanításait. Ugy 
gondoljuk — folytatta  emelt hangon 
beszédét, — hogy vezetőink értünk 
felelősek.  S minthogy nekünk Róma 
kell és nem Moszkva, kérjük a Kath. 
Népszövetség vezetőségét, nyomtasson 
egy olcsó kiadású szentírást, tartsanak 
szentirásmagyarázatokat, vezetőink mi-
nél gyakrabban jöjjenek közénk, mert 
a téves tanok hirdetői minket igen 
fcakran  felkeresnek  és kisértenek. 

Tófalvi  Márton taipraeseu sza-
vaira örömmel és meghatódottan azon-
nal válaszolt a szakosztályi ülést ve-
zető Boga Alajos dr. kanonok és 
kijelentette, hogy éppen a nagygyű-
lést megelőző napokban történt gon-
doskodás abban az irányban, melyet 
Tófalvi  Márton gazda helyes meglá-
tás alapján kért. 

A nagygyűlés belső tartalmával, 
impozáns lefolyásával  nemcsak feled-
hetetlen élmény marad azoknak a szá-
mára, akik azon résztvettek, hanem 
eszmei tartalma szétsugárzik minden-
felé  s megtermékenyíti a kebleket. Le-
het, hogy az istentelenség harca még 
nem fog  ugyan elhalkulni, lehet, hogy 
még sokáig két fővárosa,  két zászlója, 
két himnusza lesz a világnak, — amint 
egyik szónok mondotta, — de a győ-
zelem csak egy lesz: Krisztus győ-
zelme ! 

Magyar-francia társaság 
a Duna-szövetség 

érdekében. 
Párizsban megalakult a magyar-

francia  társaság, amely céljául tűzte 
ki a Duna medence-szövetség meg-
alakítását. A társaságban a legtekinté-
lyesebb francia  közéleti férfiak  vesz-
nek részt. A Szövetség elnöke, Jouart 
képviselőházi elnök, kijelentette, hogy 
a Szövetség székhelye csak Budapest 
lehet, mert már fekvésénél  fogva  is 
hivatva van arra, hogy a Duna-me-
dence népeinek sorsát onnan intézzék. 

Megnyílt 
a S z e i k e f ü r d ó ! 

Juniuí 6 tói állandóan kap-
ható meleg és hideg fürdő. 
Vendéglőjében elsőrendű 
ételek és italok. 

Aí állandó fenét  Balnci Bálint 
eimlalomiDÜvész szolgáltatja. 
Rendszeres omnibusz járat!! 

Pályaválasztás 
és a gazdaság. 

Az iskolák kapui junius 29-én, 
Péter és Pál napján, hivatalosan is be-
zárultak. Az ifjúság  a szülői otthonba 
sietett, hogy kipihenje a tanév mun-
kájának fáradalmait. 

A jövő tanévre való előkészületek 
tervezései természetesen már most fel-
vetődnek ugy a szülők, mint a tanuló 
ifjúság  részéről. A szülők legnagyobb 
részének óhaja az lenne, hogy gyer-
mekei tanulási képességekkel meg-
áldva, a tisztviselői, illetve az értelmi-
ségi pályákra mehetnének. A tanulók 
nagy része viszont azt kivánná, hogy 
fáradság  és nagyobb megerőltetés nél-
kül jusson be a jó megélhetés bol-
dogságába. A legtöbb ilyen vágy 
azonban csak üres ábránd marad, 
mert, ha a tehetség és vagyoni hely-
zet meg is engedné az ifjú  állandó 
tanulását a végcél eléréséig, az ér-
telmi pályákon való elhelyezkedés le-
hetősége ma teljesen bizonytalan és 
napról-napra kilátástalanabb. 

Idézzük fel  hát emlékezetünkbe 
és jól fontoljuk  meg az iskolák igaz-
gatóinak sorban elhangzott évzárói in-
telmeit és a társadalom szakadatlan 
figyelmeztetéseit,  hogy a négy közép-
iskolai tanulás után, az általános mű-
veltséget adó és a felsőbb  iskolákba 
való felvételt  előkészítő továbbtanulást 
csak azok folytassák,  akiknek vala-
mely szellemi pályára való előkészü-
lethez megvan a határozott tehetsé-
gük, szorgalmuk és anyagi erejük, 
ami kitünhetik már most is, ha a ta-
nuló az eddigi tantárgyaiból legalább 
8 as médiát, vagyis meglehetős jó ál-
talános osztályzatot nyert. 

Az eléggé tehetséges, de szűkös 
anyagiakkal rendelkező, valamint a 
kevesebb tanulásbeli hajlandósággal 
megáldott, de egyébképpen egészséges 
ifjúság  pedig keresse a gyakorlati pá-
lyák egyikét-másikát. Mindenik tanuló 
vizsgálja meg önmagát, ha, vájjon 
nem volna-e hajlandósága és tehetsége 
a mezei és kertgazdaság, s az ezekkel 
kapcsolatos állattenyésztés megismeré-
sére és életpályául a gazdaságnak el-
fogadására.  Igaz, hogy a gazdaság 
sok testi munkát és fáradozást  igé-
nyel, ámde, aki ésszel és megszerzett 
tanulmányokkal gazdálkodik, annak 
könnyen és mégis jövedelmezően megy 
a gazdasága. Ne.n elméleti felállítá-
sokból, de gyakorlati véghezvitelek 
alapján állitom az értelmes ifjúság 
számára és a jó belátás felé  hajló 
szülők részére ezen, a gazdaság felé 
hívogató szavaimat. 

