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; A magyar 
kongresszus 

vagyis az Országos Magyar Párt or-
szágos nagygyűlése szeptember 3 ikán 
kezdődik a szakosztályok ülésezésével. 
Maga a nagygyűlés szeptember 4 ikén 
lesz. 

Mióta a Magyar Párt, mint a ro-
mániai magyar nemzeti kisebbség 
egyedüli hivatott és törvényszerinti 
képviselete, működik, a magyar nem-
zettársadalomnak ez lesz a hatodik 
— hogy ugy mondjuk — parlamen-
táris összejövetele. Élső nagygyűlésün-
ket 1924 ben tartottuk Brassóban. 
Ezen a gyűlésen még az akkori elnök, 
báró Jósika Sámuel elnökölt. A gyű-
lés impozáns volt, a magyarság óriási 
számban vonult fel  Brassóban. A gyű-
lések általában kétévenként szoktak 
ismétlődni s második nagygyűlésünket 
1926 ban tartottuk meg Gyergyószent-
miklóson. Ennek a gyűlésnek legki-
emelkedőbb nevezetessége az volt, 
hogy ott választottuk meg egyhangú 
lelkes felkiáltással  e magyarság vezó 
révé, az Országos Párt elnökévé gróf 
Bethlen Györgyöt. A választás meg-
történtéig Sándor József  szenátor, mint 
alelnök vezette a közgyűlést s mikor 
az elnöki széket gróf  Bethlen György-
nek átadta, üdvözlő beszédét e sza-
vakkal fejezte  be: »ín necessitatis 
unitas, in dubiis libertás, in omnibus 
autem Charitas.« (A szükségben egy-
ség, a kétségben szabadság, minde-
nekben pedig szeretet). 1928-ban kö-
vetkezett az udvarhelyi nagygyűlés, 
amely ugyancsak impozánsan sikerült 
s amelynek rendezésbeli sikerét is 
(amiben a város közönségének, mint 
vendéglátó gazdának volt nagy része) 
mindenki elismerte. E gyűlésnek ki-
emelkedő pontja a Pál Gábor csiki 
szenátor által előadott'nagyszerü mani-
fesztum  (kinyilvánítás) volt. 

A Székelyföldről  s a tulajdonkép-
peni Erdélyből messze kivonult a ma-
gyarság 4 ik nagygyűlésével: Szatmá-
ron tartotta azt, 1930 ban. Azután egy 
kis időbeli ugrás volt, csak harmad-
évre tartottunk megint nagygyűlést és 
pedig az 5 iket, 1933-ban Marosvá 
sárhelyen. 

Azért tettünk egy kis visszapillan-
tást az eddigi nagygyűlésekre, hogy 
lássa és tudja meg az egész magyar 
közönség, hogy az időnként visszatérő 
nagygyülésezés nem puszta formali-
tás, hanem különös jelentőségű alka-
lom is. Nagyjelentőségű alkalom arra, 
hogy tanúvallomást tegyünk a világ 
előtt a nemzeti létünkhöz való ragasz-
kodás és az ellenségeink által vitatott, 
ránk nézve pedig annyira szükséges 
magyar egység melletti 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagy-
érdemű közönséget, hogy 
vállalom gallérok és ruhák 

: tisztítását Bul. Reg. Ferdi-
nand No. 37. 

Szives pártfogást  kérek tisztelettel: 
C R I S T A L . 

Minél nagyobb érdeklődést kell tanusitanunk 
az Erdélyi Muzeum-Egyesület előadásai iránt. 

Ismételten közöltük, hogy f.  hó 
29, 30 és 31-ik napjain városunkban 
tartja meg idei vándorgyűlését az Er-
délyi Muzeum-Egyesület, itteni magyar 
szellemi életünknek ez a legtöbb ol-
dalú, legszélesebb átfogású,  tudo-
mányos szerve. Legalaposabb, legér-
demesebb kutatóink, tanáraink, s más 
szakembereink fogják  itt rövid, össze-
foglaló,  népszerű előadásokban a kü-
lönböző tudományágak, ismeretek leg-
korszerűbb, legérdekesebb kérdéseit 
ismertetni, s amikor ezt teszik, az er-
délyi magyar tudományosság mai szin 
vonalát, mai eredményeit ismertetik. 

Ennek a jelentőségét fel  kell 
fognia  közönségünknek, ugy helybeli, 
mint vidéki  közönségünknek, amelynek 
a legszélesebb körű, legkitartóbb ér-
deklődésére méltán is tart számot ugy 
az egyesület, mint az a helyi bizott-
ság, amely a gyülésezésnek ezeket a 
napjait, Jodál Gábor dr. vezetése mel-
lett előkészíti. 

A három napon át tartó előadá-
sok minden rendű közönséget érdeklő, 
változatos műsora a következő: 

A bölcsészetnyelv-  és  történet-
tudományi  szakosztály  előadásai: 1. 
Biró Lajos: Székelyudvarhelyen élt 
neves jezsuita plébánosok és irók. 2. 
Dr. Császár Károly: Irodalmi értéke-
lés. 3. Dr. Jancsó Elemér: A mai 
irodalomtörténetirás. 4. Józsa János: 
Néhány elfelejtett  Írónkról. 5. László 
Dezső: Az ifjúság  problémája. 6. Dr. 
Lévai Lajos. Victoria regina. 7. Szabó 
András: Benkő József  élete és mun-
kássága. 8. Dr. Szabó T. Attila : A 
nyelv épsége. 9. Dr. Tavaszy Sándor: 
A gazdasági élet etikája. 10. Vajda 
Ferenc: Adatok Székelyudvarhely tör-
ténetéhez. 11. Vámszer Géza: A szé-
kelyföldi  falvak  és városok települési 
formációi,  12. Vámszer Géza : Népies 
elemek egyházmüvészetünkben. 

A természettudományi  szakosztály 
előadásai: 1. Bányai János: Fürdőélet 
régen és most. (Vetített képekkel.) 2. 
Dr. Boga Lajos: A falusi  ember házi 
patikája. (Vetitett képekkel.) 3. Cseke 
Domokos: A Barcaság fővárosában. 
(Vetitett képekkel.) 4. Husz Ödön : Uj 
fajok  születésének lehetőségei. (Veti-
tett képekkel.) 5. Dr. Szász Ferenc : 
Égi bombák. 6. Török Zoltán : Elrak-
tározott napsugár é a petróleum és a 
földgáz?  7. Dr. Tulogdy János: A 
turistaságról. 

