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A magyar miniszterelnök Rómában. A közönség köréből. 

A négyhatalmi szerződés 
nemrégen megtörtént aláírásával 
elérkezett az ideje annak, hogy 
az érdekelt államok megkezdjék 
azokat a tevékenységeket, ame-
lyeket a szerződés által nyújtott 
lehetőségek gyakorlati megvaló-
sítására a maguk érdekében szük-
ségesnek tartanak. Erre enged 
következtetni az az akció, ame-
lyet most Magyarország minisz-
terelnöke folytat Olaszországban, 
hiszen Magyarországot is első-
rendűen érdekli a négyhatalmi 
egyezmény, mert annak prog-
rammjába fel van véve a nyug-
talan középeurópai helyzet békés 
rendezése, ez a rendezés pedig 
a magyarországi probléma meg-
oldása nélkül el nem képzelhető. 

Gömbös Gyula, a magyar 
miniszterelnök, Kánya Kálmán 
külügyminiszter kíséretében, ked-
den, julius 25-én érkezett Ró-
mába s ott olyan fogadtatásban 
részesült, amilyennel az olasz 
főváros a világháború befejezése 
óta még senkit se tüntetett ki. 
Amire még nem volt eset: Mus-
solini személyesen várta és fo-

Dr. Cupărescu Vasilie, aki a hír-
hedt Jorga-féle választások idején ke-
rült megyénkbe mint prefect, a napok-
ban cikket irt a Kolozsvárt megjelenő 
Dacia Nouă cimü újságban s ebből a 
cikkből idézzük a következő részletet: 

»Több erdélyi megye, melyet a 
magyaroktól örököltünk, nem egyéb, 
mint a magyar elem számára hasznos 
alakulat. Mint Udvarhelymegye volt 
prefectje, nem tudom megérteni, hogy 
miféle nemzeti célszerűség alapján 
tartjuk fenn ezt a megyét, amely tel-
jesen székely, irredentizmussal telitett 
népességű. Szenzációs leleplezésekkel j 
szolgálhatnék a mai demokrátizmus 
tehetetlenségéről, a székely megyékben 
való nemzeti érdekeinket illetőleg. Csak 
annyit emlitek meg, hogy Udvarhely-
megyébe való beiktatásom idején min-
dössze 7 román körjegyzőt találtam 

Felhívás az árvízkárosult 
községek érdekében. 
A megyei Magyar Párt elnöksége 

ezúton hivja fel az összes községi 
magyar párttagozatok elnökeit, szíves-
kedjenek haladéktalanul, de legkésőbb 
augusztus 4 ikéig bejelenteni a közsé-
gükben előfordult árvízkárt, annak fel-
tüntetésével, hogy összegszerüleg meny-
nyi a község által szenvedett kár hoz-
závetőleges értéke és hogy milyen 
terményekben esett a legnagyobb kár. 
A bejelentés akár élőszóval a Népiro-
dán, akár dr. Hinléder Ákos ügyvezető 
cimére küldendő levélben tehető meg. 

gadta a pályaudvaron a magyar 
miniszterelnököt s a legnagyobb 
olasz lapok magyarnyelvű vezér-
cikkekben köszöntik Gömböst. 
Nagy lelkesedéssel irnak a lapok 
a római tanácskozásról s annak 
a reménységnek adnak kifejezést, 
hogy e tanácskozások Magyar-
ország jobb sorsának az előmoz-
dítására fognak vezetni. A ma-
gyar miniszterek megérkezése 
óta valóságos magyar hangulat 
van az örök városban. 

Mussolini és Gömbös szer-
dán másfél óra hosszat tanács-
koztak. A tanácskozásról nem 
adtak ki a nyilvánosság számára 
közlést, de a lapok megállapítják, 
hogy Gömbös és Kánya külügy-
miniszter a tárgyalások befeje-
zése után a legjobb hangulatban 
voltak. Mint érdekes eseményt 
tárgyalják a lapok, hogy rövid 
időn belül Románia külügymi-
nisztere, Titulescu is Rómába 
fog érkezni, hogy Mussolinivei 
azokról a kérdésekről beszéljen, 
amelyekről most Mussolini és 
Gömbös tárgyaltak. 

ott, a' megyei prefectura pedig nyüzs-
gött az idegenektől.  Az udvarhelyi ro-
mánok a tanúim, hogy egy megnem-
értő kormány mostoha bánásmódja 
alatt is minden lehetőt megtettem a 
román elem megerősítéséért. 