Itt van például a bulgár kerté-
szet igen jól jövedelmező mezeje, 
mely nálunk ez időszerint üresen ma-
radt, s igy Aradról és Bucureşti vidé-
kéről hozzák ide hozzánk a jobbfajta 
zöldségféléket  az élelmes kiskereske-
dők. A gyümölcsfa  vadoncoknak száz-
ezerszámra való könnyű termesztése, 
azután a nagy keresetnek örvendő 
oltványok több ezer számra való ol-
tása, nevelése és eladása. Egy kisebb 
tehenészet beállítása a nemsokára fel-
állítandó vajgyártás számára sok és 
jó tej beadására, s az ezzel kapcso-
latos angol sertések tenyésztése üzembe 
vétele, továbbá a kiadós takarmány-
növények termesztése, vagy bármilyen 
más gazdasági ágazatnak tanulmányi 
alapon való felvétele.  Ezek mind olyan 
kiadós jövedelmeket hoznak, még bér_ 
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A 14-ik állami sorsjáték l-sö osztálya 

Julius 15-ikén kezdődik. 
Vásároljon sorsjegyet 

az Udvarhelymegyei Takarékpénztárnál 
Odorheiu. 

A julius 15-iki nyeremény összege 
^ E E E E E E 3 0 , 5 7 1 , 2 0 0 l e j . ^ ^ 
Vegyen egy sorsjegyet az Udvarhelymegyei Takarékpénztár szerencsés 
választékából és 200 lej befektetéssel  már az első húzásnál milliomos 
lehet, mert minden második sorsjegy nyer — A szerencse választása csak 

arra eshetik, akinek sorsjegye van az Állami Sorsjátékra. 
A Jun. 15-iki húzáskor a 333476 számú sorsjegy 1 milliót nyeri 

bevett területeken gazdálkodva is, a 
munkába álló ifjainknak  : fiuknak  és 
leányoknak akár egyénenkénti, akár 
kollektiv gazdálkodás módszerével, 
amelyek biztos és független  megélhe-
tést adhatnak sok száz és ezer kis 
gazdasági vállalkozónak. Csak nem 
kell az önszorgalmu tanulást, főleg  a 
gazdasági tanulmányokat félbehagyni, 
de állandóan forgatni  a gazdasági 
könyveket, újságokat és látogatni a 
gazdasági tanfolyamok  előadásait szor-
galmasan, s igy a rátermettségeiket 
folyton  élénkítve és a termelések új-
szerűségeit elsajátítva, minden esetre 
versenyképesek lesznek birni, s a be-
vételekből a tömegesen jelentkező ki-
adásokat is tisztes maradvány megnye-
xésével fedezni. 

A világért sem vigasztalan tehát 
a helyzete a szellemi pályákról való 
lemaradásért a dolgozni szerető ifjú-
ságnak, csupán felfogást,  életelvet kell 
változtatni, s akkor a jó megélhetés 
lehetősége, a tanult uj gazdák számára 
mindig adva van, különösen a szövet-
kezett társadalom kialakítása mellett. 

Tekintsünk hát a pályaválasztás, 
vagy a továbbtanulás körülményeinek 
mérlegelése közepette: a gazdaság 
nagy mezejére és annak egyes rész-
leteire, s biztatóul tanuljuk meg elő-
ször is, hogy a jövedelmező gazdál-
kodáshoz nem sok birtok, de sok tu-
dás és a szorgalmas munka az első 
feltétel.  Ha ez megvan, akkor igen 
kis területen is jó megélhetést nyer-
het a tettvággyal rendelkező fiatal 
gazdálkodó, különösen a részletgaz-
daságok kiépítésével. 

Gyerkes  Mihály. 

Mintavásár 
Nagyszebenben. 

Nagyszeben az egyedüli város az 
országban, ahol állandó jellegű, vagyis 
minden évben ismétlődő mintavásárt 
rendeznek. Az idén ez a mintavásár 
<kiállitás) julius 20 tói augusztus 10 ig 
lesz s az idén külföldi  cégek is részt 
vesznek azon. 

A nagyszebeni Magyar Párt azon 
fáradozik,  hogy az erdélyi magyar 
kisiparosok is állítsák ki munkájukat 
e mintavásáron. Buzdításul különösen 
arra hivatkozik, hogy a multévi min-
tavásáron a kicsinybeni eladás is elég 
sikeres volt A vásár résztvevői 50 
százalékos vasúti —. a kiállítók külön 
75 százalékos áruszállítási kedvezményt 
kapnak. 

A kiállítani szándékozóknak a vá-
sár igazgatósága, vagy a nagyszebeni 
Magyar Párt főtitkára. (Cime : Lud-
vigh Gyula Sibiu , Strada  Lector 8.) 
részletes felvilágosítást  ad és utóbb 
az illetők részére a vásár területén 
alkalmas helyet is szerez. 

A vásár igazgatósága által kibo-
csátott tájékoztató (prospectus) megte-
kinthető Székelyudvarhelyen a Magyar 
Párt irodájában. 

Prefectura  Judeţului Odorheiu. 
Szám 8223—1937. 

Rendelet. 
Mivel a vármegyei Mezőgazdasági 

Kamara értesítése szerint Odorheiun 
és a közeli községekben levő gyümöl-
csösök almafáit  megtámadta a vértetü, 
a következőket rendeijük el: 

1. A Mezőgazdasági Kamtja ki-
küldöttei azonnal megkezdik a meg-
állapítását annak, hogy mely gyümöl-
csösök vannak megtámadva, valamint 
a vértetvek kiirtását, a fertőzött  fák-
nak a helyszínen való elégetése, il-
letve kisebb fertőzés  esetén azok ke-
zelése által, ha ilyen módon teljesen 
kiirtható lesz e veszedelmes fael-
lenség. 

2. A rendőrség, illetve községek-
ben a csendőrség köteles a szakértő-
ket támogatni a fennti  rendelkezések 
végrehajtásában. 

3. Azok, akik a szakértőket tév-
útra vezetik, vagy ellenszegülnek a 
szükséges intézkedések végrehajtsásá-
nak, az ügyészség elé utaltatnak, va-
lamint alkalmaztatni fognak  ellenük a 
a mezőgazdálkodás megszervezéséről 
szóló törvény és a büntető törvény-
könyv mefelelő  paragrafusai. 

Tudnivalók 
a vértetüvel kapcsolatban. 

A vértetü az almafák  legvesze-
delmesebb ellenségei közé tartozik. 
Veszedelmes volta abban rejlik, hogy 
rendkívül gyorsan és nagy tömegek-
ben szaporodván, rövid idő alatt nagy 
területek fáit  teheti tönkre. 