Az orvostudományi  szakosztály 
előadásai: 1. Dr. Fugulyán Katalin : 
Mit kell tudni a szemüvegről. 2. Dr. 
Koleszár László: A nátháról. (Vetitett 
képekkel.) 3. Dr. Koleszár László: Az 
orvostudomány haladása a háború óta. 
(Vetitett képekkel.) 4. Dr. Orient Gyula : 
Kétezer éves orvosi műszerek. (Bemu-
tatással). 5. Dr. Schmidt Béla: Sem-
melweiss tragédiája. 6. Dr. Traub Vil-
mos : A nikotinról, mint szivméregről. 

A jog- és  társadalomtudományi 
szakosztály  előadásai: 1. Petro vay Tibor: 
A szövetkezetek jogi. társadalmi és 
gazdasági jellege. 2. Szűcs Elemér: 
A sport társadalmi hatása. 3. Dr Tusa 
Gábor: Pár szó a Muzeum Egyesü-
letről. 

A vándorgyűlés alkalmával meg-
koszorúzza 8Z egyesület Orbán Ba-
lázsnak, a legnagyobb székelynek, a 
Szejkénél levő sirját, s a 29 ikén, va-
sárnap tartandó diszüléssel kapcsolatos 
közebéden gróf  Mikó Imréről, az EME 
alapitójáról, Tavaszy Sándor dr. mond 
serlegbeszádet. Ugyané napon este a 
helybeli rendezőség gondoskodása foly-
tán változatos müsoru hangverseny 
fogja  a közönséget szórakoztatni, leg-
jobb zenészeink, énekeseink és iró-
embereink szereplésével. 

Vizsgálat vármegyei prefecturai tisztviselők ellen. 
A vármegyei prefectura számve-

vevői ügyosztályának ügykezelésében 
és ezzel kapcsolatosan a számvevőség 
több tisztviselője ellen néhány hét óta 
alapos és szigorú hivatali felülvizsgá-
lat folyik,  amiről a közönség körében 
is hirek kerültek forgalomba.  Minthogy 
ez a hivatalos vizsgálat még tart, s 
annak bűnügyi vonatkozásai is vannak, 
arról jelenleg bővebb részleteket kö-
zölni nem lehet. Amit ez ügyről a kö-
zönség tájékoztatása és egyúttal meg-
nyugtatása céljából közölhetünk, a kö-
vetkező : 

A cselekmények különböző köny-
velési szabálytalanságokban és hiá-
nyokban nyilvánulnak, melyek évek-
kel ezelőttre visszamenőleg: külön-
böző taxák, óvadékkötvények és vá-
lasztási célokra kiutalt állami költ-
ségek körül történtek. — A tiszto-
gató m u n k á t M. Constantinescu 
vármegyei prefect kezdeményezte, aki 
a közigazgatási hivatali vizsgálat meg-
indítása mellett illetékes eljárás cél-
jából a kir. ügyészséget is megfelelően 
értesítette. Mindennek következtében 
Duca számvevőségi tisztviselőt állásá-
ból felfüggesztették,  s a számvevőség 

. élére losof  eddigi főnök  helyébe Szőcs 
! Tibor került. A további vizsgálat fej-
I leményeihez képest következhetik, 

előreláthatólag, még más felfüggesztés 
is, s hogy ez már eddig nem történt 
meg, annak oka, hogy az ügyészség 
a vádinditványt még nem készítette el. 

Constantinescu prefectnek  minden-
esetre elhatározott törekvése, hogy az 
igazságot és rendel érvényesüléshez 
juttassa, s lehetőleg ne maradjon a 
közre anyagi károsodás se. Erről maga 
is a következő hivatalos közleményt 
adta ki a nyilvánosság számára: 

A prefectura egyes tisztviselői ter-
hére még 1931 évből származó pénz-
ügyi szabálytalanságok és törvényel-
lenes cselekedetek állapíttatván meg, 
megkerestem Odorheiu megye ügyész-
ségét, hogy ebben az ügyben a leg-
teljesebb világosságot derítsen és álla-
pítsa meg minden egyes tisztviselő fe-
lelősségét, akik a közigazgatási vizs-
gálat aktáiban szerepelnek. 

A községek tulajdonát képező kész-
pénz és állampapírok majdnem teljes 
egészükben megtéríttettek, ugy, hogy az 
esetleges károk megakadályoztattak. 

Első közigazgatási intézkedéskép-
pen elrendeltem az illető tisztviselők-
nek más szolgálati ágba való áthelye-

. zését. Remélem, hogy ezen intézke-
dések által biztosítani fogom  a megye 
közigazgatásának normális menetét a 
törvény keretein belül. 

Willer képviselő 
városunkban. 

Will er József  dr. képviselőnk 
szombaton délelőtt városunkba érke-
zett s itt 2 napot időzött. A képviselő 
idejövetele főleg  a muzeumegyleti gyű-
léssel volt kapcsolatban, de máster-
mészetü közügyekben is eljárt. Hétfőn 
délelőtt felkereste  M. Constantinescu 
prefectet,  akivel a most napirenden 
levő közmunka szolgáltatásokról tár-
gyalt. A prefect Willer panaszára ki-
jelentette, hogy az ügyet meg fogja 
vizsgálni s intézkedni fog,  hogy a 
népet ne terheljék — különösen a 
halaszthatatlan mezei munkák idején — 
törvényes alappal nem biró közmun-
kákkal. 

Felszentelték 
az újrafestett  templomot és a 
hősök emlékét Kápolnásfaluban. 

Lélekemelő kettős ünnepség volt 
Kápolnásfaluban  Nagy boldogasszony-
napján, augusztus 15-ikén. Nagyrészt 
a hivek adakozásából renoválták, újra-
festették  az 1797-ben épült templomot 
s azt a vasárnapi mise alkalmával 
Sándor Imre főesperes  ünnepélyesen 
felszentelte.  Szép erény templomot 
emelni — mondotta a főesperes  szent-
beszédében — de nem kisebb köte-
lesség az ősök által emelt templomot 
fenntartani  ugy, hogy az olyan legyen, 
amilyennek az Istenházának lennie 
kell. 

Az ünnepi nap másik része a vi-
lágháborúban elesett 106 kápolnás-
falvi  hősi halott emlékére emelt em-
lékoszlop felszentelése  volt. Ehez kör-
menetben vonult a templomból kijövő 
közönség és meghatódva hallgatta 
Szabó János ottani esperes-plébános 
lelkes ünnepi beszédét. Ezután műso-
ros ünnepély volt, amely a király-
himnusszal kezdődött és a pápai him-
nusszal végződött. A műsoros ünne-
pélyen szerepeltek: Elekes Imre, aki 
Szabó János költeményét szavalta 
ügyes lendülettel, továbbá József  Ig-
nác, Benedek Katalin, Molnár Ferenc 
és Simon István szintén elismerésre-
méltó, értelmes szavalatokkal, Fazakas 
József ig. tanító pedig alkalmi beszéd-
del. Az emlékoszlop felavatása  után a 
templomban gyászistentisztelet volt a 
világháborúban elesett hősök emlé-
kére. Meg kell említenünk, hogy az 
emlékoszlop létesítésének gondolata id. 
József  Ignáctól eredt s a megvalósí-
tásban Molnár Ferenc, Ferencz Árpád, 
Molnár Jakab, Dobos Ignác és ifj. 
József  Ignác ifjak,  valamint Benedek 
Kálmán és Lörincz Élek segédkeztek 
kiválóképpen. 