A magyar tömegeknek külön me-
gyei életbe való mesterséges tömöríté-
sével ennek a kisebbségnek elszakadó 
hajlandóságát erősítjük. A kiváló ro-
mán néppel való közvetlenebb érint-
kezés folytán a magyarok majd meg-
tanulják, hogy a mi felsőbbrendű tu-
lajdonságainkat értékeljék. A jobbol-

! dali szervezetek kötelessége, hogy har-
coljanak a székely vármegyék meg-
szüntetéséért.« 

. . . íme, hogy néznek ki belülről 
a mézes mázos szavú székelyföldi 
prefectek . . . 

Az adóbonok kérelmezése. A Casa 
Autonomă közli mindazon hitelezők-
kel. akiknek az állam, mint élelmiszer 
és takarmányszállitóknak még 1932 ja-
nuár 1. előttről tartozik, hogy jelent-
kezzenek a pénzügyigazgatóságon s 
a percepcián azokért a kérvényformu-
lákért. amelyeknek kitöltésével az adós-
ság fejében az úgynevezett adóbonok 
kérhetők. A kérés megírása csakis 
ezeken a kettős tipusu formulákon 
eszközölhető, amelyek közül az ere-
deti példány felbélyegezve beadandó 
1933 augusztus 15 ig az illető pénz-
ügyigazgatósághoz, vagy a Casa de 
amortizárénak, míg a B lapot, ame-
lyet ugyanazzal az iktatási számmal 
látnak el, a kérvényező tartja meg-
igazolás képpen, hogy kérvényét be-
adta. 

Kaptuk és közöljük az alábbi pa-
naszos levelet: 

Mélyen tisztelt szerkesztőség  l 
Az úgynevezett Farcádi-utca, amely 

nekünk, szombatfalvi gazdáknak, a 
szombatfalvi határban levő tagjainkhoz 
kijáró útnak is szolgál, annyira botrá-
nyos állapotban van, hogy mondhatni 
egyáltalán nem használható. Nem tud-
juk kivinni a trágyát, kénytelenek va-
gyunk udvarunkon gyűjteni azt s a 
terményeinket is azon az uton kellene 
hogy behozzuk. Kérjük nyilvánosan 
felszólítani az illetékes hatóságokat, 
tartsa kötelességének az ut sürgős rend-
behozatalát. Aláirás. 

* 
A levélhez annyi megjegyzést fü-

zünk, hogy másoktól is kaptunk ha-
sonló panaszokat a határbeli utak jár-
hatatlanságára vonatkozóan s e pana-
szok alapján éppen mei lapszámunk-
ban foglalkozunk a kérdéssel, külön 
cikk keretében. A farcádi utca nem is 
tagút, hanem a városhoz tartozó utca 
s mondanunk sem kell, hogy annak 
rendbehozataláról is a városi interimár 
bizottság kellene, hogy gondoskodjék. 
Hasonló rossz állapotban van a Szent 
János utca is, ahol a napokban egy 
rakott szekér az ut járhatatlansága 
miatt felborult. 

Ipartestületi ügyek, 
Országos kirakó vásárok: Aug. 

1 én : Alparét, Egerhát, Bázna, Egeres, 
Lövéte, Ny.-szereda, Szászszentgyörgy, 
2 án: Koródszentmárton, Szalárd, 3 án: 
Déva, Mezőméhes, Szászkézd, 4 én : 
Nagyilva, Vaskoh, 5 én: Magyaros, 
Papfalva, O.-láposbánya. 

A gazdasági élet nap nap után 
jobban roppan össze, az egyéni élet-
küzdelemben egyenként semmisülnek 
meg az egzisztenciák. Olyan szorosan 
kapcsolódik bele egyik dolog a má-
sikba, mintahogy az ember-embertár-
sára ráutalva van. Élethivatások sze-
rint különböző érdekek tartsák együtt 
az érdekcsoportok tagjait közös érde-
keik megvédésére, hogy egy kompakt 
lelki és gazdasági egységet alkossanak, 
amely a mai nehéz viszonyokkal meg-
birkozhassék. Vájjon az iparostársada-
lom olyan kompakt lelki és gazdasági 
egységet alkot e, amely a mai nehéz 
viszonyok közt, de még jobb időben 
is, az életküzdelmében mint tömeg 
felvehesse a harcot? Vájjon intézmé-
nyeink fontosságát ugy látjuk e, mint 
ahogy azoknak célja azt követeli ? 

