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14. az 

Tőlünk nagyon messze, 
fent  az éjszaki sark közeiében, az 
örökös jég hazájában, izgalmas ese-
mények történnek, melyeket egy-két 
hét óta az egész müveit világ kisér 
aggódó figyelemmel.  Fagyban, ködben, 
szélviharok közt, a sarki tenger min-
den borzalmával szembeszállva, embe-
rek küzdenek a legnagyobb önfelál-
dozással azért, hogy felkeressenek  és 
a pusztulástól megmentsenek embere-
ket, akiket hozzájuk nem füz  semmi-
nemű vérségi kötelék, sem anyagi 
érdek. Nobile olasz tábornok volt az, 
akinek északsarki felfedező  léghajó-
útjában történt eltűnése ez aktuális 
események során először rázta fel  a 
jobbérzésü emberiség aggodalmas 
együttérzését. Egymásután indultak 
útnak repülőgépen, jégtörő hajón, ide-
gen nemzetiségű bátor vállalkozók, 
akik életüket tették kockára az olasz 
tábornok megmentéseért, ami végül 
Thornberg svéd kapitánynak sikerült 
îs. A mentési kísérletek közben azon-
ban a jelenkori tudomány egyik leg-
érdemesebbje : Ainundsen, a hires sark-
utazó, földrajz-  és természetrajz tudós 
tünt e|, s ugyancsak kétségbeejtő 
helyzetben maradt egy jégtáblán — 
miközben Nobile társait is megmen-
teni törekedett — a hőslelkü Thorn-
berg kapitány is. Most már miattuk 
tart tovább az emberiség szorongása, 
az ő megmentésükért folynak  njnbb, 
életet kockáztató kísérletek, melyek 
esetleg még más emberéleteket is ál-
dozatul követelnek. 

Ily események peregnek most fent 
éjszakon, — heroikus küzdelmek soro-
zata, a tudományért, az emberért, az 
emberiségért. Mi történik viszont kö-
zelebb*hozzánk, Európának délkeleti 
részeiben ? Csak nemrég oltott ki és 
veszélyeztetett súlyosan emberéleteket 
a jugoszláv parlamentben a féket  ve-
szített, vak politikai szenvedélyesség. 
Politikában, gazdasági élet terén, egyéni 
tülekedések során állandó a küzdelem, 
harc, itt is, de sajnos, nem az ember-
ért, az emberiség érdekében — ha-
nem az ember ellen folyik  e harc. Az 
élet terheit még terhesebbé tenni, vak 
szenvedélyességgel, gyűlölködéssel ron-
tani embertársainkra, a lelkeket még 
a fiatalságban  megtörni, megkeseríteni 
— ez az élet-képe, ez a helyzet ma 
itt körülöttünk, s alig van remény, 
hogy ez hamarosan megváltozzék. 

Ha tőlünk kérdeznék, mégis me-
lyik példával lelkesitenők, melyiknek a 
követésére biztatnék, irtó nehézségek 
közt az iskolai év végére ért, a jö-
vője érdekében megfeszített  erővel 
küzködő ifjúságunkat,  mi mégis az 
éjszaki sarknál történő eseményekre 
mutatnánk rá, hogy annak a hőseit 
lássák ifjaink  kétségeik közt maguk előtt. 
Marakodni, egymást pusztítani tudnak 
a fenevadak  is, önzetlenül önmagát 
is feláldozni,  s ilyen értelemben hero-
ikus tetteket művelni csupán ember 
képes. Ebbe az irányba mutat a jövő 
fejlődése  is. De addig is, akármilyen 
nehézségek közt is, inkább embernévre 
méltó emberek legyünk, mint ádáz 
fenevadak. 

Meghivó. Az udvarhelyi Esperes-
kerületi Róm. Kath. Tanító-Egyesület 
f.  tanévi tavaszi rendes közgyűlését s 
ezzel kapcsolatban Balog Róza, Gál 
Sándor és László Dénes tanitók 40 évi 
működését ünneplő diszgyülését f.  évi 
julius hó 5 én Székelyudvarhelyen, a 
róm. kath. főgimnázium  tornatermében 
tartja, melyre a tagokat, tanügybará-
tokat és az ünnepelt tanitók egyház-
tanácsainak képviselőit, tanítványait és 
tisztelőit meghiyja az Elnökség. 

A zöldségtermelők 
közül többen fordultak  szerkesztősé-
günkhöz panasszal, hogy kedd napot 
kivéve mindennap d. e. 10 órakor a 
vásárt a rendőrség feloszlatja.  Nálunk 
pedig az a szokás, hogy a vásárló kö-
zönség nagyrésze csak 8 órakor kezd 
a piacra kijönni s igy a vásár ideje e 
hivatalos beavatkozás következtében 
csak két órára van; összeszoritva, 
mely idő alatt egy 10— 11 ezer lakosú 
város a konyhanövények bevásárlását 
lebonyolítani nem tudhatja. Sőt a vi-
dékiek, mint pld. a tüzifa-árusitók,  kik 
csak fájuk  eladása után szoktak vá-
sárolni, teljesen el vannak zárva a vá-
sártól (pedig a hagymát ők is szeretik !) 
Ezért azzal a kéréssel fordulunk  a 
rendőrségi főnök  úrhoz, kit mint meg-
értő, udvarias embert ismerünk, hogy 
a zöldségpiaci vásárt naponkint déli 
12 óráig engedélyezze. 

Ezzel a zöldségtermelők minden-
napi károsodása el lesz háritva s a 
fogyasztó  közönség érdeke is kielé-
gitődik. 

Évzáró-ünnep a főgimnáziumban. 

A helybeli róm. kath. főgimnázi-
umban junius 26 án zárták be az is-
kolai évet hálaadó isteni tisztelettel és 
iskolai ünnepéllyel, amelynek kereté-
ben Lóky Jenő igazgató beszámolt az 
iskolai év történetéről nagy gonddal 
összeállított, formás  jelentésében. 

Az intézetbe az előző évi 194 
tanulóval szemben 263 tanuló iratko-
zott be. A létszám-emelkedést nagyban 
elősegítette a kollégium leépítése, amely-
nek árván maradt növendékeit meleg 
szeretettel ölelte keblére az intézet, 
hogy az elveszített Alma Mater helyett 
itt is meleg otthonra találjanak. Az 
igazgatói jelentés dicsérőleg emlékezett 
meg a kollégiumból jött növendékek-
ről, akik mind tanulmányi, mind pedig 
fegyelmi  tekintetben méltóképpen ál-
lották meg a helyüket. 

Az iskolai év megnyitása szep-
tember 25 én történt s a tanítás a tör-
vényes szünetek és iskolai ünnepé-
lyek leszámításával folyt  május 31-ig, 
illetőleg junius 5 ig, A tanári testület-
ben annyi változás történt, hogy a 
főtanhatóság  a román nyelvi tanszékre 
Salanţiu Iustint nevezte ki. Február 
havában az intézetre nézve mélyen 
lehangoló esemény történt: Tamás 
Albert igazgató a korhatár elérése miatt 
leköszönt a fungens  igazgatói állásról 
és helyébe az igazgatói teendők vég-
zésére Lóky Jenő tanár kapott meg-
bízatást. Lóky Jenő igazgató meleg 
szavakkal méltatta a lelépő igazgató 
érdemeit, aki 45 éves tanári pályáján 
a kötelességteljesitésnek igazi minta-
képe volt s akire az intézet mindig 
büszkeséggel fog  tekinteni. Hasonlóan 
meleg elismeréssel emlékezett meg 
Spanyár Pál tanárról, aki ebben az 
évben töltötte be tanári működésének 
30. évét. Lelkes szavak kíséretében 
nyújtotta át Majláth püspök meleg-
hangú üdvözlő leiratát, amit a jubiláns 
meghatottan köszönt meg, 

A tanulók erkölcsi magaviselete 
a szabályoknak megfelelő  volt, úgy-
szintén kedvező volt az egészségi ál-
lapot is. Az intézetet az isk. év folya-
mán Majláth püspök, mint legfőbb 
igazgató háromszor látogatta meg. Az 
állami hatóság részéről nyolc izben 
történt látogatás. Az intézet az összes 
állami ünnepeket megünnepelte s eze-
ken kivül az ifjúság  több izben nyil-
vánosan is szerepelt. Február 18 és 

án jótékony célra előadták az Iglói 
diákok c. darabot, május 12 én pedig 
nagyszabású zenekari hangversenyt 
rendeztek. A kongregáció is több si-
került ünnepélyt rendezett. A szoká-
sos tornaünnepélyt az előadásoknak a 
rendtartástól eltérő korábbi megszün-
tetése miatt az idén nem tarthatták 
meg. Az évi jelentés kapcsán az igaz-
gató meleg, elismerő szavakkal emlé-
kezett meg az egyes tanárok munká-
jáiól is, fáradságot  nem ismerve mun-
kálkodtak az ifjúság  és az intézet ér-
dekében. 