' Nagyságra nézve hasonló a levél-
tetvekhez, azokhoz hasonlóan telepe-
ket képez a fán,  mely telepek fehéres, 
gyapothoz hasonló, penészszerű taka-
róval vannak befedve.  Előszeretettel 
keresi fel  az almafa  széltől védeti ol-
dalán levő sebes helyeit, melyek met-
szés vagy törés folytán  keletkeznek. 
Később átterjed a vékonyabb ágakra 
és a levélcsomók tövén is feltűnik  a 
telepet jellemző, viasszerü anyagból 
álló fehér  lepel. Ha ujjal megnyomjuk 
az ilyen telepet, vérvörös folt  marad 
az ujjon, amiről a rovar magyar el-
nevezését is nyerte. A tetvek a fa  el 
lepett részén, annak nedvét szivják, 
minek folytán  beteges kidudorodások, 
rákszerü kinövések támadnak e helyen 
és a fa  elpusztulását okozzák. 

A fertőzés  kezdeti stádiumában, 
amikor csak a törzsön és a vastagabb 
ágakon léptek fel,  a fa  megmenthető 
megfelelő  kezelés által. Mikor azon-
ban a vékony ágakat is meglepték, 
az eredményes kezelés nagyon fárad-
ságossá és költségessé válik, illetve 
csaknem lehetetlen. 

A meszelés egyáltalán nem nyújt 
védelmet ellene, sőt megnehezíti a 
fertőzés  felismerését,  mivel nem lesz 
észrevehető a telepeket boritó fehér 
lepel. 

Mivel a Mezőgazdasági Kamara 
ingyen eszközli a tetvek pusztítását, 
ajánlatos, hogy minden almafatulajdo-
nos vizsgálja át alaposan a fáit  s ha 
a fenntebb  leirt fehér  gyapotszerü ta-
karót felfedezi,  jelentse be észleletét a 
Mezőgazdasági Kamaránál. 

A telepek összenyomása vagy 
lekaparása mellőzendő, mivel ezen az 
uton nem pusztul el a vértetü, sőt 
a földre  jutva további fertőzéseket 
okoz, ugy a fa  földfeletti  részén, mint 
annak gyökérzetén. Ez utóbbi esetbe^ 
a fa  feltétlenül  eipusztul rövid íaon 
belül. 

Ha valaki személyesen akarja 
megtámadott fáit  a vértetütői meg-
menteni, a követendő eljárásra vonat-
kozólag a Kamarától utmutatást fog 
•kapni. 

Összegelve a fenntieket,  felhívjuk 
a megye összes lakóit, hogy ismétel-
ten alaposan vizsgálják át almafáikat 
s ha vértetü fertőzést  vagy arra gya-
nús tünetet vennének észre, azonnal 
jelentsék a Mezőgazdasági Kamarának, 
mely teljesen díjtalanul fogja  a szük-
séges intézkedéseket foganatosítani, 
mig ellen esetben a büntető törvény-
könyv megfelelő  § ának értelmében 
1—3 hónapig terjedő elzárásnak és 
2000—5000 lei pénzbüntetésnek teszik 
ki magukat a bejelentés elmulasztói. 

Figyelem! Figyelem! 
Mielőtt a moly károkat okozna 
téli ruhadarabjaiban, adja be 
megóvás végett 

KASSAY szűcshöz, 
ahol csekély dijért biztosítva 
van moly, tüz és lopás-károk 
esetére. 
Odorheiu, Buiev. Reg. Ferdinand 
15 szám alatt. 

Az udvarhelyi református 
egyházmegye közgyűlése. 

Az udvarhelyi református  egyház-
megye 1937. junius hó 29 én tartotta 
általános tisztújító közgyűlését váró 
sunkban, amelyen a tagok, ugy a vi-
lágiak, mint a lelkésziek részéről, nagy 
számban vettek részt. 

A gyűlés Jancsó Dezső sükői lel-
kész bibliaolvasásával és imádságával 
kezdődött. Utánna Nagy Lajos espe-
res megkapó, szép szavak kíséretében 
nyitotta meg a közgyűlést. Még a vá-
lasztás előtt Kiss István főjegyző  tett 
jelentést az egyházmegyei világi tagok 
választásáról, illetve azoknak a tanács 
által történt igazolásáról. Ézek után 
történt meg a választás. Esperes lel-
készi főjegyző,  főgondnok  és gondnok 
kivételével, a többi tisztviselők man-
dátuma lejárván, mind uj választás 
alá estek. 

Világi főjegyző  lett: Dr. Sebesi 
Ákos ügyvéd, világi aljegyző : Kovács 
Ferenc tanitó. lelkészi aljegyző : Nagy 
Zoltán felsősófalvi  lelkész, számvevő: 
Jakab József  bögözi lelkész, pénztá-
ros: Nagy Sándor kisgalambfalvi  lel-
kész, tanügyi előadó : Sándor István 
telekfalvi  lelkész, beim. előadó : Thamó 
László szolokmai lelkész, ügyész: Dr. 
Fodor Boldizsár ügyvéd, műszaki elő-
adó : Asztalos Kálmán mérnök. 

Egyházmegyei tanácsosok világi 
és lelkészi részről: 

Dr. Gyárfás  Pál, Dr. Gyarmathy 
Dezső, Dr. Sebesi Ákos, Hegyi Péter, 
Csomor Dénes, Haász F. Rezső, Kó-
nya Kálmán, Jakab József,  Kiss Fe-
renc, Rác Gábor, Sándor István és 
Szabó Gyula. — Tanács birák : Dr. 
Gönczy Gábor, Dr, Jodál Gábor, 
Tompa László, Szakáts Zoltán, Haász 
F. Rezső, Biró Sándor, Simó János, 
Szabados József,  Szabó Gyula és 
Olajos László. Egyházkerületi képvi-
selők : Dr. Gönczy Gábor, Dr. Sebesi 
Ákos, Dr. Gyarmathy Dezső vilagiak 
és Kónya Kálmán, Szabados József, 
Simó János lelkésziek. 