Minden idők legfontosabb követel-
ménye : a szeretet, embertársaink meg-
becsülése. Ha iparostársadalmunkban 
megértéssel, szívesen és kötelességsze-
rűen foglalkozunk közügyekkel, a si-
ker, az eredmény el nem maradhat. 
Ebben a nehéz helyzetben annyi baj-
jal és szenvedéssel kell megbirkóznunk, 
hogy egyéni életünket felszínen tart-
hassuk, nem szabad tehát mint iparo-
sokellenségei legyünk egymásnak, vagy 
intézményeinknek. A jobbsorsra érde-
mes iparosságnak csak közös akarattal, 
közös gondolattal és helyes megértéssel 
tudunk biztosabb jelent, boldogabb 
jövőt teremteni. 

A társadalombiztosító törvény fel-
függesztésére vonatkozó országos moz-
galomra a munkaügyi minisztérum 
körrendeletben értesiti az ország ösz-

szes illetékes hatóságait, hogy tovább 
is a törvény életben marad, mert az 
jó és a mai időkben a legalkalomsze-
rübb és nemzetközi viszonylatban is 
minden kritikán felül áll. így tehát 
felhívjuk a biztosítandó személyek fi-
gyelmét, hogy saját érdekükben mi-
előbb váltsák ki nyugdíj, baleset stb. 
biztosítására könyvecskéiket. 

A munkanélküli ssgédek — eset-
leges — elhelyezés — végett jelentkez-
zenek hivatalunkban. 

Hentesáru-üzem Marosvásárhely 
keres 2 jónevelésü 14—16 éves fiút 
hentes tanulónak. Tanoncidő 3 év, 
élelmezést és lakást ad a mester. Je-
lentkezni lehet az Ipt. hivatalos helyi-
ségében. 

Az Ipartestület 

SPORT. 
A Hargita TE tenniszcsapata va-

sárnap Csíkszeredában játszik a csík-
szeredai tenniszezőkkel. A múltkoriban 
jelzett Csíkszereda—Székelyudvarhely 
tenniszversenyt a csikszeredaiak köz-
bejött akadályok miatt lemondták s 
így a vasárnapi verseny az elmaradt 
verseny megtartása lesz. 

A Hargita TE tennisz-szakosz-
tálya augusztus 5—6 án pályaavató 
keretéken az öt székely város (Csík-
szereda, Kézdivásárhely, Gyergyószent • 
miklós, Sepsiszentgyörgy, Székelyud-
varhely és környéke, Szentkeresztbá-
nya és Székelykeresztur) egyéni ver-
senyét rendezi meg. A pályaavató ver-
seny — amennyiben az idő is kedvez 
— igen izgalmasnak Ígérkezik, mert 
valószínűleg mind az öt székely város 
elküldi a találkozóra a legjobb játéko • 
sait. Bővebbet a következő számban. 

A f. hó 27-iki kezdettel hirdetett 
székelyudvarhelyi egyéni háziversenyt 
el kellett halasztani és azt augusztus 
1—3 napjain rendezik meg. 

Vasárnap a Hargita csapata Ré-
genben játszott barátságos mérkőzést 
a Victoria ellen és 6—1 arányú vere-
séget szenvedett. A nagyközönség előtt 
bizonyára ez az eredmény nagy meg-
lepetést keltett, mivel a Victoriát látta 
már egy izben városunkban játszani 
és az akkor mutatott játék után ezt 
az eredményt nem is lehet megma-
gyarázni. Az történt Régenben, hogy a 
mérkőzés levezetésére egy 55 éves bá-
csit delegált a vásárhelyi district, aki 
saját bevalása szerint már évek óta 
mérkőzést nem vezetett és kérte szí-
ves elnézését a Hargitának, ha esetleg 
tévedne, mert rövidlátó és nincs szokva 
már mérkőzések vezetésére. így tör-
tént aztán, hogy a Victoria élt az adott 
körülménnyel és egymás után két of-
szeid gólt rúgott. A Hargita a legna-
gyobb fegyelmezettséggel tűrte ezt a 
téves ítélkezést és igyekezett a két 
szabálytalanul kapott gólt visszaadni 
és nagy fölénybe kerülve állandóan 
a Victoria kapuja előtt tanyázott. Ezt 
a nagy nyomást nem tudta a Victoria 
csapata elviselni és tudásbeli fogyaté-
kosságát a legnagyobb durvásággal 
igyekezett ellensúlyozni, ugy, hogy a 
Hargita játékosait egymásután harc-
képtelené tette, az első áldozat Papp 
Z. Endre volt, akit Binder Pista sú-
lyos combrugást kapva követett és a 
tacs-vonal mellől voltak hosszabb ide • 
ig nézni kénytelenek tétlenül nézni a 
sorozatos durvaságokat. A közönség 
ötpercenként berohant a pályára és 
inzulálta a Hargita játékosokat ugy, 
hogy azok teljesen megfélemlítve, már 
csak testi épségük megvédésére töre-

Egyik volt prefectünk lelep-
lezi magát. 