Örömmel állapítjuk meg végül tu-
dósítónk jelentéséből, hogy az ünnep-
ségen résztvett közönség, akik között 
a szentegyházasfalviak  is ott voltak, 
mély értelemmel fogta  fel  a kettős 
ünnep jelentőségét s hogy az azon 
való részvétel mély lelki nyomokat 
hagyott mindnyájukban. 

x Gebrüder Stingt-zongora, mo-
dern kivitelű, eladó. Cim a kiadóban. 
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6,000.000 főnyereményt  55663 számú 
1,000.000 „ 20914 számú 

200.000 „ 63775 számú 
és 10 nyeremény egyenként 100.0001. 

mind a „ D A C I A " játékosai nyerték. Rendeljen postán sorsjegyet a 
DACIA főelárusitónál  RÓYÓ8Z EmÖ 
Târgu Mureş — Piaţa No. 47. 

A «DACIA« helyi képviselői: 
Librăria Nerva, Göllner Ottó, 
Tutungerie ORBÁN tőzsde. 

Milyen feladatokat  ró az uj mezőgazdasági 
torvény a magángazdasági életre 

és annak szerveire? 
(Ezt a nagyjelentőségű, érdekes és tanulságos cikket a Bucureştiben megjelenő és Fekete 

Nagy Mihály által szerkesztett Carpatpost cimü sajtótudósitóból közöljük.) 

V. közlemény. 

Ismertetésünk elején közöltük a birtokmegoszlás adatait'— birtokterüle-
tek szerint, szemléltetésül most adni fogjuk  a gazdák száma szerint, hogy hü 
képet kapjunk adatszerű megvilágításban e kérdés alaplényegéről. 

Birtokosok  száma 
Összesen 0 - 5 Ha 

4,019.241 3,408.503 848 Romániában 
1,997.537 1,745.472 87-3 Ókirályságban 
1,163.901 1,107.030 94-9 Erdélyben 

657.194 461.681 70-2 Basarabiában 
200.609 194.320 96*8 Bucovinában 

Ha Birtokosok száma Terület Ha Egy birtokosra 
jut, Ha 

1-9 0 - 5 3,408.503 6,653.801 
Egy birtokosra 

jut, Ha 
1-9 

> 1,745.472 
1,007.030 

3,644.919 20 
> 

1,745.472 
1,007.030 1,546.048 1-5 

> 461.681 1,243.596 2-7 
> 194.320 219.236 1.1 

E táblázatból — minek adatai külön mezőgazdasági statisztika hiányá-
ban, melynek munkálatait csak az uj mezőgazdasági törvény végrehajtása 
nyomán kezdik el, a legutolsónak közzétett 1931 évi adóstatisztikából vannak 
véve — látható, hogy 5 hektáron alól az összes birtokosok számának Romá-
niában 84 8°/o-a, az Okirályságban 87'3°/o a, Erdélyben 94 9% a, Basarábiában 
70*2°/o-a és Bucovinában 96 8°/#-a van. Sajnos, az 5 hektáron, tehát az 
átlag 9—10 kat. holdon alóli birtokosztályokra nézve nincsenek statisztikai 
adatok. 

Mégis megközelítő képet kaphatunk, ha kiszámítjuk azt, hogy az 5 hek-
táron alóli birtokterületeknél átlag hány hektár terület esik egy birtokosra? 
Ezt az alábbi táblázat mutatja szintén az 1931 évi adóstatisztika adatai alapján. 

Romániában 
Ókirályságban 
Erdélyben 
Basarabiában 
Bucovinában 

Eszerint egész Románia területén az 5 hektáron alóli birtokokon egy 
birtokosra mindössze átlag 19 Ha, az Ókirályságban kerek 2 Ha, Erdélyben 
csak 1*5 Ha, a tágabb termőföldü  Basarábiában 27 Ha és Bukovinában — 
Erdélynél is kevesebb — 1*1 Ha terület esik. Ugyanekkor gondolnunk kell 
arra, hogy mint az előbbi táblázatban láthattuk, ezen csekély átlagterületeken 
gazdálkodó birtokosok száma egész Romániában 84#8°/o át, az Ókirályságban 
87-3°/oát, Erdélyben 94-9%-át, Basarábiában 70'2%-át és Bukovinában 
96'8°/o át teszi az összes birtokosok számának. 

Magában ennyi is magyarázatául szolgál az uj román mezőgazdasági 
törvény birtokvédelmi politikájának, amivel egyfelől  nemzetgazdasági érdekből 
elősegíteni kivánja a jobb jövedelmezőségű'középbirtokok kifejlődését  50 hek-
tárig, melyek ma ugy Románia, mint Erdély birtokmegöszlási táblázatán, mint 
ismertetésünk elején láthattuk, 38°/o-al szerepelnek. E célkitűzés megvalósí-
tása a kivitel és általában az előnyösebb értékesítés szempontjából is orszá-
gos nagyérdek. Másfelől  a további birtokaprózódás meggátlása céljából, mely 
birtokaprózódásnak jellemző adatait szintén közöltük, védelmére kel a törpe-
birtokoknak spekulációk, egészségtelen gazdasági nyomás és térfoglalások  ellen. 

Azonban — mint láttuk — a törvény csak az állam által kiosztott bir-
tokokra nézve irja elő a védőtilalmi rendelkezéseket. A régi kis és középbir-
tokok tehát nem tartoznak e védelmi rendszer alá, igy azokat a magángaz-
dasági szervezetek utján kell megfelelő  védelemben részesíteni. 

Különösen Erdély és Bukovinában van ilyen régibb keletű kis- és közép-
birtok sok, melyeknek termelési átlagszínvonala jóval magasabb, mint a most 
állami gyámság alá kerülő birtokoknak, úgyhogy nemzetgazdasági szempont-
ból is fontos  érdek a régibb keletű kis- és középbirtokok védelme. Legsűrűb-
ben vannak e birtokok a már ősidők óta kisgazdálkodásra berendezett Szé-
kelyföldön,  melynek 3 megyéje, Csik-, Udvarhely- és Háromszékmegye bir-
tokmegoszlásának szemléltető adatait az alábbi táblázatokban közöljük. 