Választások végeztével — a gyű-
lés hálaadó énekléssel és az egész 
egyházmegyére s annak választottaira 
Isten áldását kérő imádsággal ért 
véget. 

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

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

ható nyomdánk boltjában. 

Mi lesz a tej központtal ? 
Néhány héttel ezelőtt megyeszerte 

nagy érdeklődést váltott ki a földmű-
velő nép körében az a hir, hogy me-
gyénkben is tejközpontot állit föl  a 
Hitelszövetkezet központi igazgatósága. 

Igen sokan még nem is tudják 
azt, hogy tulajdonképpen mi az a tej-
központ. Egy központi feldolgozó  te-
lep, ahová naponként befut  az egyes-
községi tejszövetkezetekben előállított 
tejszín, amely aztán összegyűjtve a 
központi telepen, vajjá alakitatik át. 
Valami módszer alkalmazásával az 
ilyen telepen készült vaj frisseségét  és 
jóságát hosszabb ideig képes megtar-
tani, a naponként készített vaj biztos 
elhelyezése és magasabb árakon való 
értékesítése e körülmény folytán  100°/„-
ban biztosítva van. 

Itt van az óriási előnye a köz-
ponti tejszövetkezeteknek. 

Lássuk most már azt, hogy még 
mi előnye lenne a tejközpont felállí-
tásának megyénkben. 

A jelenleg fennálló  tejszövetkeze-
tek terményeiket ugy a hogy még 
mindig tudták értékesíteni; Bucureşti, 
nyáron a fürdőhelyek,  nagyobb váro-
sok nagy felvevői  voltak a székely 
vajnak. Azonban a bizonytalan köz-
vetítés folytán  igen sok szövetkezet 
szenvedett érzékeny károkat, s szen-
ved ma is, ha valamely váratlan ese-
mény bekövetkeztével huzamosabb 
ideig kell a készletet tartani, vagy ha 
a vajat átvevő egyén fizetőképtelenné 
válik, ami már igen sok esetben meg-
történt. Ez a bizonytalan állapot a tej-
központ felállításával  egészen s min-
denkora megszűnnék. 

Vármegyénk földje  végtelen gyenge, 
a bevetett magot ha 5—6 szorosan 
visszaadja, már nagy az áldás, de ez 
is mily irtoztátó munkával jár, arra 
kell tehát feltétlen  törekedni, hogy a 
több és jobb takarmány termelése, a 
több és jobb állattenyésztése váltsa 
föl  igen nagy százalékban a gabona 
termelést. A kormány által nagyban 
favorizált  u. n. szabadgazdálkodás is 
azt célozza, hogy a takarmány terme-
lés megjobbitásával és a takarmány 
tömeg nagyobbodásával az állatállo-
mány értékesebbé, gazdaságosabbá té-
tessék. A félreeső  falvak  népe a gaz-
daságában levő tejet csak a szövet-
kezet utján tudja értékesíteni, termé-
szetes, hogy ez az ár jóval alul áll a 
városok közelében termelt lej áránál, 
de mégis egy oly biztos jövedelmi for-
rás, amit a gabona termeléssel elérni 
nem lehet. 

Arra kell tehát feltétlen  törekedni 
s itt csodálkozni kell azon, hogy sem 
a vármegyei gazdasági kamara, sem 
a Gazdasági Egyesület ez irányban 
egy lépést sem tesz, mozgalmat sem 
indít, hogy a tejközpont minél előbb 
felállitassék  s az a községi tejszövet-
kezetek erős megnagyobbodásával, 
szaporításával erőssé, virágzóvá tétes-
sék. Ha kell még áldozat-hozataltól 
sem kell visszariadni a gazdáknak, 
csak a központ minél előbb létesüljön. 

Ami pedig a központ helyét illeti, 
utalnom kell a Székely Közélet egyik 
előbbi számában megjelent s ezt az 
eszmét tárgyaló cikk egyik kitételére, 
a központnak valahol lennie kell, s 
mindenütt nem lehet. 

Közös megértés, semmi erőszakos-
kodás a közös nemes cél érdekében 
tett önzetlen munka hozza meg az 
áldást. Egy gazda. 

A nagyérdemű közönség szives tudomására 
kívánom adni, hogy 

KERTHELYISÉGEMET 
megnyitottam. 

Minden este friss  Roston-stilt, jégveremben csapolt 
Luther-sör, különböző faji  borok, állandó cigány zene 
gondoskodik a n. é. közönség szórakoztatásáról. 

T ^ L l S T O ZEeEG-G^ZEHiIGK = 
Szives pártfogást  kér : BarkÓCZy DéneS vendéglős. 
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Dús választékú 
á r u i n k 
m i n ő s é g b e n , 
f a z o n b a n , 
k i á l l í t á s b a n 
é s á r b a n 
u t o l é r h e t e t l e n e k . 

BÁNCS-cipőüzlet Odorheiu. 

HÍREK. 
Julius 2. 
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1 9 3 7 a u g u s z t u s 

1 
H a r g i t a T . JEgy le t 

Népünnepélye. 
Jegyezze fel  Ön i s ! ! 

A baccalaureátusi vizsgára a vá-
rosunkban működő vizsgáztató bizott 
ság előtt 126 jelölt állott, akik közül 
az Írásbelije 94 jelöltnek sikerült. A 
vizsgálat szóbeli része szerdán délután 
kezdődött meg és lapunk zártakor 
még folyamatban  van. 