Dicsekszik, hogy ellensége volt a megyének és a magyarságnak. 
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kedtek s a játékkal most már nem. 
így történhetett aztán meg, hogy a 
Hargita ilyen vereséggel volt kényte-
len eljönni. Még csak annyit Régenről, 
hogy a budapesti Atilla Szemző nevü 
játékosának lábát törték s a Régenben 
megfordult csapatokat, akik jobbak 
mint a Victoria, a legfegyelmezetlenebb 
módon inzultálják, csak hogy ered-
ményt érhessenek el. Csapatok jól 
gondoljátok meg, mielőtt Régenbe men-
tiétek* 

Á Hargita TE ezúton kéri vá-
lasztmányi tagjait, hogy aug. hó 3-án 
a Megyei Takarékpénztár helyiségében 
megtartandó választmányi ülésén meg-
jelenni szíveskedjenek, kezdete este 9 
órakor. 

Kolping (Odorheiu) GySE Gyimes 
2 : 1 Vasárnap délután szép időben 
rekord közönség előtt játszott pálya-
avató mérkőzést a Kolping a gyime-
siek jó képességű csapatával. A Kol 
ping szép nyugodt játékával valósággal 
frappirozta a gyimesi közönséget. Az 
első félidőben a gyimesiek szerzik meg 
a vezetést, melyet csak a második 
félidőben egyenlít ki a Kolping és 
szerzi meg második győztes goolját 
is. Biró: Banuţiu. Itt emiitjük meg, 
hogy most folyik a csapatnak a sport-
szövetségnél való leigazoltatása s ép 
ezért kéri a vezetőség, hogy mind-
azok, akik a sport bármely ágában 
kivánják magukat tovább fejleszteni, 
jelentkezzenek az egyesület vezetősé-
génél. Tekintettel arra, hogy az egye-
sület augusztus folyamán rendezi zász-
lószenteléssel kapcsolatos kerületi Kol-
ping versnnyét, felhívjuk minden ke-
reszténv ifjú figyelmét, hogy az egye-
sület sportszakosztályába felvétesse 
magát. 

Járhatatlanok a tagutak 
a városi határban. 
Panaszolnak a városi gazdák, hogy 

a határbeli tagutak a teljes elhanya-
goltság következtében járhatatlanokká 
váltak. Itt a takarodás ideje, gaboná-
val, szénával rakott szekerekkel kellene 
járni az utakon s vannak helyek, ahol 
ez egyszerűen lehetetlen. Állandó ez 
a baj a trágya-kihordásnál, ami a rossz 
utak miatt majdnem lehetetlenné vált 
s ez a gazdasági hátrányon felül még 
azzal a veszéllyel is jár, hogy a ható-
ság megbünteti az itthon maradt trá-
gyáért a gazdát. A tagutak karbantar 
tásáról a város vezetősége kellene, 
hogy gondoskodjék. A tagutak fűter-
méseért a város szedi be a haszonbé-
reket s ezeket a pénzeket a régi vi-
lágban is az utak javítására fordították. 
Az idén 3700 lejt kap e cimen a vá-
ros. Nem nagy összeg, de ha az ilyen 
kis összegeket is minden évben rend-
szeresen az utak javítására fordítanák, 
annak is meglenne az eredménye. De 
ezen felül is kell hogy rendelkezzék a 
város pénzzel és okosai beosztott 
munkaerővel olyan célra, ami a mai 
nehéz gazdasági viszonyok között el-
sőrendű kell, hogy legyen. A nehezen 
elérhető gazda-eredmények biztosítása 
és betakarítása fontosabb, mint a disz-
parkok és gömbakácok ültetése, mint 
kárbament betonjárdák létesítése és 
150 ezer lejes iskola-alapok földbete-
metése. Ilyenkor látjuk, hogy a »kis-
gazdapárt« kibérelt cime csak hangza-
tos politikai jelszónak kell, de az élet 
valóságában éppen a kisgazdáknak 
nincs abból semmiféle haszna vagy 
előnye. 