I. Csik vármegye 
II. Háromszék » 

III. Udvarhely » 

Birtokosok száma 
38.755 
39.279 
33.410 

Terület 
Ha 

43.959 
43.140 
23.259 

Egy birtokosra 
jut átlag Ha 

1.13 
109 
0-69 

I. 
II. 

III. 

Bittokosok  száma 
Összesen 0—5 Ha °/0 
41.271 38.735 939 
43.068 39.279 91 2 
40.159 33.410 831 

Megművelt  terület 
Összesen 0—5 Ha °/0 
65.201 43 954 673 
85.894 43.140 50"2 
76.062 23.259 306 

E táblázatok számadataiból az első áttekintésre szembetűnő a három 
megye birtokmegoszlásában az egyöntetűség, mely feltűnő  szabályossággal 
nyilvánul meg ugy az 1 birtokosra eső átlagterületek nagyságának, mint az 
5 hektáron alóli birtokosok és birtokterületeiknek az összes birtokosokhoz és 
birtokterületeikhez viszonyított százalékarányának csökkenő számadataiban. 
Mert a közös ősi alapokon természetesen alakult ki a birtokok megoszlása e 
megyékben a termelési lehetőségek, a népszaporodás és a megélhetés termé-
szeti adottságai alapján, mely tényezők egymásrahatása az igy kialakult bir-

tokviszonyokban egyensulyozódott ki. Csikmegyében 5 hektáron alól nagyobb 
az 1 birtokosra eső terület, ezzel szemben a földek  termelőképessége kisebb. 
Udvarhelymegyében feltűnően  kis terület jut egy birtokosra, ezzel szemben 
legkisebb a százalékaránya is az 5 hektáron alóli gazdáknak. A középhelyet 
Háromszékmegye foglalja  el, amelynek ugy természeti adottságai, mint terme-
lési viszonyai legkiegyensulyozottabbak a székely megyék közül. A termelés 
fejlesztése  szempontjából itt is egyaránt fontos  a kis- és középbirtokok érdeke : 
A kisbirtokoké birtokosaiknak túlnyomó nagy száma miatt, hiszen ha minden 
egyes kisbirtokost családfőnek  tekintve, számukat megszoroznók 4—5-el, mint 
átlagos családi létszámmal, az eredmény kiadná e megyék teljes lakosságának 
a számát. A középbirtokoké pedig azért, mert mint látható, e megyék termő-
területének 30—70%-át a középbirtokok foglalják  el. (Kimondott nagybirtok e 
megyékben nincs). 

A bemutatott nagyvonalú kép is az áttekintő adatok megvilágításában 
nyilván mutatja annak szükségét,, hogy a tanulmányozó munkánál, a gazda-
társadalom különböző rétegeinek és termelésük érdekeinek kérdéseivel foglal-
kozva, az egyes kérdéseket mindig az egész érdekeinek megvilágításában kell 
tekinteni és ugy foglalkozni  velük, különben csak hibás eredményekre jutunk. 
Igy nem lehet elsőbbségi szempontokat felállítva,  például csak ama gazdáknak 
az érdekeit kiragadni és foglalkozni  velük annyi más szintén fontos  kérdés 
közül, kik első sorban jönnek számba a termelésnél — a termelésnek, mint 
olyannak, legyen bármennyire is magábanvalóan fontos  és lényeges az érdeke«, 
Mert a többi kérdés elhanyagolása végeredményül magának a termelésnek az 
érdekeit fogja  veszélyeztetni. 

(Folytatjuk.) 

Figyelmeztetés. 
Városunkban egy úgynevezett nép-

mentő iroda működik. Ott mindenki-
nek, aki oda fordul,  olyan tanácsot 
adnak, amilyen a tanácskérő szájaizé-
nek megfelel.  A napokban egy pász-
tornak azt a tanácsot adták, hogy 
irassa vagyonát a feleségére,  mert igy 
a csordában történt állatkárt nem tudja 
felhajtani  a károsult gazda. A pásztor, 
aki csak tévedésből vetődött abba a 
»népirodába«, később megfelelő  he-
lyen is tanácsot kért s ott aztán fel-
világosították, hogy az átírással nem 
mentheti meg a vagyonát, sőt még 
bűnvádi eljárásba is keveredik 

Azért irjuk meg ezt az esetet, 
hogy óva intsük a székely kisgazdá-
kat, ne fussanak  a hangzatos ígére-
tekkel és jótanácsokkal szolgáló nép-
bolonditók után, mert majd, amikor a 
tanács rosszra fordul,  senki sem fog 
helytállani a rossz tanácsból eredő 
károkért, amint ez már sok esetben 
megtörtént. Tanácsot csak olyan em-
bertől jó kérni, aki érzi a tanácsadás-
sal járó erkölcsi és anyagi felelős-
séget. 

Felhívás Udvarhely-
megye közönségéhez. 

A Háromszékmegyei Gazdasági 
Egyesület október hó elején Baróton 
mezőgazdasági, ipari, háziipari, kisál-
lat-kiállítást és vásárt rendez a mező-
gazdaság és ipar színvonalának eme-
lésére és a szakismeretek terjeszté-
sére. 

E kiállításról el nem maradhat 
Udvarhelyvármegye gazdaközönsége 
és iparos osztálya, be kell mutatnia a 
kiállítás keretében a tudást, a hala-
dást és az élni akarást a maga részé-
ről is. A vármegyei gazdasági egyesü-
let ezért felkéri  a gazdaközönséget és 
az iparos osztályt, hogy e kiállításon 
minél többen igyekezzenek bemutatni 
a mezőgazdaság keretébe tartozó ter-
ményéket, más, ipari, háziipari, méhé-
szeti, erdészeti, vadászati stb. munká-
kat és tárgyakat. 

Felkéri a vármegyei gazdasági 
egyesület a közönséget, hogy aki e 
kiállításon részt akar venni, e szán-
dékát, a kiállítandó tárgy megjelölésé-
vel, szeptember  hó 1 jéig  jelentse be 
Lakatos Tivadarnál, mint a gazdasági 
egyesület titkáránál Odorheiu—Székely-
udvarhely, Strada Principesa Elisaveta 
No. 73. (Bethlen-utca 73 szám). 

Odorheiu—  Udvarhelyvármegye 
gazdasági  egyesülete. 

Felvétel 
az odorheiui — székelyudvarhelyi 

róm. kath. flufögimnáziumba-
A beiratások az 1937—38. isko-

lai évre a nyilvánossági joggal működő 
odorheiui—székelyudvarhelyi róm. kath. 
flufögimnáziumba  augusztus hó 25 tői 
szeptember hó 7-ig tartanak, amely 
napon tul csak miniszteri engedély-
lyel l e h e t beiratkozni. A felvé-
tel iránti kérésnyomtatványt az igaz-
gatói irodán mindenki kaphat. A ké-
résre 8 -t-1 lej bélyeg szükséges. A ja-
vító vizsgák szeptember 1 és 4 kö-
zött lesznek. A felvételi  vizsgák: az 
I. osztályba szeptember 2 án, az V. 
osztályba szeptember 6 án kezdődnek. 
A vizsgadíj az I. osztályban 100, az 
V. osztályban 200 lej. 