Sárosy Károly nyugalomban. Sá-
rosy Károly, nyomdánk művezetője 56 
évi becsületes, lelkiismeretes munkás-
ság után, korára való tekintettel folyó 
hó l én nyugalomba vonult. Városunk 
szülötte s munkálkodásának nagy ré-
szét is itt töltötte. Becsek Dániel könyv-
nyomdájában 1881-ben kezdette meg 
pályáját s a katonai évek leszolgálása 
után is ide tért vissza és itt működött 
1891 ig, amikor Ugrón Gábor támoga-
tásával Budapestre ment s ott a kü-
lönböző nyomdáknál 1910 ig dolgo-
zott. Olyan kiváló lapoknak volt a 
szedője, mint a Hazánk, Magyarország, 
Egyetértés. Korektora volt a Magyar 
Államnak, az Országgyűlési Értesítő-
nek, az Alkotmánynak és két évig a 
fővárosi  házi nyomdának. Állása ter-
mészeténél fogva  ismeretségben volt 
a legkiválóbb Írókkal: Jókai Mórral, 
Bartha Miklóssal, Holló Lajossal, Páz-
mándy Dénessel, Ábrányi Emillel, Áb 
rányi Kornéllal, kadlcsfalvi  Török Mi-
hállyal és másokkal. A fővárosból 
gazdag tapasztalatokkal 1910 ben tért 
vissza városunkba s itt a Becsek Dá-
niel fia  könyvnyomdájában, majd a 
^Részvénytársaság könyvnyomdájában 
dolgozott egészen ennek a hónapnak 
első napjáig. Nemcsak lelkiismeretes 
nyomdász, kiváló művezető és jó kar-
társ volt, hanem a tollat is ügyesen 
forgatta  s immár nemsokára a har-
madik müve jelenik meg Esetek, han-
gulatok (Vissza jár a mult) cimen. 
Amikor a kicsiny ólomkatonák többé 
már nem sorakoznak fel  fürge  kezei 
közé, amikor az érdemes öreg munkás 
már eltávozott közülünk, ugy érezzük, 
hogy hálátlanok lennénk, ha ezzel a 
néhány sorral meg nem emlékeznénk 
az ő becsületes, félszázadot  megha-
ladó pályafutásáról.  Jó Öreg Székely 
Barátunk 1 Pályatársaid, kiadóhivata-
lunk és szerkesztőségünk megillető-
déssel búcsúznak tőled, köszönik a 
nemes barátságot, a jó munkát és kí-
vánják, hogy a nyugalom napjaiban 
is légy boldog és megelégedett. Jsten 
veled ! 

Egy talált arany gyürüt igazolt 
tulajdonosa átvehet a kiadóhivata-

lunkban. 

A kereskedések nyári zárórája. A 
Kereskedő Társulat legutóbbi választ-
mányi ülésében a kereskedelmi alkal-
mazottak kérésére elhatározta, misze-
rint a nyári két hónap alatt, tehát ju-
lius és augusztus hónapokban, az üz-
leteket délután 4 órakor nyitja és esti 
7 órakor zárja. Vasár ós ünnepna-
pok előtti napon a zárás este 8 óra-
kor történik. A társulat választmánya 
kéri a m. tisztelt közönséget, hogy 
ezen szociális intézkedést tudomásul-
venni és vásárlásait annak megfelelő-
leg eszközölni szíveskedjék. 

Gróf Rinaldó negyedszer és ötöd-
ször. Szombaton és vasárnap a kö-
zönség kívánságára a Székely Dalegy-
let megismételte Bakonyi—Szirmay 
hangulatos Gróf  Rinaldó operettjét. A 
Székely Dalegylet a legragyogóbb nap-
jai közé sorolhatja Gróf  Rinaldó pá-
ratlan sikerű ötszöri előadását; álta-
lában a műkedvelők áldozatos kultur-
munkája, a zenekara harmonikus köz-
reműködése, a műszaknak figyelmes 
kiállítása, a rendezőség előzékeny és 
gondos, nagyfontosságú  kulturmunkája 
az egész városunk elismerését, háláját 
és köszönetét vivta ki ezekért a szív-
derítő, kellemes, művészi estélyekért. 

A Székely Dalegyiet I. G. Dúcán. 
— Kereszturon. A Székely Dalegylet 
jeles műkedvelő gárdája saját zeneka-
rával julius 3 án este a Walter-féle 
mozi-teremben előadja Bakonyi—Szir-
may pompás, táncos 3 felvonásos  ope-
rettjét. Tekintettel a Székely Dalegylet 
művészi kulturmunkájára a nagy dal-
játék előadása iránt ugy I. G. Dúcán, 
Keresztúr, mint a vidékén élénk érdek-
lődés mutatkozik. A Székely Dalegylet 
ezen a kiránduláson teljes vezetőségé-
vel, műszakával, műkedvelő gárdájával 
és zenekarával — mintegy 50 sze-
méllyel vesz részt. 

Népünnepély. A helybeli reformá 
tus egyház, mint e lap hasábjain már 
jeleztük, julius hó 11 én, kedvezőtlen 
idő esetén 18 án, a kollégium kertben 
népünnepélyt rendez. Erre az előké-
születek már javában folynak.  A rész-
letes műsort a jövő számban közöljük. 

Az I. G. Duca—székelykereszturi 
Unitárius Főgimnázium évzáró ünne-
pélyét junius hó 26-án délelőtt 11 óra 
kor tartotta az intézet tornacsarnoká-
ban. Egyházi ének után dr. Fekete 
Gyula isk. felügyelő-gondnok  mon-
dotta el nemes gondolatokban gazdag 
ünnepély nyitó beszédét, majd Balázs 
Zsigmond igazgató, — tanár ismertette 
az iskolai év történutét és a jutalmak 
kiosztás után mélyen szántó elgondo-
lásokkal telt lelkes szózatot intézett az 
ifjúsághoz  és a nagyközönséghez. A 
lélekemelő ünnepélyt egyházi ének 
zárta be. 

Gyermek paraiizis járvány van 
Segesváron. Több megbetegedés tör-
tént. 

Pusztító jégverés. Pénteken, ju-
nius hó 25-én délután 4 és 5 óra kö-
zött óriási jégverés volt Szentpál, 
Szentpéter és Városfalva  községek ha-
tárában. Egy órán át diónagyságu je-
gek hullottak, amelyek a terményekben 
80—90°/o os kárt okoztak. A pusztító 
vihar fákat  döntött ki, a megáradt pa-
takok 2—3 mázsás köveket sodortak 
magukkal s 5 bivaly szintén a jégve-
rés áldozata lett. A legszomorúbb, 
hogy a gazdák közül csak éppen ket-
tőnek volt biztosítva a terménye. 

x Kiadó lakás A róm. kath. egy-
házközség julius 1-től kiadja az Isko-
la utca (a zárda mellett) 8 szám alatt 
levő 2 szoba és konyhából álló lakást. 

