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Tudnivaló az iskolai beiratásokról, 
Pál Gábor dr. orsz. képviselő tájékoztatója. • 

Szeptember hó elsejével ország- ! 
szerte megkezdődnek az iskolai beira-
tások, amelyeknél nagyon szigorú tör-
vényes formaiságokat  kéli betartaniok 
a szülőknek, nehogy őket jogsérelem 
érje és hogy elkerülhessék a szokásos 
n ehézségekel. Ezeket a tudnivalókat Pál 
G ábor dr. orsz. képviselő összeállította 
a következőkben: 

1. Az 1924. évi állami elemi is-
kolai törvény 19. cikke értelmében azon 
szülők, akik gyermekeiket nem állami 
iskolában, hanem valamely magánis-
kolában (a hitvallásos iskolák is ide-
értendők) akarják taníttatni, kötelesek 
az állami iskola igazgatójához szep-
tember hó 1—10 napja között Írásbeli 
nyilatkozatot beadni és abban megje-
lölni azt az iskolát, amelybe gyerme-
küket beíratni szándékoznak. A ma-
gániskola bármely osztályába beirat-
kozó gyermek szülője ezt a jelentke-
zést minden évben megismételni kö-
teles. 

'2. Az állami iskola igazgatójához 
benyújtandó nyilatkozat a közokt. mi-
nisztérium 126.703—1929. számú ren-

5. Az 1925. évi magánoktatási 
törvény 35. cikke értelmében magán-
iskolákba felvehetők  mindazon tanulók, 
akiknek anyanyelve azonos az iskola 
tanítási nyelvével. Sem név, sem pedig 
vallás nem lehet irányadó, hanem csak 
az anyanyelv, mely utóbbira nézve 
csak a szülői nyilatkozat veendő te-
kintetbe. Minden olyan intézkedés ellen, 
mely a törvényben biztosított jogot 
csorbítani akarja, a kir. Táblához be-
nyújtandó contencios panasznak van 
helye azon szabályok szerint, melyeket 
a Monitorul Oficial 1925. évi decem-
ber 23 iki számában kihirdetett törvény 
tartalmaz. 

6. Az 1924. évi állami iskolai tör-
vény 19. cikke szerint a szülő a fen-
tebb megjelölt eljárás után gyermekét 
beírathatja »az állam által elismert 
bármely magániskolába«, vagyis nem-

csak lakóhelyén, hanem bárhol az or-
szágban. A törvény e világos rendel-
kezése ellenére az állami tanfelügye-
lőség a Ciucsângheorghen lakó szülők 
gyermekeit az előző iskolai évben ki-
tiltani akarta a szomszéd és teljesen 
összeépült Bancu község római kato-
likus iskolájából. Ez intézkedés indo-
kolásául az 1924. évi állami iskolai 
térvény regulamentjének azon rendel-
kezésére h:vatkozott, hogy »minden 
gyermeknek a községében lévő vala-
melyik iskolába kell beiratkoznia.« E 
szabály azonban csak azon gyerme-
kekre vonatkozik, akik állami iskolába 
járnak. Minden politikai község ugya-
nis törvény alapján viselni köteles az 
állami iskola dologi kiadásait, amelyek 
lényegesen megnövekednének, ha más 
községbeli gyermekek is tömegesen 
beiratkoznának. Ezért köti ki az emii-
tett regulament, hogy gyermekek más 
községbeli állami iskolába csak enge-
déllyel vehetők fel,  de ez nem érinti 
a szülőknek a magániskola szabad 
választására vonatkozó jogát. 

Népszövetség és kisebbségi 
kongresszus. 