Az év történetének ismertetése 
után az igazgató a tanulmányi ered-
ményt ismertette és a jutalmakat osz-
totta ki. Végül a jutalmak kiosztása 
után hálával emlékezett meg az inté-
zet jótevőiről, ismertette a jövő évi 
tudnivalókat, majd pedig az ifjúsághoz 
intézett lelkes szózattal az isk. évet 
bezárta. 

Meghívó. 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági 

Egyesület Igazgató Választmányának 
f.  1928 évi julius hó 3 án (kedden) d. 
e. 10 órakor Székelyudvarhelyen az 
Adria biztosító társulattal közös irodá-
ban (gabona-piac) tartandó ülésére van 
szerencsém a t. tag urakat tisztelettel 
meghívni, kérve, hogy a napirendre 
tűzött tárgyak nagy fontosságára  való 
tekintettel okvetlenül és pontosan meg-
jelenni szíveskedjenek. 

Tárgyak: 1. Vármegyénkben a 
mezőgazdasági és kertészeti több és 
jobb termelés üzembe indítása, ennek 
megvalósítása érdekében pedig a vár-
megyei gazdaközönségnek és más ér-
dekeltségeknek egy közkereseti társa-
ságba való tömöritése, illetve a szer-
vezés iránti javaslat tárgyalása és az 
esetleg megindítandó mozgalomra nézve 
határozathozatal. 2. Intézkedés a folyó 
év őszén tartandó kiállítás és az ezzel 
kapcsolatosan leendő egyéb megmoz-
dulások ügyében. 3. Intézkedés a nyár 
folyamán  gazdanapok rendezése tár-
gyában. 4. Rendkívüli közgyűlés össze-
hívása ügyében való intézkedés. 5. 
Esetleges egyéb előterjesztések. 

Odorheiu—Székelyud varhely, 1928 
junius hó 26. 

Sz. Szakát* Péter, egyl. elnök. 

Meghatóan kedves mozzanata volt 
a főgimnázium  keddi záróünnepének 
az, midőn egyik szülő a fia  részére 
kiadott családi alapítványnak 2000 leu 
kamatát visszaajánlotta az intézet fenn-
tartási alapjára. A szép és dicséretre 
méltó tettnek másokat is buzdítania 
kell arra, hogy az intézet iránt ön-
ként vállalt kötelezettségüknek mielőbb 
eleget tegyenek. 

Fenyéd községnek emberemléke-
zet óta nem volt olyan ünnepe, mint 
a tegnapi, amikor Székely Árpád újon-
nan felszentelt  pap mondotta el első 
miséjét. Az uj pap a jelenlevő papok 
és koszorús leányok nagy számától 
kisérve vonult be a templomba, ahol 
Kiss János esperes kézvezetése mellett 
mutatta be első szentmise áldozatát. 
Mise közben a papi hivatás fontossá-
gáról Szabó János plébános mondott 
lelkeket felemelő  és a szemekbe köny-
nyeket csaló prédikációt. Mise után az 
uj pap áldást osztott, majd pedig a 
szülői háznál volt társas ebéd, amelyen 
a rokonságon és papságon kivül vá-
rosunkból és vármegyénkből is szá-
mosan vettek részt és szebbnél szebb 
pohárköszöntőkben fejezték  ki az uj-
misés iránt jókivánataikat. 

Szülők tájékoztatója 
az 1928-29 isk. évre. 
A székelyudvarhelyi ref. kollégiumnak 
internátussal kapcsolatos tanitónökép-

zöjére vonatkozó tudnivalók. 

A tanítónőképző intézet működé" 
sére és a felvételekre  vonatkozó fon-
tosabb tudnivalók a következők: 

A tanitónőképzőintézet hét osz-
tályú. 

I. Az első osztályba felvétetnek 
azok a növendékek, akik legalább négy 
vagy 5., 6., 7. elemi osztályt sikerrel 
végeztek és akiknek életkora szeptem-
ber 1-én 12 és 15 év között van. 
Amennyiben az életkor nem megfelelő, 
a közoktatásügyi miniszter ur 8 leu 
bélyeggel és megfelelő  indokolással 
ellátott román nyelvű kérésre, mely 
vagy direkte, vagy az igazgatóság és 
a brassói inspectorátus utján terjesz-
tetik fel,  legfeljebb  egy évig terjedő 
korengedélyt adhat. 

A felvételi  kéréshez melléklendők r 
a) Születési anyakönyvi kivonat 

(állami anyakönyvi hivataltól). 
b) Keresztelési bizonyítvány (re-

formátusok  részéről: a ref.  lelkészi 
hivataltól). 

c) Ujraoltási igazolvány. 
d) Elemi iskolai bizonyítvány. Ezt 

oly tanulóknál, akik felekezeti  elemi 
iskolát végeztek, az illetékes revizor 
(tanfelügyelő)  is kell láttamozza. Ál-
lami elemi iskolából fellépő  tanulók-
nál revizori láttamozás nem szükséges. 

e) Román állampolgársági bizo-
nyítvány (községi jegyző, főszolgabíró, 
vagy polgármester állítják ki). 

f)  Mindenik növendék, amennyiben 
teheti, orvosi bizonyítvánnyal igazolja, 
hogy testileg ép és egészséges, látása 
és hallása kifogástalan  és beszélő ké-
pessége hibátlan. A növendékek zenei 
hallásáról és éneklő képességéről is 
igazolványt kell csatolni, amelyet a 
református  kántor állit ki. A beirat-
kozás alkalmával mindenik növendék 
orvosilag és zeneileg megvizsgállatik, 
és csak azok vétetnek fel  végérvénye-
sen, akik a tanitói pályára alkalmasak. 
Kívánatos, hogy a szülők is szerezze-
nek meggyőződést gyermeküknek a 
tanitói pályára alkalmas voltáról, hogy 
igy eleje vétessék — visszautasítás 
esetén — a fölösleges  kiadásoknak és 
a növendékeknek legyen elegendő ide-
jük arra, hogy még más pályára lép-
hessenek. 

g) Kötelezvény arról, bogy az is-
kolai dijakat a szülők az előirt idő-
szakokban pontosan befizetik.  A köte-
lezvényt két tanúval és a ref.  lelkész-
szel is alá kell íratni. 

Megjegyzés. Folyamodványok csak 
az előirt mellékletekkel felszerelve 
nyerhetnek elintézést. A folyamodvány 
felzetére  odaírandó: a szülők pontos 
címe: teljes név, foglalkozás,  község 
(utca, házszám), utolsó posta, várme-
gye (ez utóbbiak román nyelven is). 
Válaszadás céljából egy nagyobb mé-
retű levélboriték (pontosan címezve és 
felbélyegezve)  feltétlenül  csatolandó. 
Aki ezt nem teljesiti, választ nem 
igényelhet. 

Az 1927—28. iskolai évtől kezdve 
az erdélyi ref.  egyházkerület igazgató-
tanácsa 5 drb. egyenként 10000 leu 
összegű ösztöndijat létesített reformá-
tus tanitónőjelöltek segélyezésére. Az 
ezekért való folyamodványok  is a be-
hatási kérésekkel együtt adandók be. 

II. A II., III. és IV. osztályba 
felvétetnek  azok a növendékek, akik-
nek életkoruk megfelelő  (egy-egy élet-



évvel több az illető osztálynak megfe-
lelően, mint amennyi âz első osztályo-
sokra nézve meg van állapítva, tehát 
a II. osztályosoknál 13—16, a III. osz-
tályosoknál 14—17, a IV. oszt.-osoknál 
15—18 év) és akik sikeresen végezték 
a középiskola I-ső, Il-ik, III-ik vagy 
esetleg IV-ik osztályát. 