Az I. G. Duca i Unitárius Téli 
Gazdasági Iskola ez évben is megren-
dezi szokásos női gazdasági és ház-
tartási tanfolyamát,  melyre felvétetnek 
azon magyar anyanyelvű nők, kik 
irni, olvasni folyékonyan  tudnak, 16 
évet betöltötték. A hallgatók létszáma 
legkevesebb 15, legtöbb 40 lehet. Je-
lentkezni lehet julius hó 10 ig szemé-
lyesen, vagy írásban, bélyeggel ellá-
tott folyamodvány  által, melyben a 
jelentkező személyi adatai pontosan 
fel  vannak tüntetve. A bentlakás és 
tanitás teljesen ingyenes, a tanfolyam 
julius hó 18 tőr augusztus hó 22-ig 
tart s ez öt hét időre 750 lej élelme-
zési dij fizetendő.  Tantárgyak: ház-
tartástan, egészségtan, tejkezelés, ba-
romfi-,  méh- és sertés tenyésztés, zöld-
ség- és gyümölcstermelés, ezek elte-
vési módjai. Az eitevéshez szükséges 
anyagot mindenki maga szerzi be tet-
szés szerint s a készítmények tulaj-
donát képezik. Bővebb felvilágosítást 
készséggel nyújt a Gazdasági Iskola 
Igazgatósága. I. G. Duca (gara Cris-
tur) judeţul Odorheiu. 

Hogyan védekezzünk a villámcsa-
pás ellen ? Itt a viharos időszak, mely 
különösen a szántó-vető, szabadban 
foglalkozó  emberekre lehet veszélyes. 
Alább néhány tanácsot közlünk, me-
lyeknek figyelembevételével  a villám-
csapás veszélye csökkenthető. Ezek: 
1. Ne álljunk egyedül álló fa  alá. 2. 
Fasorokban lehetőleg alacsony fa  alatt 
keressünk menedéket. 3. Érdőszélről 
lehetőleg huzódjunk messze be az er-
dőbe. 4. Széna- és szalmakazlakat, 
boglyákat, egyedül álló építményeket 
kerüljünk. 5. A fémszerszámokat  — 
kasza, ásó, stb. — tegyük ki a ke-
zünkből. 6. A folyó-  és állóvizek kör-
nyékéről távozzunk és hagyjuk el az 
olyan helyeket is, ahol — tudomá-
sunk szerint — a talaj vizenyős, vagy 
a föld  alatt vizréteg van. 7, Kocsiról, 
lóról, kerékpárról szálljunk le, szakít-
suk meg utunkat akkor is, ha gyalog 
megyünk és meredek hiányában ül-
jünk, vagy feküdjünk  le a földre.  8. 
Szántóföldeken,  ahol közelben nincse-
nek fasorok,  vagy facsoportok,  lehe-

j£leg alacsony búvóhelyeket építsünk. 
Ezek megóvására alkalmazhatjuk a 
cserkészek által sátraik védelmére hasz-
nált rögtönzött villámhárítót. Ez semmi 
más, mint egy hosszú, vastag vörös-
réz drót, amelynek az egyik végét a 
sátor egyik végétől néhány lépés tá-
volságra elföldeljük,  azután hosszú bo-
tok segítségével a sátor fölött  iehető 
legmagasabban átvezetjük és a másik 
végét ugyancsak elföldeljük.  Ez az 
egyszerű módszer szintén biztos me-
nedéket nyujl a villámcsapás ellen. 
Kirándulók a drótot felszereléseik  kö-
zött magukkal vihetik, ugyancsak ma-
gukkal vihetik a munkások is, külö-
nösen, ha kocsival mennek munkára. 

Járásbíróság Baróton. Az igaz-
ságügyminiszter hozzájárult a baróti 
járásbíróság felállításához.  A bíróság 
fenntartásához  a megye 100 ezer lej-
jel, a község 120 ezer lejjel járul hozzá, 
többi költséget a környező tiz község 
fizeti. 

Ezer nyelven dicsérjük az Urat. 
Az angol bibliaterjesztő társaság tűzte 
ki az ezen rövid imába foglalt  célt. 
Ez most meg is valósult, mert most 
adta ki a társaság ezredik nyelven 
nyomtatva a biblia fordítását.  Ez az 
ezredik nyelv egy, a Belga Kongóban 
élő bennszülött törzs nyelve. 

Kötelesek kifüggeszteni az árakat 
az élelmiszerárusok. Az elsőrendű 
fontosságú  cikkek olcsóbbitására kikül-
dött miniszterközi bizottság legutóbb 
tartott ülésén elhatározta, hogy azok 
a kereskedők, akik bár csak melléke-
sen foglalkoznak  elsőrendű élelmicikkek 
eladásával, kötelesek az árakat kifüg-
geszteni. Ezenkívül minden vendéglő-
ben külön szinnel írva fel  kell tün-
tetni a maximált áru ételeket a követ-
kezők szerint: Első osztályú vendég-
lőben : leves 12 lej, főzelék  marhahús, 
vagy borjúhús feltéttel  20 lej, borjú 
vagy marhasült körítéssel 24 lej, ugyan-
ezek a másodosztályú étteremben 6, 
12, 16 lej, harmadosztályú étteremben 
pedig 5, 8, 12 lej. 