Továbbképző tanfolyam az udvar-
helymegyei tanítók részére Szókely-
kereszturon. A közoktatásügyi minisz 
térium ebben az évben is továbbképző 
tanfolyamot rendez a tanítóság ré-
szére. Eredetileg ugy volt, hogy ezt a 
tanfolyamot az ókirályságban tartják 
meg, azonban A. Marginean tanfelü 
gyelő és Justin Salanţiu tanítóképzői 
igazgató közbenjárására a miniszter a 
tanfolyam megtartásának helyéül Szé-
kelykereszturt jelölte ki. A tanfolyam 
f. hó 20 án kezdődött meg számos 
hallgató részvétével — s főképp a 
magyarajku tanitók jöttek, hogy fel 
használják ezt az alkalmat is, hogy 
románnyelvi tudásukat bővíthessék. 
Előreláthatólag a tanfolyam a legjobb 
siker jegyében fog bevégződni, mert 
a különböző tanárok a legnagyobb 
szeretettel dolgoznak a siker érdeké-
ben egytől-egyig. 

HÍREK. 
Julius 28. 

Pusztitó felhőszakadások várme-
gyénkben. A mult szombaton az esti 
órákban a délelőtti rekkentő forróság 
következményeképpen vármegyénk 
több helyén pusztitó felhőszakadások 
voltak, amelyek megduzzasztották a 
a patakokat, amelyek így tetemes ká-
rokat okoztak mindenfelé. Este már 
10 óra tájban kiöntött medréből a 
Szejke felől jövő patak, amely elárasz-
totta a szombatfalvi városrészt, ledön-
tötte a kerítéseket, leiszapolta a kerti 
veteményeket, megtöltötte a pincéket 
s megrongálta a patakon átvezető va-
súti hidat. A viz magassága a rendes 
vízállás felett négy méterre emelkedett. 
A viz egész fél 12 óráig áradt. Ha-
sonlóan kiöntött a Kadicsfalván lefutó 
Busnyák patak is, amely szintén nagy 
károkat okozott. A kiöntött patakok 
természetesen megduzzasztották a Kü-
küllőt is, amely a Sósfürdő utcát az 
éj folyaman szintén elöntötte. Reggelre 
a viz visszahúzódott medrébe. Az ár-
vízkárok a megyében tetemesek. 

A kath. nagygyűlés. Az idei kath. 
nagygyűlést szeptember első napjaiban 
tartják meg Gyergyószentmiklóson. A 
gyűlés előkészületei serényen folynak. 

Halálozás. Molnár Ignácné,  szül. 
Bálint Róza életének 63 ik évében f. 
hó 24 én hosszas szenvedés után el-
hunyt városunkban. Halálát Molnár 
Ignác ny. vasúti raktárnok és gyerme-
kei, köztük Molnár Imre dr. oklándi 
ügyvéd s kiterjedt rokonság gyászolja. 
Nagy részvét mellett temették. 

A helybeli róm. kath. főgimnázi-
umban a régi növendékek augusztus 
26 és 31 közötti napokon iratkozhat-
nak be. Az uj tanulók szintén akkor 
iratkoznak be, de okmányaikkal már 
most jelentkezniök kell, hogy az igaz-
gatóság tájékozódjék, hogy nem kell e 
egyik másiknak korengedélyért folya-
modnia a ker. felügyelőséghez. Az I. 
osztályba lépőknek a következő okmá-
nyokat kell beadniok: 1. Az elemi 
iskola IV. osztályáról szóló bizonyít-
ványt. 2. Az állampolgársági bizonyít-
ványt. 3. Keresztlevelet. 4. Születési 
anyakönyvi kivonatot és 5. Ujraoltási 
bizonyítványt. Az idegen hangzású 
családneveknél szülei nyitatkozat is 
szükséges, hogy magyar anyanyelvű 
éknek vallják magukat. Idegen anya-
nyelvű és izrealita tanulók csak mi, 
niszteri engedéllyel írhatók be, amiért 
a kéréseket augusztus l-ig kell beadni 
az igazgatósághoz. A felvételi, javító-
vizsga és az év megnyitás idejéről 
később értesiti az érdekelteket az 
Igazgatóság. 