Megjegyzés. Az első pontban jel-
zett hivatalos iratokra itt is szükség 
van; ezeken kivül beterjesztendő a 
középiskolában elvégzett osztályok 
mindenikéről külön-külön iskolai bi-
zonyítvány, amelyeket a tankerületi 
inspector (főigazgató)  láttamoz, ha azok 
felekezeti  iskolák által állíttattak ki. 

A felvétel  rendjén az ének-zenéből 
(hegedű) tartozik minden uj jelölt 
vizsgálatot tenni, amely díjtalan. Ugyan-
akkor orvosilag is megvizsgáltatnak a 
növendékek. 

III. Minden uj növendéknek fel-
vételi vizsgát kell tenni. A felvételi 
vizsga két részből áll: írásbeli és szó-
beliből. Az I. osztályba iratkozók írás-
belit tesznek román nyelvből és szám-
tanból, a többi osztályosok román 
nyelvből, számtanból és román törté-
nelemből. A szóbeli vizsgálat tárgyai 
az összes osztályokban : román nyelv, 
számtan-mértan, román történelem 
és román földrajz,  az elemi iskola vagy 
•a középiskola megfelelő  osztályainak 
anyagából. 

A tanitónőképző első osztályát 
megismételni nem lehet; a többi osz-
tályban — az egész hétéves tanfolyam 
alatt — csak egyszer lehet ismételni. 

Iskolai segélyért a folyamodvá-
nyok f.  évi augusztus 10-ig a kollé-
gium igazgatóságához benyújtandók. 
A beiratkozások legkésőbb szeptember 
12-ig feltétlenül  megejtendők, mert 
.szeptember 12-én tul csak a tankerü-
leti főigazgatóság (Braşov, Str. Sfân-
tului Ioan No. 25) előzetes engedélyé-
vel lehet beiratkozni. 

Azok a növendékek, a kik eddig 
is a mi tanitónőképzőnkben tanultak, 
kötelesek a felvételt  az uj iskolai évre 
is kérelmezni és kérésükhöz a mult 
iskolai évről kapott és a szülőkkel 
láttamozott iskolai Értesítőt mellékelni. 

Akik a tanitónőképzőben a mult 
(1927—28) isk. év végén javító vizsgá-
latra voltak utasítva, azok külön folya-
modványban kérelmezzék a javítóvizs-
gálatra való bocsátásukat. A javitóvizs-
gálat dija egy tanulónál 150 L. A javító 
vizsgálat helye Székelyudvarhely, ideje 
szeptember 6—7 lesz. Ugyanekkor 
tartjuk a felvételi  és különbözeti vizs-
gálatokat is. A beiratkozások ideje 
helybeli (székelyudvarhelyi) tanulókra 
szeptember 7—8 és vidékiekre szep-
tember 10—12 lesz. Az iskolai év ün-
nepélyes megnyitása szeptember 14-én 
d. e. 11 órakor lesz, s a tanítás 15-én 
reggel 8 órakor kezdődik. A mennyi-
ben az iskolai év kezdete megváltoz-
nék, erről újság utján mindenkit érte-
síteni fogunk. 

Fizetendő dijak : beiratási dij 100 L, 
tan- és fenntartási  dij: 3500 L, lakás-
díj 2200 L, konviktusi dij 7600 leu. 
Mosásért egész évre 500 L. és 3 kg. 
szappan, vegyesek címén (zene, fürdés, 
könyvtárdij) 300 L. fizetendő.  Ezektől 
az összegektől csekély eltérést az igaz-
gatóság fenntart  magának. 

A dijak 3 egyenlő részletben fize-
tendők : I. részlet szeptember 15-ig; 
II. részlet január 15-ig; III. részlet 
ápril 15-ig. Indokolt esetben — külön 
kérésre — a dijak havi részletekben 
is fizethetők.  A részletek pontosan 
fizetendők,  különben az igazgatóság 
kénytelen lesz a tanulót az iskolából 
hazaküldení s a hátrálékok után kése-
delmi kamatot felszámítani. 

A konviktusi élelmezés a szabály-
szerű szünidőkre (karácsonyi, húsvéti, 
pünkösdi vakáció) nem terjed ki. 

Jó előmenetelü és szegénysorsu 
tanulók részére tan- és fenntartói-,  la-
kás- és konviktusi díjból segélyt fo-
gunk biztosítani. Mosás- és felszerelési 
díjból elengedésnek helye nincs. 

Akik segélyért folyamodnak,  azok 
községi szegénységi bizonyítványt, 
vagy az illetékes ref.  lelkészi hivatal-
tól hivatalosan kiállított bizonyítványt 
tartoznak benyújtani, amelyben fel  van 
tüntetve a szülők lakóhelye, foglalko-
zása, vagyoni állapota, jövedelme; a 
családtagok száma ; a gyermekek élet-
kora : hány tanul a házon kivül ? A 
segélyért külön folyamodvány  adandó 
be, legkésőbb f.  évi aug. 10-ig. 

Később érkező folyamodványok 
figyelembe  nem vétetnek. 

Segélyt csak azok kaphatnak, akik 
az erdélyi ref.  egyházkerület köteléké-
hez tartoznak. Ezek közül is első sor-
ban református  egyházunk alkalma-
zottainak gyermekei. A más vallásúak 
és a királyhágómelléki ref.  egyházke-
rület kötelékéhez tartozó növendékek 
saját püspöki hivatalukhoz folyamod-
janak segélyért. E folyamodványokat 
az illetékes lelkész is láttamozza és 
lássa el ajánló sorokkal. Az ilyen ké-
réseket direkte küldjék a szülők az 
illető főhatósághoz,  vagy iskolánk igaz-
gatóságához nyújtsák be, ahonnan hi-
vatalból fogjuk  az illető püspöki hiva-
talhoz felterjeszteni, 

A felvételi  kérést a szülő, vagy a 
gyám irja alá s ehez csatoltassék az 
illetékes református  lelkész ajánló 
levele. 

Azon növendékek, akik legalább 
7a segélyben részesülnek, tartoznak 
egy a szülők részéről kiállított Nyilat-
kozatot is beterjeszteni, amelyben kö-
telezettséget vállalnak arra, hogy a tan-
folyam  végeztével leányuk 10 éven 
át a református  egyház szolgálaiában 
tanítónői tisztet fog  betölteni. Az, aki 
ezt nem teljesiti, a tanfolyam  alatt 
élvezett összes segélyt tartozik 8°/o os 
kamataival együtt az intézetnek meg-
téríteni. 

Általános tudnivalók bennlakó 
növendékek részére. 

Minden tanuló köteles magával 
hozni: 

1. Fehérneműből: legalább 6 nap-
pali inget, 3 hálóinget, 2 hálókabátot, 
4 nadrágot, 2 fekete  klott vagy trikó-
nadrágot, 6 pár fekete  harisnyát, 12 
zsebkendőt, 4 törülközőt, 2 pohártör-
lőt, 2 mosdó törlőt, 2 asztalkendőt, 1 
por- és 1 tányértörlőt (e két utóbbit 
a növendék nem kapja vissza), 1 fürdő-
lepedőt, 2 párnahuzatot és 2 alsóle-
pedőt. 

2. Ágyneműből: 180 cm. hosszú 
és 90 cm. széles matrácot három rész-
ben, vagy levarrt szalmazsákot, 1 pár-
nát, 1 paplant, 1 fehér  ágytakarót. , 

3. Felső ruhából: sötét szinü téli 
és tavaszi felöltőt,  sötétkék matróz-
ruhát (rakott szoknya, galléron 2 mm. 
széles 5 sor fehér  zsinór), fehér  mat-
róz blúzt sötétkék matrózgalléral és 
kézelővel, (melyeken 5 sor 2 mm. szé-
les fehér  zsinór legyen, a ruha széle 
pedig 10 cm.-rel a térd alatt legyen); 
intézeti egyenkalapot és egyenkötényt. 
(Ez utóbbiakat az intézet is beszerez-
heti, a tanulók költségén.) 

1—2 egyszerű nyári és téli mosó 
ruhát mindenki hozzon magával házi 
használatra, azonkívül 1 kendőt vagy 
kis kabátot. 