Szeptember elején . . . 
Egykor és most! 
Harminc-negyven évvel ezelőtt, 

mikor a most élemedő férfi  még 
gyermek volt, beh nagy boldog-
ság volt még a gond is : a szep-
temberi iskolai beiratkozásgondja. 
A szülő egy üres félórájában 
kézen fogta  gyermekét, elment 
vele az iskolába, • s e rövid 
idő alatt az ügy el volt in-
tézve. Aztán következtek a tan-
könyvek. Gazdag gyermek ujat 
vett a boltban, a szegényebbje 
ócskát szerzett be a diák bor-
zén. S megindult a tanulás 
és elteltek az évek anélkül, 
hogy a pályaválasztás, a jö-
vendő elhelyezkedés és kenyér-
gond felhője  pillanatra is elho-
mályosította volna a diákélet 
boldog, derűs egét. Vagy amint 
Jókai irja le a tudományszerzés 
eme boldog korszakát: a falusi 
gazda behajtott szekerével az 
enyedi kollégium udvarára, ott 
leszállította fiát  a szekérről, po-
fonlegyintette  jobbról, pofonle-
gyintette balról, s ráparancsolt, 
legyen pap belőle. 

így volt ez valamikor . . . És 
most ? Most a szülő előbb a kül-
politikában tájékozódik, vájjon 
lehet-e reménysége, hogy 10—15 
év múlva a nagy költséggel ki-
tanittatott fia  az ügyvédi, az 
orvosi, vagy hivatalnoki pályán 
állást és kenyeret tud biztosí-
tani magának? S ha érdemes-
nek itéli, hogy rászánja magát 
és gyermekét a mai iskoláz-
tatási rendszerből mindkettőjük-
nek kijáró tortúrákra, akkor 
jön a másik gond: miből ter-
emti elő az ehez szükséges 
anyagi feltételeket.  És ha vállalni 
mer mindent, még csak akkor 
következnek a rendszernek aka-
dályai : a lélekölő tanterv, a vál-
tozó anyagú és itélőszékjellegü 
vizsgarend, amik folyton  őrlik 
és remegővé teszik gyermeknek 
és szülőnek lelkét egyaránt. 

És mégis kitartunk. Ki kell 
tartanunk. A jövőt csak igy ér-
demeljük meg. Egy nemzedéknek 
sem szabad nemzete jövőjéről 
lemondani. 

Ha a k o n y h á j á n jó 

gyári ecetet 
akar használni, ugy keresse föl 
az Ambrusné ecetrak-
tárát, ahol mindig friss, jó 

ecetet lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia 18 szám. 

A villanytelep mellett. 

delete értelmében bélyegmentes. 
3. Az előző iskolai években né-

mely állami iskola igazgatója nem fo-
gadta el az anya által aláirt Írásbeli 
nyilatkozatot, hanem az apa aláírását 
és személyes megjelenését követelte. 
Ez teljesen jogtalan eljárás, mert a 
törvény nem tesz különbséget a szü-
lők között és nem teszi kötelezővé a 
szülő személyes megjelenését. Ennek 
folytán  a szülő postán ajánlva is be-
küldheti nyilatkozatát, ami lehetővé 
teszi annak igazolását, hogy a nyilat-
kozatot beadta. 

4. Az állami iskolák igazgatói né-
mely helyen, különösen az előző isko-
lai évben való beiratások alkalmával, 
tetszés szerint tagadták meg a szülők 
jelentkezésének, illetve nyilatkozatának 
elfogadását  oly módon, hogy a nyi-
latkozat benyújtásának igazolására szol-
gáló dovada-t nem adták ki, ennek 
hiányában pedig a hitvallásos iskolák 
igazgatói a tanulók felvételét  és anya-
könyvbe való bejegyzését nem eszkö-
zölték, holott a dovada megtagadása a 
hitvallásos iskolába való felvételt  nem 
hiúsíthatja nieg. Semmiféle  törvény, 
vagy rendeld nem irja elő, hogy hit-
vallásos iskolába csak oly gyermek 
vehető fel,  akinek szülője az állami 
iskola igazgatója által kiállított dova-
da t mutat fel.  A törvény szerint a 
szülő szeptember 1—10 ike között az 
állami iskola igazgatójához az Írásbeli 
nyilatkozat benyújtására köteles és azt, 
hogy ezen kötelezettségének eleget 
tett, igazolni tartozik a hitvallásos is-
kolába való beiratás alkalmával. Ha 
tehát az állami iskolai igazgatója nem 
ad dovada-t, ugy a szülő postai ve-
vénnyel, vagy két tanú Írásbeli nyilat-
kozatával is igazolhatja, hogy eleget 
tett törvényes kötelezettségének. 