Magyar ifjak tanulmányi kirán-
dulása. Az Ifjúsági Keresztény Egye-
sület (rövidítve: IKE) kolozsvári ta-
gozata által rendezett tanulmányi ki-
rándulás részvevői szerdán, julius 
26-án érkeztek székelyföldi kőrútjuk-
ban városunkba s a város és a tan-
intézetek megtekintése után még az 
nap tovább folytatták utjukat. A kirán-
dulás célja a Székelyföld megismerése 
és különösen néprajzi tanulmányozása. 
Útiránya: Kolozsvár—M. vásárhely— 
Székelyudvarhely—Brassó-Sepsiszent-
györgy—Tusnád—Gyilkostó— Borszék 
—Szászrégen—Kolozsvár. A kiránduló 
ifjakat László Dezső,  az ismert lelkes 
ifjúsági vezető kalauzolja. 

A kath. egyesületek többször hír 
detett, de a kedvezőtlen idő miatt el-
maradt kirándulásukat julius 30-án, 
tartják meg a Pap kertben. Indulás 
testületileg a 8 órás szentmise után. 

Köszönetnyilvánítás- Alulírott ugy 
a magam, mint a családom nevében 
hálás köszönetet mondok mindazok 
nak, akik feledhetetlen jó feleségem 
elhunyta alkalmából fájdalmunkat rész 
vétükkel enyhítették és a temetésen 
résztvettek. Külön köszönöm az Ügy-
védi Kamara, a szombatfalvi róm. kath. 
egyháztanács és a helyi vasúti tiszt-
viselők nemes jóságát, akik koszorút 
helyeztek a megboldogult ravatalára. 
Odorheiu—Székelyudvarhely, 1933 ju 
lius 27. Molnár Ignác és családja. 

Zongoratanitás F. évi szeptem 
ber elsejétől kezdődőleg elvállalom 
kezdők és haladók zongoratanitását a 
konzervatórium tananyaga szerint. He-
ti 2 órát 250 lej havi óradijért. Kíván-
ságra konzervatóriumi vizsgákra elő-
készítek. Székelykeresztur. Elekes Gab-

I riella. 2 - 4 

A székely keresztúri unitárius fő 
gimnázium tovább is mint teljes (hét 
osztályos) főgimnázium fog müködni-
Felvehetők magyar anyanyelvű tanu-
lók valláskülönbség nélkül, más anya-
nyelvűek miniszteri engedéllyel. Uj ta-
nulók beírásáért felbélyegzett kérést 
augusztus 31-ig kell beadni. Ehhez a 
következő okmányok csatolandók : 1. 
Születési anyakönyvi kivonat (Extras 
de naş'.ere), 2. Keresztlevél (a lelké-
szi hivataltól), 3. Állampolgársági bi-
zonyítvány (certificat de naţionalitate), 
4. Ujraoltási bizonyítvány, 5. Iskolai 
bizonyítvány. Ez utóbbi felekezeti is-
kolából jövőknél állami tanügyi ható-
ság által láttamozandó. Az intézet ré-
gi tanulói csupán kérést kötelesek be-
adni újra való beírásukért ugyancsak 
aug. 31-ig. Csak rendes tanulók irha-
tok be, magántanulók nem. Az I. osz-
tályba iratkozók szeptemberben, a ta-
nítás megkezdése előtt 2 nappal fel-
vételi vizsgára állanak, amennyiben 
ezt juniusban nem tették le s ennek 
sikere esetén irhatok be. E vizsga 
eredménye egyúttal iskolai segélyek 
odaítélésénél is döntő lesz. (Az I. o. 
felvételi vizsga tárgyai: román nyelv, 
magyar nyelv és számtan, a IV. ele-
mi osztály anyagából.) xntézeli dijak: 
1. Beirási, fenntartási és apróbb di-
jak 3300 lej, 2. Bennlakási díj 1100 
lej, 3. Étkezési dij pénzben 4100 lej 
és terményben 150 kg. buza, 50 kg. 
kukorica s 5 kg. zsir. (A termények 
piaci folyó árban megválthatók). Az 
összes dijak egész évre értendők. Is 
kolai dijak 3 részletben, étkezési di-
jak két havonkint előre fizetendők. Jó 
igyekezetü, szegény sorsú tanulók se-
gélyben részesülnek. Ez iránti kérést 
a szülő adhatja be az igazgatósághoz, 
feltüntetve benne a családfő foglalko-
zását, anyagi helyzetét s a családta-
gok számát. Ilyen folyamodványok 
adatainak igazolásához csupán az ille-
tékes unitárius lelkész igazolását kér-
jük. I. osztályos tanulók részére a 
konviktusnál 4 egész és 4 félkedvez-
ményes helyet biztosítunk. Régi tanu-
lók a multévi kedvezményt kérhetik, 
amennyiben magaviseletükben s ta-
nulmányi előmenetelükben nem volt 
hanyatlás. Válaszbélyeg vagy levelező 
lap beküldése esetés készséggel nyújt 
felvilágosítást az Igazgatóság. 