Az intézetben csak fekete  haris-
nya és cipő viselhető. A felszerelést 
kiegészíti 1 pár magas, 1 pár félcipő, 
1 pár szürke vászon tornacipő (az inté-
zet székhelyén is beszerezhető), 1 pár 
fehér  és 1 pár szürke keztyü, esernyő, 
ruha-, haj-, köröm-, fog-  és cipőkefe, 
fésű,  fogpor,  szappan, mosdó keztyü, 
fogmosó-pohár,  varró felszerelés,  2 
drb lakat. 

A felszerelésről  leltár készítendő 2 
példányban és a szülőkkel aláíratandó. 

Minden felszerelési  tárgy bejegy-
zendő a megkapandó intézeti számmal. 

Az előirt tárgyakon kivül ne hoz-
zon a növendék magával semmi fölös-
leges tárgyat. Ékszer viselése az inté-
zetben nincs megengedve, csak kar-
kötő óra és fülbevaló  viselhető. Költség-
napló vásárlása és pontos vezetése 
mindenkire nézve kötelező. Az inter-
nátusba való felvételek  határideje ju-
lius 15. Ezen az időn tul csakis akkor 
lesz beírás, ha még marad férőhely. 
Felvételre azonban csak az számithat, 
aki eddig az időig az összes iskolai 
dijhátrálékait kifizette. 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 
Igazgatós ig . 

Sárosy Károly könyve, melyben 
az Öreg székely leveleit és több tár-
cáját foglalta  össze, jelenleg nyomdai 
munkálat alatt áll, miután a könyv 
megjelenhetését a szépszámban történt 
előjegyzés, széleskörű érdeklődés biz-
tosította. A nyomdai előállítás ugyan-
azzal a székely lelkességgel történik, 
mint ami a szerző írásaiban is meg-
nyilvánul s igy a könyv külső formá-
ban is igen tetszetős lesz. Szétküldése 
talán 5—6 napon belül már megkez-
dődhetik s azontúl a könyvet boltok-
ban is 60 leuért meg lehet vásárolni. 

HÍREK. 
Junius 30 

A Polgári kor kultnrháza. 
Pár héttel ezelőtt megemlékeztünk 

azon elismerésre méltó akcióról, me-
lyet a helybeli Polgári Önképző és 
Segélyző-Egylet indított kulturális bel-
életének kifejlesztése  érdekében egy 
célszerű és minden kívánalmat kielé-
gítő otthon, az egylet kultúrházának 
felépítése  céljából. 

Ezen nemes cél eszközéül társa-
dalmi gyűjtést tervezett építési tégla-
jegyek kibocsátásával, melyekre a 
népjóléti minisztérium engedélyét kéz-
hezvéve, julius hó 8 án az egylet, a 
Bukarest-szálló színháztermében rend-
kívüli és díszközgyűlést tart, egyrész-
ről 30 éves múltjának megünneplé-
sére, másrészről pedig a jövő számára 
való alapvetés: az újonnan építendő 
kulturház mozgalmának megindítása 
végeit. A határozat kimondása után 
megkezdődik a téglaiegyek elárusitása, 
melyek 1, 2, 5, 10, 20 leus tételek-
ben vannak megállapítva és kibo-
csátva. Az 500 leu és ennél nagyobb 
tételű adományok egy felfektetett 
aranykönyvbe is be fognak  jegyeztetni. 

Mit tervez e kulturház ? Városunk 
felnőtt  ifjúságának,  idősebb férfi  és 
női közönségének szabadoktatását, 
társadalmi mivelését, kaszinói osz-
tálya, ifjuságképző  osztálya és altru-
ista szociális osztálya révén. E terve-
zett hármas osztálya számára nélkü-
lözhetetlenül szükség van egy célszerű 
és elegendő helyiségekkel, előadások, 
gyűlések nagytermével is ellátott és 
berendezett kulturházra. 

Miután ezen szépen virágzó kul-
turális egylet az egyedül hivatott té-
nyező az említett nagy horderejű tár-
sadalombeli nevelés-oktatás szolgála-
tára : nincs kétségünk az iránt, hogy 
városunk és vidékünk közönsége egy-
értelmüleg vesz részt ezen a diszgyü-
lésen és szívesen hozzájárul vásáro-
landó téglajegyeivel a dicséretes tö-
rekvés, a kulturház építésének alap-
vetéséhez. Legyünk ott mindnyájan 
julius 8-án délelőtt 11 órakor ezen a 
diszgyülésen és a lelkesedés, a nemes 
jó akarat sugalmazza téglajegy-vásár-
lásainkat és az aranykönyv eszméjének 
pártolását. (—s) 

A barátok templomának az újra-
festés  után való megáldása rendkívül 
nagy közönség jelenlétében folyt  le 
pénteken, Péter és Pál napján. A meg-
áldást végző Pál István prelátuson ki-
vül szép és felemelő  szent beszédet 
mondott P. Boros Fortunát dr. és ez-
alkalommal mondotta első szentmiséjét 
Gáli Ferenc fiatal  szerzetes. Ugyan-
csak nagyban fokozta  az istentisztelet 
megragadó voltát az alkalmi ének- és 
zenekar kiválóan sikerült szereplése is. 
Az újrafestett  templom maga megkapó 
látványt nyújtott, a szép kivitelben ké-
szült falfestmények,  freskók  gyönyör-
ködtetnek és felemelnek  s mesterük: 
Herczeg Ferenc marosvásárhelyi festő 
művészi képességeit, nemes ambícióját 
maradandó formában  fogják  hirdetni, 
hirét megőrizni. Az ünnepség méltó 
folytatása  lesz Zsizsmann Rezső or-
gonaművész vasárnap este fél  9 órai 
kezdettel rendezendő, nagyszerű hang-
versenye, melyre a mult héten már 
részletesebben felhívtuk  a közfigyelmet. 

Hodor közigazgatási vezérfelü-
gyelö nálunk. Hodor Viktor dr. közig, 
vezérfelügyelő  a napokban hivatalos 
minőségben városunkban fog  tartóz-
kodni, s ez alkalommal hétfőn  délelőtt a 
közigazgatási alkalmazottak (tisztvise-
lők, jegyzők) részvételével szüleskörü 
konferencia  lesz. A vezérfelügyelő  — 
a plakátokon közlendő időben — fo-
gadni fogja  azokat is, akik valamely 
közérdekű panasszal elébe akarnak 
járulni. 

Köszönet egy példás cselekedetért. 
A szombatfalvi  gazdakör ez uton is 
hálás köszönetét nyilvánítja a székely-
udvarhelyi Polgári Önképző Egylet 
választmányának azon nemes csele-
kedetéért, hogy a most épülő szom-
batfalvi  Népház építési költségeire 1000 
leu hozzájárulási összeget szavazott 
meg, anélkül, hogy Gazdakörünk a 
segélyezésre az Egyletet felkérte  volna. 
É nemes elhatározás mindennél szeb-
ben beszél. Gellérd  Lajos elnök. 

A legutóbbi választási küzdelmek 
idején történt, hogy Sebesi János dr. 
volt alispán és képviselőjelölt kortes-
cédulákat osztogatván, egyik közsé-
günkben szemet szúrt a szolgálatot 
teljesítő csendőrőrmesternek, aki azt 
állította, hogy a cédulák vörös-fehér-
zöld szinü papírra vannak nyomtatva, 
s ezzel Sebesi propaganda-célt űzött. 
A csendőrőrmester feljelentésére  Se-
besi dr. ellen vizsgálat is indult, mely-
nek során azonban megállapítható 
volt, hogy a gyanúsítás teljesen alap-
talan, mert a kortescédulák, az emlí-
tett színeken kivül még több más 
szinü papírra is voltak nyomtatva, s 
azokat csak az őrmester csoportosí-
totta önkényesen, hogy vádjának va-
lami alapot adjon, de egyébként sincs 
semmi komoly adat arra nézve, hogy 
Sebesi János akár szóval, akár a 
nyomtatványok utján »propagandát« 
folytatott  volna. Ezek folytán  a vizs-
gálóbíró ez ügyben a napokban meg-
szüntető végzést adott ki. 