Közgyűlést tartott az E. M. K. E. 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egylet közel 20 évig volt tétlenségre 
kárhoztatva, de alelnökének, Sándor 
József  magyarpárti szenátornak ezen 
20 év alatt folytatott  fáradhatatlan  és 
kitartó mentési munkája ismét életre 
keltette ezt a nagymultu és nagyjelen-
tőségű magyar közművelődési intéz-
ményt. Mint elismert jogi személyiség, 
jóváhagyott alapszabályokkal kezdte 
meg most újból működését az EMKE 
azzal a nyilvános rendes közgyűléssel, 
amelyet junius 27 ikén vasárnap tar-
tottak Kolozsvárit, a ref.  theologia 
dísztermében. A közgyűlésen gróf  Béldi 
Kálmán elnökölt és Sándor József  sze-
nátor adta elő alelnöki jelentését. Eb-
ből tudjuk meg, hogy az Emke va-
gyona, amely valamikor 136 milliót 
tett, ma mindössze 6 és félmillió  lejre 
csökkent. A magyar társadalom áldo-
zatkészségére vár a feladat,  hogy en-
nek segitségevel tovább folytathassa 
áldásos működését a magyar kultúr-
egyesület. 

Tilos a gyapjukivitel. A kormány 
a gyapjú kivitelét teljesen betiltotta. 
Az intézkedés oka az, hogy a meg-
lévő készletek katonai célokra szük-
ségesek. 

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

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

ruhaiisztitást is. 

Áraim olcsóságáról és munkám jóságáról kérem meggyőződni. 

Tisztelettel : 

F R I T Z B R E I H O F E R 
kelmefestő  és vegytiszfitó Sighişoara—Segesvár. 

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

Értesítés. 
A nagyérdemű közönség szive« tudomására hozom, hogy férjem 
néhai SCHMITZ MIKLÓS elhunyta után is a 

kelmefestő-  és vegytisztitó műhelyemet 
fenntartom 

Férfi, noi- és gyermekruhákat, bársonyt, selymet, csipkét, szö-
veteket, gyapjú és kender-fonalakat,  végárokat, házi szőttes-
posztókat, vásznakat minden színben nagyvárosi szakszerű 
munkavezető garanciája és leszállított árak melett végzek. 

Gyászruhákat 24 óra alatt! Postai megkereséseket elfo-
gad és a legpontosabban teljesit. 

Tisztelettel: ttzv. Mclimftz  H i k l ó s n é 
Odorheiu—Strada Stefan-cel Mare No. 21. (Malom utca) 
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A Tg.-Mureş I kereskedelmi és 
iparkamara közleményei. 1416—1937. 
Kiskereskedők és kisiparosok figyelme 
felhivatik,  hogy a Kereskedelmi és 
Iparkamarák Szövetségének közbenjá-
rására a pénzügyminiszter meghosz-
szabbitotta folyó  év szeptember 15 ig 
a kiskereskedők és kisiparosok által 
vezetendő könyvek beállításának ter-
minusát. — 1403—1937. Belga cégek 
kereskedelmi összeköttetést keresnek 
romániai cégekkel. A hollandiai Phli-
lips rádiógyár, rádió szekrényeket vá-
sárolna. Közelebbi felvilágosítás  a ka-
mara titkári hivatalában, a hivatalos 
órák alatt. 

Petőfi ünnep és dalosverseny. A 
segesvári Petőfi  ünnepély az idén au-
gusztus 1-én, vasárnap lesz. Az ün-
nepélyen a diszbeszédet dr. Gyárfás 
Elemér szenátor mondja. Az emlék-
ünnep délután 5 órakor kezdődik a 
fehéregyházi  síremléknél. Ugyanaznap 
délelőtt lesz az udvarhelyi daloskerü-
let évi versenye. Az ünnepségek prog-
rammját részletesen fogjuk  ismertetni. 

Az ember tragédiája — szabad-
téri előadásban. Kolozsvárt, az ottani 
magyar színtársulat szabadtéri előadás-
ban mutatta be Madách Imre hallha-
tatlan remekmüvét, Az ember tragé-
diája cimü színmüvet. Az előadást 
többször megismételték. 

A Blum kormány hagyatéka. Pénz-
ügyi szakértők 40—50 milliárd frankra 
becsülik azt a hiányt (deficitet)  ami 
Franciaország ezévi állami költségve-
tésében fog  lenni. 

Kolozsmegyében elhálasztották a 
választásokat. Kolozmegyében junius 
29-ikére voltak kitűzve a közigazga-
tási választások, de a kormány az 
utolsó pillanatban elhalasztotta a vá-
lasztásokat. 

Felvétel a romániai Premontrei 
Kanonokrendbe. A romániai Premont-
rei Kanonokrend elöljárósága felvételt 
hirdet olyan 17 életévüket betöltött 
ifjak  részére, akik hivatást éreznek 
magukban a szerzetesi életre és a lel-
kipásztorkodásra. A felvételért  folya-
modók kérvényüket f.  év augusztus 
l-ig terjesszék be Szilágyi M. Dózsa 
perjel cimére (Oradea, Str. Ep. Cioro-
gariu 12) a következő okmányokkal 
felszerelve:  1. keresztlevél, 2, bérmá-
lási bizonyítvány, 3. érettségi bizonyít-
vány, 4. orvosi bizonyítvány, 5. er-
kölcsi bizonyítvány a hittanártól és a 
helybeli plébánostól, 6. szülői bele-
egyezés annak kijelentésével, hogy a 
szülők nem várnak anyagi támogatást 
fiuktól,  7. egy bizonylat arról, hogy a 
katonai előképzés (premilitár) kötele-
zettségüknek belépésükig eleget tettek. 

Halálozás. Márk  Károlyné  szül. 
Sebesi  Éva 47 éves korában Maros-
vásárhelyen meghalt. Családja és ki-
terjedt rokonság gyászolja. 

Üzv.  Janó  Ferettcné  Blájer  Má-
ria életének 78 ik évében, f.  hó 1 én 
reggel 6 órakor hosszas szenvedés 
után visszaadta nemes lelkét Terem-
tőjének. Életében Istenben bizó, a 
szerető Atyához szüntelenül imádkozó 
vallásos lélek volt. Vallásos élete az 
állandó munka és kötelességteljesítés 
tüzében hamvadott el. Temetése f.  hó 
3-án d. u. 5 órakor lesz. Kiterjedt ro-
konság gyászolja. 