Fürdő élet Homoródon. Kellemes 
meglepetésben részesiti a Fürdőigaz-
gatóság vendégeit, amennyiben ugy az 
elmúlt, mint a következő vasárnap, 
julius 30-iki Anna-napi mulatságon is 
Kónya Jancsi zenekara fogja a zenét 
szolgáltatni. Bizonyára sok vendéget 
fog oda vonzani — ugy városunkból, 
mint a vidékről. 

A sepsiszentgyörgyi mezőgazda-
sági, ipari és kisállatkiállitás tudni-
valói. Az Erdélyi Gazdasági Egylet 
által a Háromszékvármegyei Gazda-
sági Egyesület, Mezőgazdasági Ka-
mara, Erdélyi Kárpát Egyesület és 
Székely Nemzeti Muzeum erkölcsi tá-
mogatása mellett Sepsiszentgyörgyön 
augusztus 26—30 napján a Székely-
Mikó kollégium és internátus összes 
helyiségeiben rendezendő mezőgazda-
sági, ipari és kisállat kiállítás 12 cso-
portra oszlik és pedig ezek a követ-
kezők: 1. gazdasági termények, 2. 
kertészet, gyümölcsészet és szőllészet, 
3. kisállatok : baromfiak, nyulak, ga-
galambok, madarak slb. 4. méhészet, 
5. erdészet és vadászat, 6. Gazdasági 
gépek, eszközök, anyagok, vegyi és 
egyébb ipari cikkek, 7. élelmiszeripar, 
8. néprajzi háziipari csoport és ter-
mészeti kincsek, 9. irodalom, 10. kép-
zőművészet, 11, Turista és 12. fény-
képészeti kiállítás. Bejelentések augusz-
tus 15-ig küldendők be az Erdélyi 
Gazdasági Egylet titkári hivatalához 
Cluj kolozsvár A. Muresan Attila u. 
10 sz. alá, ahonnan prospektus is kér 
hető. A kiállítók és a látogatók részére 
áru, illetve személyi fuvardíj keevez 
ményeket kért az E. G. E. a C. F. R.-
től. A kiállítás tartama alatt gazda-
sági tárgyú előadások, mozi film be-
mutatók," kisgazda és uri fogat, ko>o-
rék, galamblövő, eke sport, dalosver 
senyek cukorrépa termelői, gabonane 
mesitői, méhészeti, szövetkezeti gyü 
lések, értekezletek és vándorgyűlések 
fognak tartatni, amelyek változatossá 
fogják tenni a sepsiszentgyörgyi gaz-
danapokat. Az estéket műkedvelői 
előadások fogják kitölteni. A kiállítás 
programmját és napi rendjét annak 
idején közölni fogjuk. 

A városi tanács »la-
knlógyülését értesülésünk 
szerint hétfőn, julius 31-ikére 
összehívták. A tanácstagok meg-
livót még nem kaptak s ezért a 
hirt fenntartással közöljük. 

Unitárius egyházköri közgyűlés 
volt városunkan f. hó 27-én. Tizen 
kilenc egyházközség belső emberei és 
gondnokai gyűltek össze számot adni 
a múltról, tervet készíteni, erőt és bá-
torítást nyerni a jövöre. Közgyűlés vi-
lági elnöke dr. Máthé István megnyitó 
beszédében szépen mutatott reá a mai 
válságos helyzetben teljesítendő köte-
lességekre, az egyház- és fajszeretet 
áldozatos munkáira. Gyűlés tárgyso-
rozatának kiemelkedő pontja volt Ba-
lázs András köri esperes gazdag tar-
talmú, ügyesen szerkesztett évi jelen-
tése, mely mindenre kiterjedő eleven 
képet adott az egyház életéről. Élénk 
eszmecserét váltott ki a nevelésügyi 
bizottság jelentése, mely a vallásos 
nevelés hatásosabbá, egyben korsze-
rűbbé tételét tartva szem előtt rámu-
tatott a hibákra és kívánalmakra. Gyű-
lés közben 1/ i\2 órakor istentisztelet 
volt. Ez alkalommal Kelemen Imre 
oklándi lelkész mondott ügyes alkalmi 
prédikációt nagy lelkesedéssel, az 
énekvezéri teendőket Kiss Károly var-
gyasi kiváló énekvezér látta el. A né 
pes gyűlés, melyre más egyházkörök-
ből s az egyházi központból is vol-
tak vendégek, a késő délutáni órák-
ban ért véget. 