Az I. osztályos felvételi  vizsgára 
bocsátás iránti kéréshez csatolni kell: 
1. a születési anyakönyvi kivonatot, 
2. a keresztlevelet, 3. az ujraoltási bi-
zonyítványt, 4. az állampolgársági bi-
zonyítvány hitelesített másolatát, 5. 
elemi iskolai bizonyítványt, melyet a 
felekezeti  iskolákból jövő tanulóknak 
a revizorátussal is láttamoztatniok kell, 
6. az idegen hangzású nevü tanulóknak 
bizonyítványt a hatóságoktól (köz-
jegyzőtől, vagy községi elöljáróságtól) 
arról, hogy szüleikkel együtt magyar 
anyanyelvűek. Az I. osztályos felvételi 
vizsga tárgyai: a román, magyar 
nyelv és számtan, a IV. osztály 
anyagából. 

A fizetendő  iskolai dijak: beirási 
díj 510 lej. Az I. osztályban a tandij 
1.000 lej, az iskolafenntartói  dij szin-
tén 1.000 lej, a II,—VIII. osztályokban 
a tandij 1.000 lej, az iskolafenntartói 
dij 2.490 lej. Jó előmenetelü, jó maga-
viseletű és szegény tanulók kedvez-
ményt is kaphatnak, ha ezért az igaz-
gatósághoz intézett és elfogadhatóan 
megokolt kérésben folyamodnak.  E 
kéréshez iskolai értesítőjüket és ható-
sági szegénységi bizonyítványukat is 
mellékelniök kell és a kérést a beirat-
kozáskor, vagy legkésőbb szeptember 
30-ig be kell adniok. A fiúnevelő  inté-
zetben a beirási, orvosi és fürdődij 
250 lej egész évre, ellátási dij havi 
650 lej. A bennlakó tanulóknak szep-
tember hó 7-én estig kell bevonulniok 
az internátusba. Az iskolai év ünne-
pélyes megnyitása szeptember hó 8 án 
lesz. A tanitás szeptember 9 én a 
diákmise után reggel 8 órakor kez-
dődik. 

Az őszi érettségi vizsgára jelent-
kezők kötelesek kéréseiket legkésőbb 
augusztus hó 31-ig benyújtani az in-
tézet igazgatóságához. 

Minden drogueria, parfüméria  és fotócikk 
szükségletét legjutányosabban, előzékeny 
kiszolgálás mellett, a 

Lántzky-drogueriában 
szerezheti be. — Ne t é v e s s z e e l ! 

ODORHEIU Bul. Reg. Ferdinand 31 szám. 
A p o s t a h i v a t a l l a l s z e m b e n . 
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Csak az nyerhet, 
akinek sorsjegye van! 

lesz a 3-ik osztály 
h ú z á s 

Próbáljon szerencsét! 
a ! 

Horváth Gizi bucsuzásul 
szini előadást rendez. 

A körünkben élő Horváth Gizi 
^színművésznő, akit több sikeres sze-
repléséből jól ismer és kedvel közön-
ségünk, több jeles helybeli műkedve-
lőnk közreműködésével érdekes pro-
dukciót készít elő városunkban. Szep-
tember 1 jén és 2-ikán a ref.  kultúr-
házban bemutatják a Szegény leány 
szerencséje cimü eredeti székely éne-
kes játékot, amelynek zeneszámait Sz. 
Horváth Lajos gyűjteményéből állította 
össze Horváth Gizi. A zenét a kitűnő 
Kónya Jancsiék szolgáltatják mindenik 
estéhez, melyek tehát magukban is 
méltók lesznek a közönség érdeklődé-
sére. Erre most Horváth Gizi annál 
inkább számit, mert egyidejűleg bú-
csúzik / városunktól, több sikeres és 
kellemes-emlékű szereplése színhelyé-
től, művészi körútra készül, amihez 
kedves szereplőtársai közreműködésén 
kívül a közönség támogatása fogja  őt 
hozzásegíteni, ha meghallgatja hívo-
gató szavát . . . 

Ugyanezt a darabot ugyanazok-
kal a szereplőkkel augusztus 4 ikén 
bemutatják Székelykereszturon is, 
kérve az ottani és vidéki közönség szí-
ves támogatását. 

Figyelmeztetés. 
Többen megfigyelték,  hogy egy 

nyugdíjas ur, aki túlságosan bele ár-
totta magát a politikába, naponként, 
de különösen vásárok alkalmával el-
fogja  az utcán a falusi  embereket, sok-
szor hármat-négyet is maga köré gyűjt 
és azoknak előadást tart — a Magyar 
Párt ellen. Szidja és becsmérli a Magyar 
Pártot s annak vezetőit és minden 
bajért és nyomoruságért a Magyar 
Pártot teszi felelőssé.  A derék széke-
lyek a velük született tiszteletnél fogva 
megajándékozzák ezt az urat is azzal 
a tisztelettel és figyelemmel,  hogy ás-
kálódásait és rágalmazásait végighall-
gassák. 

Figyelmeztetjük székely atyánk-
fiait,  hogy nem ez a helyes eljárás. 
Mondják meg az illető urnák, hogy 
ne rágalmazzon és ne korteskedjék 
alattomban, hanem mondja el nézeteit 
nyiltan. Ha megállítja őket az utcán, 
ne álljanak vele szóba, hanem.hagy-
ják a faképnél,  mert a népbolonditás-
sal és a rágalmazással a magyarság-
nak sem politikai, sem gazdasági ügyei 
nem mennek előbbre. És értsék meg, 
hogy annak az urnák nem is ez a 
célja, hanem a magyar egység meg-
bontása. 

Társasutazás a nagygyűlésre. A 
sepsiszentgyörgyi nagygyűlésre (a nap-
jára) célszerűen lehetne utazni autó-
busszal. Megfelelő  számú jelentkezés 
esetén az oda és visszautazás nem ke-
rülne többe 150 lejnél. A társaskocsi 
szeptember 4 ikén, szombaton hajnal-
ban indulna s aznap este érkeznék 
vissza Udvarhelyre. Jelentkezni lehet 
a Ma gyar Párt helybeli irodájában. 

HÍREK. 
Augusztus 20. 