Meghívó kirándulásra és erdei 
ünnepélyre. A helybeli Ref.  Egyházi 
Dalkör, a mint már jelezve volt, kirátv 
dulással egybekötött erdei ünnepélyét 
julius hó 1-én, vasárnap tartja meg a 
»Csere« melletti » Kerek-erdőben*. Erre 
az erdei mulatságra a dalkör szere-
tettel meghívja városunk közönségét, 
felekezeti  különbség nélkül. A dalkör 
vezetősége igyekszik, hogy a résztvevő 
közönségnek a szabad természet szép-
ségein kivül egy szép szórakozással 
teljes, feledhetetlen  napot szerezzen, 
hogy az egymás közötti szeretetet és 
az összetartozandóság tudatát minél 
jobban fejlessze.  A vezetőség az ün-
nepély sorrendjét a következőképp 
állapította össze: Vasárnap reggel fél 
8 órakor gyülekezés a ref.  templom-
ban. 8 órakor istentisztelet. Istentisz-
telet után indulás egy csoportban az 
erdőbe. Délelőtt szórakoztató társas 
játékok, délután a bibliakörös lányok 
és fiuk  támogatásával gazdag műsor. 
Jó borról és sörről a dalkör gondos-
kodik, üveget és boros poharat min-
denki hozzon magával. 

Az iskolai évet jelesen végzfttt 
növendékek a helybeli r. kath- főgim-
náziumban: Incze Lajos, Nagy Lajos, 
Kaveczky Ferenc I. o. t., Heim Sán-
dor, Kozocsai József,  Lőrinczy László, 
Simó László II. o. t., Huber József, 
Tóth László, Triebel József  III. o. t. 
és Makszin Mihály VIII. o. t. 

Egy Szentkirályon a télen rende-
zett ünnepséggel kapcsolatban eljárást 
indítottak Szabó János plébános ellen, 
azzal vádolván, hogy az ünnepélyen 
négy fiatal  leány ruhaviselete tüntető 
módon magyar nemzeti színekből lett 
volna összeállítva, s azokat a plébános 
biztatására állították volna igy össze. 
A legutóbb tartott törvényszéki tár-
gyaláson azonban igazolódott, hogy a 
plébános ilyen irányban semmit el 
nem követett, s különben is a ruhák 
— Kósa J. dr. tanár szakértői vé-
leménye szerint — régi székely vise-
letű darabok voltak, melyek színössze-
állítása sorrendileg sem felelt  meg a 
magyar nemzet színeinek. 

Szomorú látványosságot rende-
zett a természet- és sport-bará-
tok, de minden jóérzésű ember ré-
szére is a malomutcai malom tulajdo-
nosa. Péter és Pál napján délután egy-
szerre felhuzatta  a sétatéri gát zsilip-
jeit, aminek következtében a hirtelen 
lezuduló vizáradatban megzavarodott 
halak ezrei pusztultak el. Ott hevertek 
szegények a szárazon maradt meder 
fenekén.  S hogy nagyobb legyen a 
pusztulás, rögtön megjelentek a séta-
tér körüli partokon az alkalmi halá-
szok, kik az álló és sekélyes vizekből 
hálóval és kosárral csak ugy merítet-
ték ki a tehetetlen halakat. Nem hagy-
hatjuk szó nélkül ezt a vandál pusz-
títást. Ha valakinek egy malom hajtá-
sára vonatkozó vizjoga van, ez még 
nem jelent korlátlan uralmat a vizek 
felett  és különösen nem ad jogot arra, 
hogy igazi ok nélkül, vagy éppen rej-
tett célzattal — amilyen volt nemré-
gen a csolnakázás meghiúsítása — 
tetszése szerint változtassa meg a viz 
folyását.  A parttulajdonosokra is ve-
szélyes lehet a hirtelen lecsapolás. 
Ugy tudjuk, hogy a nemrég alakult 
halásztársaság a pusztulásnak indult 
küküllői halállomány feljavítását  és 
védelmét tűzte ki egyik főcéljául,  — 
az esetet tehát a társulat figyelmébe 
is ajánljuk. (Beküldetett.) 
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Nagy választék mintás fu lá rdse lymekbenI 

I 

Az érettségi (baccalaureátusi) vizs-
gák ez évben még az eddigieknél is 
lesújtóbb eredménnyel végződtek a 
magyar diákságra nézve. Hir szerint, 
az egyik brassói bizottságnál ; 90 szá-
zalék körül van az elbukott magyar 
diákok arányszáma, s Kolozsváron ha-
sonló kegyetlen szigor uralkodott a 
vizsgálatokon, ami a magyar közönség 
körében rendkívül nagy elkeseredést 
keltett. 

A helybeli hadkiegészítő ker. (cer-
cul) parancsnoksága felhivja  mindazo-
kat, akik az 1902—1926 évi korosz-
tályok közül valamelyikbe tartoznak, 
s akiknek nincsenek meg a katonai 
okmányaik (livrete), hogy julius hó 20-ig 
(d. e. 8—12, d. u. 3—6 óráig) jelent-
kezzenek a parancsnokságnál. Külön-
ben szigorú büntetésnek teszik ki 
magukat. 

Bukarest ujabban hat kerületre 
osztatott fel,  — amint ezt korábban 
már meg is irtuk. A postai küldemé-
nyek kézbesítésének nagyobb bizton-
sága céljából tanácsos a Bukarestbe 
intézett levelek cimzetén a kerületet is 
megjelölni, mert minden kerületnek 
külön postahivatala van. Nem tartjuk 
feleslegesnek,  ha ezúttal közöljük az 
Országos Magyar Pártiroda teljes ci-
mét, mely a következő: »Országos 
Magyar Párt parlamenti csoportjának 
irodája« Bucureşti I., Str. Poincare 
28. II. etaj.« 

A helybeli róm. kath. főgimná-
zium évzáró ünnepe alkalmával pénz-
jutalomban részesültek: a Majláth-
jubileumi alapból Zsombory Dezső 
III. o. t. 300 L, Bodroghy Endre-
alapítványból Szőcs József  III. o. t. 
200 L, Bándi Vazul-alapítványból 
Márton Géza III. o. t. 200 L, Szabó 
Gergely-féle  alapítványból Márton La-
jos IV, o. t. t. 400 L, Káinoki Ferenc-
féle  alapítványból Boda Ferenc I. o. t. 
2000 L, (amit szülei felajánlottak  az 
iskola-alapra), a polgári leányiskolái 
jub. alapból Bölörii József  IV. o. t. 
200 L, Tamás Lajos alapítványából 
Péter Elek VII. o. t. 1300 L, Embery 
Árpád alapítványából Debitzky VI. o. t. 
600 L, Tamás András alapítványából 
László Dénes III. o. t. 300 L, Daróczy 
Antalné alapítványából Mihálykó Do-
mokos 600 L, névtelennek 2000 leu 
adományából kaptak Szigethy Béla 
VII. o. t. 500 L, Tókos János VII. 
o. t. 300 L, Kovács László VII. o. t. 
200 L, Makszin Mihály Vlft.  o. t. 
500 L, Bölöni Béla VIII. o. t. 300 L, 
Biró József  VIII. o. t. 200 L, névte-
len tanügybarát adományából Máthé 
László VIII. o. t. 1000 L, névtelen 
tanügybarát adományából Szőcs József 
III, o. t. 60 L, Soha Aladár adomá-
nyából Szőke J. I. o. t. 500 L, Mes-
ter S. III. o. t. 500 L, Finomító és 
Szeszgyár R.-T. adományából Debitzky 
A. VI. o. 500 L, Persián és Zimny-cég 
adományából Mester S. III. o. t. 500 L, 
Incze Lajos I. o. t. 100 L, Biró I. 
III. o. t. 100 L, a Kongregáció ado-
mányából : Hadnagy János VIII. o. t., 
Máthé László VIII. o. t. és Kubán 
Endre VIII. o. t. 400—400 L. — Könyv-
jutalmat kaptak : Incze Lajos, Nagy 
Lajos, Liptai Andor, Széki Lajos, Ka-
veczky Ferenc, Szőke János I. o. t. 
Lőrinczy L.. Máthé László, Heim Sán-
dor, Kozocsai József,  Simó László II. 
o. t., Péter István, Biró István, Khell 
Zoltán, Sófalvi  Károly, Tribel Jézsef, 
Tóth László, Huber J. III. o. t., Baczó 
Géza, Márton Lajos, Paál Elek, Glósz 
László, Gönczy Kornél, Bölöni József 
Monoki József  IV. o. t., Lengyel 
Ödön, Gyenge László, Jodál Gábor 
V. o. t., Fodor Andor, Dobos Ferenc, 
Flórián László, Haáz Sándor VI. o. t., 
Kádár Antal, Kovács László, Tókos 
János, Péter Elek, Szigethy Béla VII. 
o. t., Frőlich Ottó, Makszin Mihály, 
Bölöni Béla, Holló Ferenc, Kassai Pál 
és Biró József  VIII. o. t. 