Hazajött az oroszfogságból. Ger 
látz Lajos lokodi illetőségű, aki annak 
idején mint közkatona orosz fogságba 
került, s a háború után ott telepedett 
le és a gyárakban dolgozott, a napok-
ban hazajött falujába, Lokodra orosz-
országi feleségével és gyermekével. 
Elmondja, hogz az orosz nyomorúság 
kergette haza, mint a többi hazaszál-
lingozó foglyot. 

Tíznapos olcsó utazás Magyar-
országra. Az IKE (Ifjúsági keresztény 
egyesület) 1900 lej részvételi díjjal, 
amely összegben minden bennefoglal-
tatik, augusztus 5-ikí indulással 10 
napos magyarországi utazást rendez. 
Az utazás programmja : Kolozsvár— 
Debrecen—Sárospatak— Miskolc — Lil-
lafüred—Gödöllő (cserkésztáborozás) 
— Budapest — Balaton — Kecskemét— 
Szeged — Hódmezővásárhely — Békés-
csaba—Kolozsvár. Jelentkezni még 
julius 31-ikéig lehet a kolozsvári ref. 
theologián. 

Felhívás. Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület felhívja mindazo-
kat, akik a sepsiszentgyörgyi, mező-
gazdasági kiállítást aug. 26—31 nap-
jain meg óhajtják tekinteni, abbeli 
szándékukat az egyesület titkárságá-
nál (Bul. Reg. Ferdinand 12 sz. a.) 
augusztus 20 ig jejentsék be, hogy 
kellő számú fuvarról gondoskodás tör 
ténhessék. 

x Mozihirek. Szombat este, vasárnap dé-
lután 7 és este 9 órakor jön a régen várt 
fimesoda Gál Franciska első és legszenzáció-
sabb filmje a »PAPRIKA« A történet kedves, 
mulatságos, a szerep hálás és Gál Franciska 
nem hagy egyetlen alkalmat sem kihasználat-
lanul. Pajkosságát, tehetségét teljes mértékben 
csatasorba állitja az utolsó jelenetet befejező 
csókig. E film mindenhol óriási sikerrel fut. 
Az elmúlt két évben csak Nyugaton a helyzet 
változatlan-nak volt ilyen nagy sikere. E film-
ben egy keveset beszélnek magyarul is. Jön-
nek »Melo« Elisabeth Bergnerrel. — Kadettek 
Trude Von Mólóval. 

x Augusztus 15 vei kard vivó tan 
folyamot kezdek. A szükséges felsze-
reléssel ellátom a tanfolyamon részt-
vevőket. Csiky Andor szigorló jogász. 
(Globus nyomda.) 

OVIn n n n Leu Udvarhelymegyei 
L n - U j U U U Takarékpénztári bete-
tet keresek 60 000 Leu készpénzért. 
Érdeklődni a Transilvániánál lehat. 

Szerkesztői üzenet. 
K. L. Felelős szerkesztőnk szabadságon 

lévén, különleges vonatkozású cikkére nézve 
a döntést kénytelenek vagyunk neki fenntartani. 

Keresek egy jó családból való ta-
nulót. »Fotó Lux« Bul. Regele 

Ferdinand No. 31. 

Egyesült Ipar és Jelzálogbank (Szász-
bank) odorheiui fiókjánál levő 

földmives tartozások rendezését vá! 
lalom. Cim a kiadóhivatalban. 3—3 

x Értesítés. Szíves tudomására 
hozom a n. é. közönségnek, hogy 
meglevő üzletemet férjem halála után 
is folytatom, amiért is a n. é. közön-
ség szíves pártfogását kérem továbbra 
is. özv. Mercz Károlyné. 3—3 

\T ITA TV-> totta 1/iíiHÁtnlíi iHnnn« Könvvnvomda Részvénytársaság Odorheiu-Székelyudvarhely. 