Szeptemberben két nagyérdekü, 
tudniillik a kisebbségeket érdeklő gyűlés 
lesz a nemzetközi gyülekezések hazá-
jában, Svájcban. Genfben  a Népszö-
vetség tartja tizenötödik rendes köz-
gyűlését ; Bernben, a másik nagy 
svájci városban pedig, a népszövetségi 
gyűlést megelőzően, szeptember 4—6 
napjaira az európai népkisebbségek 
tűzték ki tizedik kongresszusukat. A 
párhuzamos, illetve egymást megelőző 
gyűléseknek van egy nagy közös tár-
gyuk : Lengyelországnak a népkisebb-
ségi jogok kiterjesztésére vonatkozó in-
dítványa. Ezt az indítványt Lengyelor-
szág a Népszövetséghez nyújtotta be, s 
azt akarja ezzel elérni, hogy a népkisebb-
ségi szabadságjogok tiszteletben tartá-
sára a Népszövetségbe újonnan belépő 

Száznegyven év. 
Száznegyven éves ebben az év-

ben az I. Gh. Dúca i unitárius főgim-
názium, amely ugyancsak ebben az 
évben hat osztályúvá fejlesztésének 
30 ik, szép és alkalmas uj épületbe 
költözésének 20-ik évét érte meg. En-
nek a nevezetes és nagy kulturális 
fontosságú  középiskolának a rövid tör-
ténetét irta meg — az adatok gondos 
felsorolására  alapozott tárgyilagosság-
gal, lelkiismeretességgel és ügyszere-
tettel — Gálfalvi  Samu tb. igazgató 
most megjelentetett füzetében.  Tömö-
ren ismerteti a megalapítás első 
gondolatának megszületésétől kezdve 
azt a meg nem szűnő munkát, ame-
lyet az iskola megteremtéséért és meg-
tartásáért, az egymást követő nemze-
dékek, lelkes agitációban és áldozatos 
cselekedetekben, a mai napig kifejtet-
tek. 

államok is kötelezettséget vállaljanak. 
Ezzel Oroszországra céloz, mert ennek 
a Népszövetségbe való belépése van 
napirenden. S minthogy Lengyelország-
nak sok orosz nemzetiségű alattvalója 
van, akik egyúttal kommunisták is, 
Lengyelország arra az esetre, ha ezek 
ellen szigorúan kellene fellépnie,  biz-
tosítani akarja a maga lengyel nemze-
tiségű testvéreit, akik viszont Orosz-
országban élnek, mint kisebbségek. A 
kisebbségi jogok védelme szempontjá-
ból tehát annyira fontos  ez az indít-
vány, hogy a kisebbségi kongresszus 
az indítvány tárgyában való előzetes 
állásfoglalásával  akar annak nyomaté-
kot adni s ezzel a Népszövetséget is 
befolyásolni. 

Egy unitárius intézményről szá-
mol be az emlékfüzet,  de mi azt mond-
juk, hogy ez az intézmény nem csak 
az unitáriusoké : valóságos közkincse 
a székely kulturának. Nem azért, mert 
megalapításának és megtartásának küz-
delmes munkájában az egész székely-
ség felekezeti  különbség nélkül vett 
részt, hanem azért, mert ennek az is-
kolának szívós küzdelemmel való fenn-
tartásában van példázva az a sors, 
amely mostohaságával állandó erőfe-
szítéseket követel tőlünk, de mindig 
megadja azt a keveset, ami az élet 
továbbépítéséhez elég. 

Külsőmegjelenésével, vonzó hely-
színi felvételeivel  is alkMmas ez a 
könyv, hogy jelképzője legyen enne* 
a tudatosságnak, a bizakodásnak és a 
hitnek a megtartó jövendőben. 

x Antik ezüst és porcelán tárgyak, 
bútorok eladók. — Érdeklődni lehet 
Str. Prinţul Nicolae 11 sz. alatt (az 
áll. liceum mellett.) 3—3 
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Az első konverziós részletet novemberben | IpartöStÜloti Ügyök. 
fizetni kell. 