Piaci árak. A buza: 160—170, 
rozs : 135—140, árpa : 130—135, zab: 
80—85, tengeri: 115—120, burgonya : 
28—35 leu vékánként. v-ó. 

Meghivó. Az odorheiui—székely-
udvarhelyi «Polgári Önképző Egylet* 
30 éves fennállásának  emlékére és 
ujonan építendő kulturháza alapveté-
sének elhatározására, folyó  évi julius 
hó 8 án délelőtt 11 órakor a Buka-
rest-szálló színháztermében ünnepélyes 
diszgyiilést  tart,  melyre az egylet tag-
jait és a kultura iránt érdeklődő nagy 
közönséget, tisztelettel meghívja az 
elnökség. — Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitót mond Csiky Albert egyleti 
elnök. 2. Az egylet 30 éves múltjának 
történetét ismerteti Gyerkes Mihály 
titkár. 3. Határozati javaslat, a 30 
éves mult emlékére, egy uj kulturház 
felépítése  tekintetében. E célra társa-
dalmi gyűjtés kimondása, téglajegyek 
kibocsátásával, illetve a nagyobb ösz-
szegü adományok számára egy arany-
könyv felfektetése  által. 4. Az egylet 
ünnepi üdvözlése. A) Az egylet részéről 
diszbeszédet tart Biró Lajos másod-
elnök. B) Folytatatólag üdvözlik az 
egyletet a különböző szervezetek és 
egyletek, melyeknek szives bejelentése 
kéretik. 5. Elnök köszönő válasza. 6. A 
diszgyülés berekesztése. 

Köszönetnyilvánitás. Mindazok-
nak, kik szeretett jó apánk, id. Kas-
say Farkas Gyula elhunyta alkalmá-
val- bármi módon fejezték  ki részvé-
tüket, ezúton mond köszönetet a gyá-
szoló család. 

Vendégeim és a n. é. közönség 
szives tudomására hozom, hogy régi 
jó hirnevű 

vendéglőmet 
Petőfi-utcai  aaját házamba helyez-
tem át, hol kényelmes helyiségem-
ben Ízletes ételekkel és italokkal 
állok a t. közönség rendelkezésére. 

Özv. Bodrogi Sándorné. 
A székelykereszturi tanítóképző a 

mult vasárnap, 24-én zárta be ünne-
pélyesen az iskolai évet. Ez alkalom-
mal Georgescu igazgató a lelket ne-
mesítő munkáról tartott beszédet, Kiss 
tanár pedig az intézet fejlődését  és át-
alakulását ismertette előbb román, majd 
magyar nyelven, a növendék ének- és 
zenekara pedig ének- és zeneszámokat 
adott elő és nemzeti táncot mutatott 
be. A munkakiállitás az ott látható és 
aránylag olcsón megvásárolható szebb-
nél-szebb faragott  és égetett famun-
kákkal mindenkit arról győzött meg, 
hogy az intézetben szakemberek ve-
zetése mellett, alapos és sokoldalú ki-
képzésben részesülnek a tanítójelöltek. 
Az udvarhelyi vendégeket a növendé-
kek meglepően jól játszó fúvós  zene-
kara fogadta  az állomáson és kisérte 
ki az esti vonathoz; a helybeli ref.  ta-
nítónőképző utolsó évfolyamának  nö-
vendékeit pedig még teritett asztal is 
várta az intézetben. Az elindulás előtt 
a leányok két hangulatos magyar dalt 
énekeltek el a vasúti kocsiban, ami a 
román diákok viharos tetszését vál-
totta ki. 

Magyar Korona-járadék kötvé-
nyekre és azok kamatszelvényeire 
vonatkozólag díjmentesen ad felvilágo-
sítást a megyei Magyar Párt népirodája 
(a Könyvnyomda R.-T. nyomdájának 
udvarán). 

Kyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Sohasem volt szándékomban ?sa-
ládi ügyemet a világ elé tárni, de ifj. 
Hegyi Pál velem, apjával szemben e 
lap mult számában olyan hangot hasz-
nált és ügyeinket oly világításban tárta 
elé, hogy becsületem érdekében, saj-
nos, ezzel a szerencsétlen üggyel fog-
lalkoznom kell nekem is. 

Első feleségem  egy évvel ezelőtt 
elhalálozott. Sohasem lett volna szán-
dékomban ujolag megnősülni, ha fiam 
családja körében feltaláltam  volna azt 
a csendes nyugalmat és békét, amire 

egy igazán már idős és beteges em-
bernek szüksége van. Azonban egyet-
len fiúgyermekem,  akit én igyekeztem 
becsületben és emberszeretetben ne-
velni, akit gimnáziumba is járattam, 
feleségem  halála után feleségével  egye-
temben ugy kezdett velem bánni, hogy 
a kellemetlenségek kikerülése végett 
kénytelen voltam velük a családi éle-
tet megszakítani. Fiam velem szemben 
állandóan durván viselkedett, felesége 
ugy bánt velem, mintha kegyelemke-
nyéren lennék náluk. Élelmezésemre, 
tisztánjárásomra gondot a legkevésbé 
sem fordított.  Igy, kiadva fiamnak  az 
anyai örökségrészt, külön gazdaságot 
folytattunk.  Egy ideig próbáltam egye-
dül élni, de mint egyszerű szántó-vető 
végre is rájöttem arra, hogy vagy ne-
kem kell állandóan éheznem és pisz-
kos ruhában járnom, vagy csekélyke 
gazdaságom megy teljesen tönkre. Ez 
volt az inditó oka az én másodszori 
házasságomnak. 

Tény, hogy ifj.  Hegyi Pál ellen 
nem két, hanem három feljelentést 
tettem, mert eltekintve attól, hogy 
velem szemben is, feleségével  egye-
temben, állandóan illetlenül viselked-
tek, második feleségemet  a legtrágá-
rabb szavakkal illette, megütötte és a 
közös belsőségből, amelynek ifj.  Hegyi 
Pál csak Vs ad részben tulajdonosa, 
— kiűzte. Feleségem házasságunk után 
sem mer ifj.  Hegyi Pál állandó fenye-
getései miatt hozzám költözni, aki a 
belsőségnek r'/8-ad részben vagyok tu-
lajdonosa. 

Én felajánlottam  ifj.  Hegyi Pálnak, 
hogy belsőségrészét a rendes áron tőle 
megveszem, de lehetetlen követelését 
igazán nem áll szándékomban teljesíteni. 

Azt irja ifj.  Hegyi Pál, hogy én 
a közügyekben első, de gyermekeim 
ügyében az utolsó vagyok. E vádas-
kodásra azt kérdem az ismerős szom-
batfalvi  városrészi tisztességes és be-
csületes polgároktól: igaz-e, hogy én 
egész életemben munkás, józan életű, 
becsületes . életet élő egyén voltam ? 
Igaz-e, hogy gyermekeimet igyekeztem 
istenfélelemben,  becsületben és a szor-
galmas munkára nevelni? Igaz-e az, 
hogy csekélyke öröklött vagyonomat 
szorgalmas munkálkodásom folytán 
gyermekeim javára igyekeztem szapo-
rítani s ha beteges vagyok, amire bi-
zonyos gúnnyal utal ifj.  Hegyi Pál, 
nem az én hibám, azt az Isten mérte 
rám s annak rendelkezéseibe én bele-
nyugszom. 

Ifj.  Hegyi Pálnak miattam nem 
kellett 20,000 leu adosságot csinálnia, 
mert én anyai örökségét rendelkezé-
sére bocsátottam, állatokat adtam neki, 
de adósságot csinált azért, mert birto-
kot vásárolt kellő pénz nélkül. 