A helybeli református  tanítónő-
képző* Intézetbe, valamint ennek inter-
nátusába és konviktusába a jelentke-
zések és felvételek  folyamatban  van-
nak. Az iskolai óv ünnepélyes meg 
nyitása szeptember 8 án d. e. 10 óra-
kor istentisztelettel kapcsolatban lesz 
az intézet tornatermében. A javító-
vizsgálatok szeptember 3-án és 4 én, 
az uj növendékek felvételi  vizsgái 
szeptember 6 án és 7 én lesznek. Rész-
letes felvilágosítást  készséggel ad az 
igazgatóság. 

Összeül a parlament. Hír szerint 
szeptember 3-ikára rendkívüli ülés-
szakra hivják össze a törvényhozást. 
Ez az ülésszak csak egy hétig fog 
tartani. 

Külpolitika a minisztertanácsban. 
Bucureştii sajtótudósitás szerint a kö-
zelebbről megtartandó minisztertanács 
a külpolitikai helyzetet is meg fogja 
vitatni, különös tekintettel az ujabbi 
angol-olasz közeledésre. 

Újra választotta elnökét a há-
romszókmegyei Magyar Párt. A Magyar 
Párt háromszékmegyei tagozata ked-
den közgyűlést tartott, amelyen báró 
Szentkereszthy Bélát egyhangú felkiál-
tással újra elnökké választották. A 
közgyűlésen Sándor József  szenátor 
beszámolót mondott. 

Nyirö József  színdarabja a Nem-
zeti Szinházbán. Nyirő József,  a köz-
tünk élő kitűnő iró, nemrég színdara-
bot fejezett  be, amelyben erős hatású 
képek, izgalmas feszültségű  cselek-
mény során az ő egyéb müveiből is-
mert, remek székely alakjait, falusi  és 
erdei embereit viszi fel  a színpadra is. 
A darabot a budapesti Nemzeti Szín-
házhoz juttatta el a kitűnő iró, akit a 
színház igazgatója: Németh Antal dr., 
mondhatni napok múlva, már értesí-
tett a darab elfogadásáról.  Erre vonat-
kozó levelében többek közt igy ir a 
darabról a legelső magyar színház 
igazgatója: Tegnap, augusztus 15-én 
elolvastam az ön »Jézusfaragó  ember« 
cimü színmüvét és sietek hírt adni 
arról, hogy az ön drámája nemcsak 
tetszik, de mélyen megrázott. Az egész 
mü sikerült alkotás, de a második fel-
vonás párját ritkítja a maga nemében 
és hiába keresek emlékezetemben, ne-
hezen találom mását a színpadi iroda-
lomban. A legnagyobb ambícióval lá-
tok majd hozzá, hogy az ön költői 
értékű színpadi alkotása méltó módon 
ölthessen testet a Nemzeti Színház 
színpadán. 

Nem keli kenyérbólyeget ten-
niük a pékeknek azokra a kenyerekre, 
amelyeket magánosok süttetnek, ha-
nem csak azokra, amelyeket a pékek 
a rendes forgalom  számára sütnek. 

x Király utca 36. szám alatti kis-
lakás megürült. Tiszta és tisztességes 
gazdasszony,  ki főzni  jól tud, és a 
kertet gondozni tudja, ezekért és ta-
karítás-mosásért, lakást, kopztot ós 
szerény fizetést  kap, ha megfelel,  ál-
landó jelleggel. Cim a kiadóban. 

x Eladó műhelynek alkalmas ház 
kerttel. Májer István, Bethlen-utca 39. 

Meghalt Bálint György. Bálint 
György városunkban f.  hó 17-ikén 
este 93 éves korában elhunyt. A meg-
boldogult ritka magas korán kivül is 
nevezetes, széles körben ismert alakja 
volt városunk polgári társadalmának. 
Munkabírással teljesebb éveiben — 
úgyis, mint az egykori iparfejlesztő  bi-
zottság tagja — munkás részt vett a 
társadalom javát szolgáló köztevé-
kenységben. Testi, lelki épségben, jó-
erőben ért élete végéhez, szinte utolsó 
napjáig. Kiterjedt család, özvegy, több 
gyermek, unoka és dédunoka gyá-
szolja, temetése nagy részvét mellett 
folyt  le. 

Előzékeny lesz a vasút. A vasutígaz-
gatóság elrendelte, hogy a vonatkísérő 
személyzet, a kalauzok bánjanak ud-
variasan és előzékenyen az utazó kö-
zönséggel. Ha valakinek a jegye nincs 
rendben, ne lássanak abban mindjárt 
csalót s általában mindenféle  nehéz 
helyzetet az utazó közönség javára 
igyekezzenek könnyíteni. Mondanunk 
sem kell, hogy ezekre a rendelkezé-
sekre a legégetőbb szükség volt. 

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

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

Butorkiállitás. Néhány újonnan el-
készült szobaberendezését az uj Lass-
mann-féle  ház földszinti  termeiben mu-
tatta be városunk közönségének Elekes 
Dénes műbútorasztalos. A kiállított bú-
torok meggyőző bizonyságai voltak 
annak, hogy a fiatal,  de máris jónevü 
és keresett müasztalos avatott és lel-
kiismeretes mestere ennek a szak-
mának, amelynek több elsőrendű és 
messze ható hirü jelessége működött 
eddig is városunkban. Alapos tudás, íz-
lés, a kivitelben való gondosság látszott 
meg a fiatal  mester által kiállított min-
den egyes bútordarabon, a finom  nap-
pali, hálószoba, és ebédlőbutorokon 
ugy, mint a konyhaberendezésen. A ki-
állított bútorokon levő kárpitos munkát 
Balási Ernő végezte, simulékony gond-
dal, szakértői finomsággal.  A közönség-
nek a kis kiállítással szemben megnyil-
vánult nagy érdeklődéséből jogosan ál-
lapithatjuk meg, hogy a közönség ! 
azivesen tekintene meg más hasonló 
kiállításokat is. 

Búzavetőmag. Akinek nemesitett 
búzavetőmagra van szüksége : jelent-
kezzék az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egyesület titkáránál, Lakatos Tivadar-
nál Str. Pincipesa Elisaveta 73. 

Tájékoztató 
az unitárius téli gazdasági 

iskolába való beirat-
kozásra. 

Az iskola célja: sajátjukon gaz-
dálkodó kisgazdák nevelése s ezért 
csak olyan ifjak  vehetők fel,  akiknek 
vagy szüleiknek legalább 2 kat. hold 
mezőgazdasági ingatlanuk van, {román 
állampolgárok, magyar anyanyelvűek, 
14—30 évesek, egészségesek s leg-
alább 4 elemi osztályt végeztek. Az 
iskolai év okt. 15 én kezdődik és az 
elméleti oktatás április 15 ig tart. A 
nyári félévet  a tanulók otthon, gya-
korlati gazdasági munkával töltik, mely 
idő alatt szaktanáraik meglátogatják 
és a jó gazdálkodáshoz szükséges ta-
náccsal látják el őket. Két ilyen év 
végzése után a tanulók végbizonyít-
ványt kapnak, amely 6 hóval rövidí-
tett katonai szolgálatra jogosít. 