A konverzió alá eső adósságok | 
első törlesztési részlete november 15- Î 
ikén a törvény szerint esedékes lesz. 
Szó volt arról, hogy a kormány meg-
hosszabbítja ezt a határidőt, de ebből 
az eddigi jelek szerint nem lesz való-
ság, mert maga Tatarescu miniszter-
elnök jelentette ki legutóbb, hogy a 

határidő meghosszabbításáról szó sem 
lehet. Igyekezzék tehát mindenki ösz-
szegytijteni november 15 ikére a pon-
tosan kiszámított első törlesztési rész-
letet, mert a pontos fizetés  elmulasz-
tása az összes konverziós kedvezmé-
nyek elvesztését vonja maga után. 

Tekintse meg vételkötelezettség nélkül 

KESZLER 
kalapos üzletében a legkényesebb Igényeket is 
kielégítő nyúlszőr, pnha, kemény kalapok, vala-
mint mindennemű vidéki, térfi-  és gyermek-kala-
pok és sapkák nagy raktárát! Szolid árak és pon-
tos kiszolgálás. Ezenkívül elvállal mindennemű 
= kalaptisztitást, javítást és festést  is! = 1 = 

Az ifjú liberálisok tiltakoznak a cenzura ellen. 
Brătianu György és párthívei, az 

úgynevezett ifjú  liberálisok vagy ghe-
orgisták, gyűlést tartottak Timişoarân, 
ahol a pártvezér Brătianu György nagy 
politikai beszédben támadta a kor-
mányt. Brătianu György különösen 
elitélte a cenzúrát és az ostromállapo-
tot, amelyeket szükségteleneknek mon-
dott. A kormány — mondotta beszé-
dében Brătianu — a sinaiai merény-

letre hivatkozva tartja fenn  a cenzú-
rát, holott azóta már nyolc hónap telt 
el. A külföldi  országokban sokkal vé-
resebb események történtek, mégsem * 
rendelik el a cenzúrát . . . Dicséretes 
dolog ez a szabadelvű felfogás,  csak 
az a baj, hogy nálunk a cenzúrát 
mindig azok a pártok Ítélik el, ame-
lyek nincsenek kormányon. 

Kováts Péter: Gyónás. 
— Versek. A szerző kiadása. Ara 25 lej. — 

Kováts Péter tanitó, akinek több 
versét olvashatták lapunk olvasói is, 
Gyónás cimmel most kis kötetet adott 
ki verseiből. A Tomcsa Sándor ere-
deti cimlaprajzával, lapunk nyomdájá-
ban előállított csinos füzethez  lapunk 
szerkesztője Bemutatás cimen a kö-
vetkező előszót irta, mely szolgáljon 
itt a könyv ismertetéséül. 

Kováts Péter, aki előszófélét  kivánt 
tőlem első verses kötetéhez, fiatal  ta-
nitó. Egy-két év óta eljár időnként 
hozzám és verseit megmutogatja. Köz-
ben tehát volt alkalmam őt személy 
szerintJs megismerni. 

Rendkívül hevülékeny lélek, amely 
egy-egy felhevülésében  hirtelen tul is 
forr  azon a vonalon, amelyen tulforrni 
láthatólag indokolt lenne. Erősen nyug-
talankodik a világ mai nyugtalan-
sága miatt. Szeretné, ha az emberek 
jobbak lennének, hogy jobban szeret-
hesse őket. S mert ez a feltétele  még 
nem nagyon akarózott teljesülni: sok-
szor keserű és gúnyolódó, nehogy 
észrevegyék, hogy restelt érzései — 
a kivánt előfeltételek  nélkül is —erőt 
vesznek rajta. Sokszor van dolga 
Istennel is, néha (jó unitáriushoz illő) 
hivő alázatosság, néha azonban gyötrő 
kételkedés formájában,  ami ugyancsak 
annak a bizonysága, hogy a dolog 
erősen érdeklő lélekügye. 