Ifj.  Hegyi Pál lelkületének teljes 
megismerése végett kénytelen vagyok 
nyilvánosságra hozni, hogy Károly 
(Karcsi) nevü IV2 éves unokám, ma 
engem a szülei befolyására  »bácsi«-nak 
hiv, állandóan vesszőt adnak a kezébe, 
hogy a »bácsit«, amikor az udvaron 
találja, üsse meg a vesszővel. Én ifj.. 
Hegyi Pált ilyenekre sohasem tanitot-' 
tam s fájdalommal  kérdem, milyen 
lelkülete lesz az olyan gyermeknek, 
akinek parányi szivecskéjében már egész 
kis gyermekkorában a gyűlöletnek láng-
ját szitják, élesztgetik ? 

Én ifj.  Hegyi Pállal többet vitába 
nem állok, csak az fáj  nekem, hogy 
az én és néhai édes anyja vigyázó 
szeretete, intésünk és példaadásunk 
lelkében sivár talajba került s a ne-
mes mag dudvát és haszontalan giz-
gazt termett. Id. Hegyi Pál. 

Kiadó: a Sónyvnyomda Részvénytársaság 
Odorbeiu—Székelyudvarbely 

Hirdetmény. 
A parajdi közös birtokosok kul-

túrházának és gazdakörének megépí-
tésénél a kőmiives és ács munkálatra 
f.  évi julius hó 8 án d. u. 3 órára a 
községházánál árlejtés hirdettetik. 

A tervek Fürst Sándor urnái Pa-
rajdon megtekinthetők. 

Építő-bizottság. 

Convocare-
Valoriiare de Fructe şi Fierberiă Centra'ă 

de Spirituoue 8. A. Odorheiu convocă p« 
acţionari la 

adunarea generală 
care va avea loc in cancelaria firmái  Samoiiă 
Szöllősi Odorheiu îa ziua de 14 Iulie a. c. 
la oreíe i a. m. 

Ordinea d« i i : 
1. Darea de seamă a Consiliului de Ad-

ministraţiei şi al cenzorilor asupra gestiunea 
anului 1927. Deciziunea asupra stabilirei bi-
laiţului şi descărcarea Administraţiei şi al 
Cenzorilor. 

2 Deciziunea asupra propunerei Consi-
liului de Administraţie îa privinţi lichidarei. 

3 Eveutuele propuneri. 
Acţionari doritori a participa la adu narea 

generală vor depune acţiunile lor în centra 
chitanţei până la 13 Iulie 1928 orele 12 la 
firma  Samoiiă Szöllősi Odorheiu Acolo stas 
la dispoziţia ac{:enarilor şi socotitele de în-
cheiere. 

Meghivó. 
A központi Bseszfózde  és Gyümölcsérté* 

kesitő R -t. Odorheiu t. részvényesei as 1928 
julius 14-én d. u. 4 órakór a Szöllősi Samu 
Odorheiu-i cég irodájában megtartandó 

rendes közgyűlésre 
tisztelettel meghivataak. 

Tárgysorozat: / 
1. Az igazgatóság és felügyelóbizottság 

jelentése as 1927. évi üzleteredményrél, hatá-
rozathozatal a mérleg megállapítása, valamint 
az Igazgatóság éa Felügyelóbizottság felment-' 
vénye tárgyában. 

2 Az igazgatóság javaslata a felszámolás 
kimondása iránt. 

3. Esetleges inditvánjok. 
A közgyűlésen résztvenni kivánó részvé-

nyesek tartoznak részvényeibet az 1923 évi 
junius 13-án déli 12 óráig a Szöllősi Samu 
Odorheiu-i cég irodájábán elismervény ellené-
ben letenni. Ott tekinthetők meg a zárszám-
adások is. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1895—-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
1397-928 şi Nr. G. 3068—1928 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantei Dr. Szabó Gábor şi tov. 
repr. prin advocatul — pentru înca-
sarea creanţei de 40576 Lei şi ac-
cesorii se fixeaîă  termen de licitaţia 
pe 4 Mie 1928 ora 11 Fond. No. 61 
şi 16 la faţa  locului ia Odorheiu Str. 
Bul. Reg. unda se vor vinde prin li-
citeţ'une publică judiciară motor de 
bdnziră, maşina de iulelaltit îa valoare 
de 30000 L?i. In caz de nevoie şi sub 
pre(ul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat faca 
40576 Lei capital, dobâazile cu 10*/# 
socotind din 21 Febr. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 12300 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţ'e ar fi  fost  sechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câş'.igat dreptul de 
acoperire licitaţa prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 9 Iunie 1928. 
Dnl>b portărel. 

Hirdetmény. 
Atid község elöljárósága nyilvános 

árverésen bérbe adja á község vadász-
területét 1.928 aug. 5 én délelőtt 10 
órakor. A bérbeadás ideje 6 év, 1928 
január 1 tél 1933 dec. 31. Kikiáltási 
ár 2000 leu. Bánatpénz 10•/„. 

Csak az árverezhet, akinek a va-
dászati Iappsctorátustól erre engedélye 
van. Feltetelek a jegyzői irodában 
megtekinthetők. 

Atid, la 18 VI. 1928. 
Elöljáróság. 



a * * 
Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok» nadrágok csinos sza-
bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén legjobb szövetek, bélések. 

1 
szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszok, harisnyák, zsebkendők, 
kézi-táskák nagyon olcsón j j ^ j ^ j eletében Str. Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca). 

Esőköpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! | 
n n n n n n n m i i • m i » r * » » y t » f y y » y t f t f w h î t t t i f t t f i 

Hitocö havasi málnaszörp ţgrţint 
60 Un: Jhász-rignil, KöKcrtszt-Ur. 

Megnyílt a városi uszoda. 
Nyitva naponkint reggel 8 tói 

este 8 óráig. Naponta frissen  cserélt 
viz. D. e. 10—12 óra közt csak höl-
gyek számára, a nap többi részében 
közös fürdő.  Bérlet 1 személyre 100 
ieu. Gyermek-jegy 5 leu. Felnőtt-
jegy 10 leu. Mérsékelt dij mellett 
fürdő  ruha, lepedő és törülköző áll a 
közönség rendelkezésére. 

Hirsch Gyula bérlő. 

= Lakatos-tanoncnak = 
14 éves IV középiskolát vég-

zett, jó magaviseletű flut, 
lakatos s e g é d e t = 

Állandó munkára felvesz 
Gyarmathy Sándor 

Iskatos. Pi»ţ» Regina Maria 10. 

Megvételre kerestetik 
családi ház, a város központja 
közelében 200—300 ezer leu vé-

telárért. Értekezhetni :: 
A s z t a l o s D é n e s 

Kerknr ügynökségénél Odorheiu 
(Sz.-ndvarhely) Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen-ntca) 55 sz. 

Figyelem! 
Több megbízásom folytán,  kérem 

a helybeli és vidéki birtokot vásárolni 
szándékozó vevőket, hogy irodámban 
engem felkeresni  szíveskedjék, hol az 
eladásra átadott házas-telkeket, szántó 
és kaszáló külsőségeket a legjobb 
fizetési  feltételekkel  közvetítem, azon-
nali beköltözésre is. 

Odorheiu Strada Primul Mircea 
(Petf  fi-utca)  13. 

Kollfith  Lajos 
ingó és ingatlan közvetitő. 

Eladó Str. Principesa Maria 
(Szent Imre-u) 14 sz. alatti 1 
öt szobás és 3 háromszobás 
külön lakást magában foglaló 
emeletes kőház, udvarral és 
• kerttel. = 

Dr. Gönczy Gábor és 
Dr . Molnár Imre ügyvédek. 

középiskolát végzett flut 
tanulónak felvesz 
mHIBSCH RUDOLF, wm 

Gyakorlott soffört  személy-
SS autóhoz felvesz  SS 
dr. Gönczy Gábor. 

Hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy a Săcueni 

legelótársulat tulajdonát képező és a 
község belterületén levő lakóház vete-
ményes kerttel együtt, folyó  évi julius 
8 ikán  nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Az árverés kezdete d. u. 2 óra. 
Kikiáltási ár 120.000 leu. Bánat-

pénz 10%. 
Az árverési feltételek  a legelótár-

sulat elnökénél megtekinthetők. 
Săcueni 1928 junius 26. 