A tanítási nyelv magyar, azon 
tárgyak kivételével, melyek minden is-
kolában az állam nyelvén tanitandók. 
A tanterv felöleli  az összes szaktár-
gyakat, amelyeken kivül általános is-
mereti tárgyak is vannak. Az állam-
nyelvet a tanulók társalgási órán is 
tanulják. A téli félévben  a tanítás csak 
a délelőtti órákban történik, délután a 
tanulók gazdasági munkákban gyako-
rolják magukat. Az iskola műhelyében 
a kerékgyártó munkákat sajátítják el. 

Az iskola valláskülönbség nélkül 
vesz fel  tanulókat, kik semmi tandijat 
nem fizetnek.  A bentlakásért a hat 
hónapi időre 660 Jej fizetendő  (a fa-
áraktól függ  az összeg nagysága). Az 
élelmezésért hat hóra 2500 lej, azon-
kívül 100 kg. buza, 30 kg. tengeri és 
3 kgr. zsír fizetendő,  ez utóbbiak pénz-
zel is megválthatók. Kórházi és ron-
gálási dij 45 lej. 

Bentlakó tanulók kötelesek ágy-
neműt vinni és fehérneműjük  mosá-
sáról gondoskodni. Kintlakó, kintkosz-
tozó tanulók az iskolai évre 600 lej, 
kintlakó, bentkoszlozó tanulók 300 lej 
tanteremfütési  stb. dijat fizetnek.  Tan-
könyvek, Írószerek beszerzésére évente 
kb. 500 lej szükséges. Felvételért 
szept. 15 ig lehet folyamodni,  az alábbi 
okmányok csatolása mellett: 1. szüle-
tési, anyakönyvi kivonat, 2. állampol-
gársági bizonyítvány, 3. iskolai bizo-
nyítvány (értesítő nem elég), 4. vagyoni 
bizonyítvány, amelyben részletezendő, 
hogy a folyamodónak,  v. szüleinek 
mennyi szántó, kaszáló, erdő stb. bir-
toka van s hogy a család földmive-
léssel foglalkozik,  5. orvosi bizonyít-
vány, hogy a tanuló egészséges, 6. 
erkölcsi bizonyítvány, a folyamodó  és 
szüleiről. Beíráskor minden szülő kö-
telezvényt ad arról, hogy fia  tanítási 
költségeit fizeti  és magát az iskola 
utasításainak aláveti. -

Felvételi kérvények az unitárius 
téli gazdasági iskola igazgatóságához 
adandók be. (I. G. Duca, jud. Odor-
heiu, vasútállomás Cristur). 

Meg akar Ön te l jesen s z a b a d u l n 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 I 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 h á l á s l e s z : á ra 90 lej és p o s t a k ö l t s é g , 
K é s z i t i: KQNCZ-gyógyszertár  Odorheiu. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy 
keresse fel 

D 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 kielégitő 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 . 
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Dús választékú 
Áruink 
minőségben, 
fazonban, 
kiállításban 
és árban 
utolérhetetlenek. 

BÁNCS-cipőüzlet Odorheiu. 

Értesítés. 
A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogy férjem, 
néhai SCHMITZ MIKLÓS elhunyta ntán is a 

kelmefestő-  és vegytisztító műhelyemet 
fenntartom. 

Férfi,  női- és gyermekruhákat, bársonyt, selymet, csipkét, szö-
veteket, gyapja és kender-fonalakat,  végári) kat, házi szőttes-
posztókat, vásznakat minden szinben nagyvárosi szakszerű 
munkavezető garanciája és leszállított árak mellett vállalok. 

Gyászruhákat 24 óra alatti Postai megkereséseket elfo-
gad és a legpontosabban teljesít. 

Tisztelettel: özv . Schmitz Miklósné 
Odorhein—Strada Stefan cel Mare (Malom utca.) 21. 

Halálozás. Pál  Lajos városunk-
ban, f.  hó 15 ikén, elhunyt, 79 éves 
korában. Tekintélyes és kiterjedt csa-
lád gyászolja, nagy részvéttel temették. 

A brassói ref. fiu- felsőkereske-
delmi Iskola, mely az ország egyetlen 
ilyen jellegű magyar tannyelvű feleke-
zeti szakiskolája és különösen a mai 
válságos időkben tanulói jövőjének 
biztosítása szempontjából a legcélsze-
rűbb é& a legtöbb megélhetési lehető-
séget nyújtó iskolatípus, a felső  tago-
zat I-ső osztályába felvesz  felekezeti 
különbség nélkül olyan tanulókat, kik 
magyar anyanyelvűek, a gimnázium 
IV-ik osztályát sikerrel végezték és 
absolváló bizonyítvánnyal rendelkez-
nek. Examen de admitere-t szept. 6-án 
kell tenniök román nyelvből, Románia 
földrajzából,  francia  nyelvből, szám-
tanból és kereskedelmi ismeretekből, 
az utóbbitól eltekintve: a IV-ik osz-
tályban végzett anyagból. A keresk. 
ismeretek gépirással összefoglalt  anya-
gát az iskola elküldi, ha szept. 1-je 
előtt jelentkeznek. Az iskola az általá-
nos műveltség mellett alapos szakkép-
zést ad növendékeinek, kik a négy 
évfolyam  végzése után államérvényes, 
önkéntességi jogot biztositó oklevelet 
nyernek, melynek alapján állást kap-
hatnak ipari és kereskedelmi cégeknél, 
takarékpénztáraknál, szövetkezeteknél, 
biztositó intézeteknél, magán- és köz-
vállalatoknál, gyáraknál, gazdaságok-
ban, üzemeknél, községi hivataloknál, 
vasut-postánál, építészeti hivatalokban, 
stb., — szóval: azokon a pályákon, 
melyek a megélhetést első sorban biz-
tosítják. — Végzett növendékei az is-
kolában szerzett intelligenciájuknál 
fogva  rövid idő alatt kiváló gyakorlati 
emberekké, kereskedőkké, iparosokká, 
gyári munkavezetőkké képezhetik ki 
magukat. Kereskedelmi iskolát végzet-
tekre vár a szövetkezeti élet megte-
remtése, mely ezreket juttathat füg-
getlen, biztos megélhetéshez. A tanul-

mányok folytatását  is lehetővé teszi a 
kereskedelmi akadémián, stb. Bacca-
laureátust csak az tesz, aki tovább 
akar tanulni. Tanulók az 1937—38 ik 
isk. évre aug. 25-től kezdődőleg irat-
kozhatnak be. Érdeklődőknek felvilá-
gosítást nyújt, a vidéki tanulókat ál-
landó tanári ellenőrzés és felügyelet 
alatt álló, most épült, modern interná-
tusban mérsékelt dijazás mellett el-
helyezi az igazgatóság. Braşov, Calea 
Victoriei 7. 