A llsztharmat gombabetegség 
pusztításai. A jelen évben erősen pusz-
tít gyümölcsfáinkon,  különösen a leg-
értékesebb gyümölcsü Jonathan  alma-
fáink  levélzetét hervasztja el a fehéres 
színű lisztharmat gombabetegség. Leg-
célszerűbb hatásos védekezési mód ez 
ellen most. a 100 liter vizben feloldott 
v, Kgr. Libex Universal és ehez . adott 
7Í°/O-OS Sulfarol,  s ezzel bőségesen 
megpermetezni a gombabetegség által 
megtámadott gyümölcsfákat.  A rózsa-
fákat,  különösen a futórózsákat  és a 
barackfákat  szintén bántani szokta a 
lisztharmat, itt ez ellen */8% os Bor-
dóilléban V4% os Sulfarolt  használunk 
permetezőszer gyanánt. Bővebb utasí-
tást a helybeli permetezőkör Gy. M. 

Halló! Figyelem! A Missziótársu. 
lat most vasárnapra tervezett Tarka-
napja a kedvezőtlen időjárás miatt ju-
lius 18-ra esetleg 25 re marad. Bővebb 
értesitést annak idején lapunkban ad 
a Rendezőség. 

X Eladó: I. G. Duca-utca 2 sz. 
alatt 4 szoba, 3 konyha és egy mű-
hely-helyiségből álló ház. Cim Ipar-
bank Odorheiu. 1—3 

Háborús veszély Szovjstoroszor-
szág és Japán között. A távolkeleti 
szovjet hadsereg meglepetésszerűen 
megszálta az Amur folyó  két Mand-
zsáriához tartozó szigetét. A moszkvai 
nagykövet Tokióból utasítást kapott, 
hogy követelje a két Amur sziget 
azonnali kiürítését. A japán lapok 
egyre fokozodó  aggodalommal kisérik 
az ügy fejleményét. 

Levél- és gyümölcspusztitó dara 
zsak hernyói. A gyümölcsfalevél  és 
gyümölcsöket pusztító kártevők ezen 
csoportjának : a levél^arazsak hernyói-
nak kártételeivel eddig keveset foglal-
koztak a kisebb szakértelmű gyümölcs-
termelők. Pedig ezeknek a kártétele 
is figyelemre  méltatandó, mint az 
alábbi felsorolásból  kitűnik. A több-
féle  változatú levéldarazsak hernyói 
közül kiemeljük: a rózsafák  leveleit 
elrágó „Claudius" levéldarázs hernyó-
ját, az egres és ribizli leveleit pusz-
tító köszmételevéldarázs hernyóját: 
az egres és ribizli leveleit pusztító 
köszmételevéldarázs hernyóját „Nema-
tus ribesii*'; a cseresznyelevél pusztító 
darázsak sötétzöld, nyálkás hernyóját 
»Eriocampa limacina« ; a szilva gyü-
mölcstermést pusztító poloskaszagu 
levéldarázs hernyója »Hoplocampa 
Fulvicornisc vagy más vévén »Hoplo-
campa Minuta«, mely a szilvatermés 
zöláen vagy kéken való lehullását 
okozza: azután a körtefán  pókhálós 
fészkekben  pusztító pókhálós körte-
darázs hernyója »Lyda. Neurotoma 
Flavinentris«. Ezen pusztító levélda-
razsak közül több, mint 400 változat 
ismeretes, ami gyümölcseinket azon-
ban főleg  a felsoroltak  bántják a leg-
gyakrabban. Védekezés ellenük: Vi-
rágzás után azonnal permerezni fél 
százalékos Bordóilében, fél  százalékos 
Arzola, vagy Darsin anyag keveréké-
vel. Ezen permetezés megismétlendő 
a 2 ik generátió ellen junius közepe 
után is. Gy. M. 

K ö n y v e k , 
a magyar és a vi* 
lágirodalom légér« 
dekesebb m ü v e i , 
megjelenésük után 
a l e g g y o r s a b b a n 
kaphatók a 

Könyvnyomda r. t. 
boltjában. 

Egy vagy több személy részére 
ki volna hajlandó bútorozott szobát 
nyaralóknak julius, augusztus hónapra 
kiadni teljes ellátással, vagy anélkül? 
Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába 
kérünk. 

x Eladó ház Str. Andrei Mureşan 
(Solymossy-utca) 22 szám alatt. 1—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 Kisebb-nagyobb házak és telkek 
eladók. Cim a kiadóhivatalban. 1—3 

Halló! Figyelem! A szovátai kirán-
dulók ne hozzanak élelmet magukkal, 
mert a »Déli« villában olcsón és jól 
lehet étkezni. Központ: Reg. Mária 
park. 2—4 

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

ui férfi- és női 
divatüzletei 

nyitottam, ahol jó árukat 
adok el szolid áron. 

Szivei pártfogást  kérek, tisztelettel: 

Dulicsek Sándor. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy 
keresse fel 

P O B R A I K Á R O L Y 
c i p ő - ü z l e t é t , 

ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús 

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

Meg akar Ön te l jesen s z a b a d u l n i 

reuma, köszvény, isiász bántalmaitól ? 
Sok ezren 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 

SPONGILLIA. 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje meg! 
Ön örökké há l á s l e s z : á ra 80 lej és p o s t a k ö l t s é g . 
K é s z í t i : KGNCZ-gyógyszertár  O d o r h e i u . 

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 választékban kaphatók. 

U J ÜZLET! 
Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült közönséget, hogy 

C I P Ő - Ü 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 árusítom ki. 

Szives pártfogást  kér ugy a helybeli, mint a vidéki vá-
sárló közönségtől. 
Mély tisztelettel: P E E E I T O . 

Bul. Regele Ferdinánd 57 . 

Újság-
makulatura 
kapható: 

a Könyvnyomda R.-T. 
papirkereskedésében 
12 lejért kilónként. 

wmt 

Varrónők, nőié* 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'Éléganee Féminine 

stb. 

P V f V f l 
Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. 