Eifiljárósig. 

lO t t t f& IZ r t t  B8yVíd i irodában 
^ már dolgozott, romá-
nul tudó fiatat ntnnKacró't K«r««K a 
nyári b6aapol(ra, aKár fit napra is, 
tisztán irodai «nullára. Ajánlatost 
a Kiadóba Ktrtif  „Gyakorlott nunHa-

író'" cinun. 

Értesítés. 
Tisztelettel  értesitem  az igen tisz-

telt  vásárló közönséget,  hogy Udvar-
helyen a RÖSLER  féle  kőkereszt  téri uj 
házban 

© fűszer-,  liszt-, gyarmat-
és rövidáru üzletemet ® 

Férfi-,  noi- és gyermekrák ákat 
bármilyen színre, felelősség 
mellett, fest  és t i s z t i t 

SCHMITZ 
Gallérokat és más fehér-
nemüeket egy héten be-
lül mo» és f ényez . 

jr Ingyen rádiókészülék! 
Német exportcég reklám- és továbbterjesztési célokra 
Romániábm négy lámpás készülékig nagyobb ezámu elsőrendű 
= rádiókészüléket ad az érdeklődőknek. , , 
Ezzel semmiféle  kötelezettség sincsen összekötve. A csekély 
kiadásokat (mint csomagolási és szállítási dij) az érdeklődő viseli. — 
Érdeklődők olvasható Írással pontos cimüket levelezö-lapon a 

a következő címre küldjék: 

X RadioversandE. Grâb &C.RottloffAbtlg.X, 
J]!$S B £ B L I K W 4, Gartenst. ÍOO. 

1928 julius 3 án megnyitom. 
Midőn  ezt bejelentem, felhívom  b. 

figyelmüket  jelszavamra: „Olcsó árak, 
kitűnő  minőség  és nagyon figyelmes  ki 
szolgálaí u. 

Szíveskedjék  áruvásárlásaival  hoz-
zám fordulni. 

Tisztelettel:  IHáSZ-Cég. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 1818-1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 2077— 
1927 şi No. G. 6564—1927 a Jude-
cătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantei Schíroky Ágoston repr. prin 
advocatul Dr. Jodál G. pentru îacasa-
rea creanţei de 1200 Lei şi accesorii 
se fixaaiă  termen de licitaţ'e pe 9 
Iulie 1928 ore 12 la fata  locului îa 
B ălrş'.i unde se vor vinde prio lici-
taţiuue publică judiciară una iapă şi 
un cal de 4 ani în valoare de 5000 
Lei. Ia cat de nevoie şi tub pre{ul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
1200 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 2 Martie 1927 iar spesele 
pâoă acum Btabilite de 600 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art LX.: 1908, §. 20. 

Odorheiu, la 14 Iuuie 1928. 
Bălăaeacu portărel. 

U I V A a T i l á £ legjobb vizállé ra-
r i A H gasztósz ere.—Ragaszt* 
porcellánt, márványt, követ, üveget, 
aragonitet stb. és ily tárgyakból ké 
szült edényeket, dísztárgyakat, vázá-
kat szobrokat. Darabonkint csak lO 
len. Kapható: Gáspár és Papp, Lo-
rinczy és Zakariás, Gidáli Izsák, 

Zárng Antal cégeknél. 

Önkéntes árverés. 
Miklós Józsefnek  a szombatfalvi 

uj háztelepen levő belsősége, a rajta 
lévő ház, istálló és csűrrel együtt a 
f.  évi julius hó 1 én, vasárnap dél-
után 4 órakor a helyszínén tartandó 
önkéntes árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 45000 leu. Bánat-
pénz 10%. 

Egyéb feltételekről  lel világosítást ed: 
Merkúr ügynökség Asztalos Dénes 
Odorheiu (Str. Pmcipesa Elisabeta 55.) 

Prefectura  judeţului Oiorheiu. 
No. 5324—1928 lunie 22. 

Anunţ de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţă generală 

cá îa conformitate  cu art. 79 din Le-
gea asupra contabilităţii publice *'a 
avea loc la aceasta Prefectură  in ziua 
de 25 Iulie 1928 o nouă licit» ţie pub-
lică pentru furnizarea  a 60 S âojeni 
de lemne de foc  necesare Încălzirii 
localurilor Prefecturii  pa sezonul iernei 
1928—1929 diipăce prima licitaţie 
ţ nutâ in acest fcop  cu ziua de 16 
Iunie a. c. nu a avut nici un rezultat, 

Doritorii de a lua parte la ace-
asta licitaţie sunt rugeţt 8 şi înainta 
ofertele  inchise şi sigilate cel mai târ-
ziu ţâiă la ora 12 a zilei susmen-
ţionate, anexând la oferte  recepisa de 
consemnarea garat ţel de 10% la suma 
oferită.  Consemnarea garanţei se va 
face  la Administrata financiară dia 
loc, îa favoarea  Caasei de depuneri 
şi consemnat uni. 

Licitat a se va ţinea in conformi-
tate cu art. 72—83 din legea asup-a 
contabili'ăţii publice, rezultatul ei nu 
va fi  iotă definitiv  decât după apro-
barea din partea delegafunei  perma-
nente jttdtţine. 

In oferte  ae vor arăta măturile, 
calitatea şi preţul unitar pe B âajen 
al lemnelor ce Be vor furniza. 

Condiţiunile de furnizare  precum 
şi orice alte informaţiuni  se pot primi 
la serviciul financiar  al Prefecturi  (ca-
mera Nr. 43) intre orele de Berviciu. 
Prefect:  Şeful  aerv. fia. 

Andreiaş. T. Szőcs. 

Mu 

Tengeri állandóan Kapható: 
jhász-cígnél, Kó'K«reszt-tír. 

Értesítem az igen t. rádiótulaj-
donosokat, valamint a venni szándé-
kozókat, hogy tanulmányomat e hó 
végén befejezem. 

Tanulmányomat elsőrangú labora-
tóriumban végzem, ahol alkalmam van 
a rádiótechnika legújabb, legmoder-
nebb fejlődését  megismerni, ugy hogy 
e szakmában elíforduló  bármilyen 
munkákat tökéletesen elsajátítok, mi-
ért is kérem sürgős esetekben szíves 
türela&ket e bő végéig. 

Kiváló tisztelettel: 
St ra i se r I s tván , 

n n n n n r t n n n n m n r » 

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No. G. 1040-1928/2. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
1359—1926 a Judecătoriei din Cristur 
îa favorul  reclamantei Sebestyén Pál 
repr. prin advocatul Dr. Fazakas Miklós 
pentru încasarea creanţei 6000 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licita-
ţ'e pe 12 Iulie 1928 ora 3 a. m. la fata 
locului îa com. Avrameşti unde ee 
vor vinde prin licitaţiune publică judi-
ciară mobilei vaci, vitei, purcei etc-
în valoare de 15100 Lei. In caz de ne-
voie şi Eub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
6000 Lei dobânzile cu 10°/, socotind 
din 18 Miiu 1926 iar fpesele  pâaă 
acum staverite de 7883 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  foat  ex'cvate şi de alţii 
şi acestie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. Ss stabileşte îi 
prezent pentru cererea de licitaţie-
sama de 380 Lei. 

Cristur, la 15 Iunie 1928. 
Ion Preda mp. aj. judecător. 

Pentru conformitate: 
F l ó r i á n imp. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 1605—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceast» 

publici, că In baza deciziunii Nr. 2727,, 
3322, 2818—1927 şi No. G. 5852— 
1927 a judecătoriei din Odorheiu îa 
favorul  reclamantei firma  Nater şi 
Würt repr. prin advocatul Dr. Jodál 
Gábor pentru încasarea creanţei de 
12000 Lei şi accesorii Be fixează  ter-
men de licitaţie pe 10 Mie 1928 oro-
11 a. m. la fata  locnlui îa Odorheiu 
Str. Prin. Elizaveta nnde Be vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară dife-
rite mărfuri  de fier  îa valoare de 
32000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
12000 Lei capital, dobânzile cu 12*/» 
socotind din — iar Bpesele până acum 
stabilite de 3409 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de aţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul do-
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 23 Maiu 1928. 
Dr . Szabó şefpor'ărel. 