Házának homlokzatihoz használjon 

Terrasit-mSvakolatot 
Színtartó, mosható, évtizedekig 
karbantar tás t nem igényel, 
mert elsőrendű anyagokból, 
gondos munkával készfii  az 
összes színárnyalatokban. 

Többszörösen aranyéremmel 
kitüntetve. 

Előállítja t 
„Hercules" S.A. Diciosfinmartin. 

Hintakollekcióval, árajánlattal 
a kizárólagos helyi megbízott t 
Feuerstein Miksáné szolgál. 

Óvakodjék a silány utánzatoktól I 

A százéves Gyilkostó ismertetését 
hozza a Székelységnek  most megjelent 
uj száma, amely emellett Borszék régi 
fürdőéletének  hangulatos leirását is 
tartalmazza. Kegyeletes megemlékezést 
irt Csiby  Lajos a nem régen elhunyt 
Balázs  Ferencről,  a munkás unitá-
rius papról. — Még igen sok érde-
kes székelyföldi  adat és humoros tör-
ténet egészíti ki az uj számot. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal Odorheiu. 
Előfizetés  egy évre 100 lej. (Tanügyi-
eknek és nyugdijasoknak csak 60 lej). 

x Eladó ház, értekezni lehet: Ba-
rabás Lajosnál Odorheiu, Str. Radu 
Negru No. 2. 1—3 

U J Ü Z L E T ! 
Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült közönséget, hogy 

C I P Ő - " C r Z X j E T E l V C 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. 

Szíves pártfogást  kér ugy a helybeli, mint a vidéki vá-
sárló közönségtől. 
Mély tisztelettel: nST-A-GTST P E B E ! f c T C . 

Bul. Regele Ferdinand 87. 

x Moziműsor. Szombat, vasárnap: 
A texasi határőrök. Zavargások . . . 
vad, civilizálatlan amerikai vidékek — 
Texas, ahol rablóbandák garázdálkod-
nak, rézbőrűek kegyetlenkednek. Ön-
kéntes granicsárok életük veszélyezte-
tésével rendet akarnak teremteni eb-
ben az elvetemedett, barbár országban. 
Csoportjukhoz két alak csatlakozik, 
akik régebben a banditákhoz tartoztak. 
A két banditának, Jim nek és Wahoo-
nak az a terve, hogy egy alkalommal, 
amikor a granicsárok aranyszállítmá-
nyokat kisérnek, elrabolják az aranyat 
és ők ketten, valamint barátjuk, Sam 
McGee, aki továbbra is a rablók tá-
borában maradt, meggazdagodjanak. 
Ezek kalandjai, Jim és Wahoo vitéz-
kedése, a fehérek  és rézbőrűek közti 
csatározásokban, majd Jim szerelme 
egy fiatal  leány iránt, kinek hatása 
alatt tisztességes emberré válik, mig 
Wahoot Sam, ezt pedig Jim a további 
bonyodalmas küzdelmekben elpusztítja, 
— főbb  vonásokban ezekből áll a film 
cselekménye. A texasi határőrök-et 
King Vidor rendezte, aki Fred Mac-
Murraynak és Jean Parkernek juttatta 
a főszerepeket.  Olyan zsánerű film  ez, 
mint amilyennel a »Bengali« ban is-
merkedtünk meg, de ez még a világ-
sikert aratott Bengalit is felülmúlja.  -— 
Kedd, csütörtök : Három kislány Schu-
bertért. 

x Egy jó házból való fiút  fűszer-
üzletembe tanulónak felveszek  román 
nyelvtudással. Schuller Viktor. 2—2 

Öntözik a magyar Alföldet.  Szol-
nokon most tartotta első gyűlését az 
alföldi  országos öntözési bizottság, 
amelyen Horthy kormányzó is részt 
vett. A kormányzó az üdvözlő be-
szédre adott válaszában hangsúlyozta, 
hogy a magyar Alföld  életében for-
dulópont következett be, mert teljes 
erővel megindul az öntözés s a ter-
méketlen/ területek értékessé tételére 
irányuló munka. 

x Négy középiskolát végzett, ro-
mánul tudó fiút  azonnali belépésre 
felvesz  tanulónak a Könyvnyomda rt. 
nyomdája. 

x Iskolába vagy alkalmazásba járó 
lányokat vállalok teljes ellátásra, szük-
ség esetén nyelvek tanítását is válla-
lom. Vékony Margit Braşov, Str. Ba-
beş 38., földszint.  2—2: 

Halló! Figyelem! 
Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy 

ablak-rolettákat 
a legjobb minőségben ké-
szítek. Rendeléseket fel-
vesz Szabó András Szé-
kelyudvarhely — Odorheiu, 
Str. Episcopul Majláth No. 
23. Ugyanott sziták is kap-
hatók. — Árulok részlet-
fizetésre  is. — Tisztelettel: 

Ba l ogh Jánosné. 

Keresek egy mindenest okt. l-ig. 
székelyzsombori, majd lövétei tar-

tózkodással. Fizetése megállapodás 
szerint. Helyét azonnal elfoglalhatja. 
Ferenczy  István  kereskedő.  2—2 

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

u i f é r f i -  é s n ő i 
divatttzletet 

nyitottam, ahol jó árukat 
adok el szolid áron. 

Szíves pártfogást  kérek, tisztelettel t 

Dulicsek Sándor. 

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

ruhatisztitást 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 vegytisztitó Sighişoara—Segesvár. 
Odorheiu—székelyudvarhelyi gyűjtőhely: 

KASSAY F. DOMOKOS szűcsnél, Bul. Regele Ferdinand 15. 

Ujsâg-
makulatura 
kapható: 

a Könyvnyomda R.-T. 
papirkereskedésében 
12 lejért kilónként 

A nagyérdemű közönség szives tudomására 
kivánom adni, hogy 

KERTHELYISÉGEMET 
megnyitottam. 

Minden este friss  roston-sült, jégveremben csapolt 
Luther-sör, különböző faj  borok, állandó cigányzene 
gondoskodik a n. é közönség szórakoztatásáról. 
= T-Á-ZtSTC E E G - G - E L I G - . — 
Szives pártfogást  kér: BarkÓCZy D é n e s vendéglős. 

Nvomtatta a kiadótulajdonos : Könvvnvomda Részvénvtársasáí? Odorheiu. 