Verseiről szólva : meg kell monda-
nom, hogy maga Kováts Péter ma még 
több, mint amennyi belőle verseiben 
megtalálható. Ez, ha meggondoljuk, 
hogy még fiatal  ember, s hogy ^eddig 
eltelt éveiben erősen kellett harcolnia 
kenyerének biztosításáért, egészen ter-
mészetes is. Az anyagon uralkodni tudó 
művészi fölényt,  a formának  végleges 
biztosságát — amihez sok tanulást, 
elmélyedést megengedő évek kellenek 

— még nem érhette el. Ezért kijelen-
tései még nem mindig hatnak a szö-
get fején  találó kalapács leütésének 
határozottságával, sokszor igen sok 
szóval mondja el, amit akar, anélkül, 
hogy egészen elmondaná. Egyaránt 
bele-bele esik ugy a pongyolaság, 
mint a keresettség hibájába is. 

Mindezek azonban, ismétlem, leg-
nagyobb részben csak ideiglenes fo-
gyatékosságok és Kováts Péter lelkes 
tanulékonyságával, fiatalos  akaratával 
talán hamarabb is le fogja  küzdeni 
őket, mint bárki gondolhatná. De 
addig is ezek az ideiglenes gyönge-
ségei, maradandó erényeivel együtt, 
érdekes képét adják egy fehér  izzásu, 
vonzó költői léleknek. Magam ebből a 
képből máris azt olvasom ki, hogy 
Kováts Péter, egy-két gyakorló év 
eltelte, s kellő lehiggadás után, ér-
tékes tagja lesz a ma ismert erdélyi 
Írónemzedék várt utánpótlásának. 

Bizom, hogy ebben a jóslatomban 
nem fogok  megcsalódni. 

Tompa László. 

Megtartják a katholikus 
nagygyűlést. 

A szeptember 1, és 2 ikára Tárgu-
Săcuescre kitűzött katholikus nagy-
gyűlés megtartását kormányhatósági 
rendelettel betiltották volt, de Gyárfás 
Elemér dr. szenátor közbenjárására a 
miniszter a betiltó rendeletet vissza-
vonta s a gyűlés megtartását engedé-
lyezte. 

Azokat a hadirokkantakat, akik a 
juliusi negyedre még nem vették fel  a 
rokkant nyugdijat, felhívják,  hogy azon-
nal jelentkezzenek a pénzügyigazgató-
ságnál a pénz átvétele végett, mert el-
lenkező esetben az a miniszteri ren-
delet értelmében visszamarad a kincs-
tárnak. 

— Az ipartestület közleményei. — 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet Satu-
Marén, az ottani vármegyei gázdasági. 
egyesület és a mezőgazdasági kamara 
támogatása mellett, október 6, 7, 8, 9, 
10-ik napjain mezőgazdasági, ipari és 
kisállatkiállitást és vásárt rendez. Fel-
hívjuk iparostársaink figyelmét  erre az 
országrészi kiállításra és mintavásárra. 
Annak, aki kiállítani akar, vagy a min-
tavásáron részt óhajt venni, bővebb 
felvilágosítást  az ipartestület szívesen ad. 

Egyben október 7-én Satu-Marén 
nagy iparoskongresszus lesz, mely-
nek célja, hogy ott az általános ipa-
ros sérelmek feltárassanak  és a készí-
tendő uj ipar törvényhez javaslatok 
tétessenek. A satu-maréi ipartestület 
kéri városunk iparos társadalmát, hogy 
a kiállításon lehetőleg munkáival és 
személy szerint vegyen részt. 

Ismételten felhívjuk  iparostársaink 
figyelmét  arra, hogy tanoncaikat szer-
ződtessék be, felszabadult  tanoncaik 
részére a munkakönyvet váltsák ki, 
valamint munkában levő segédeiket 
jelentsék be testületünknél. Azért ajánl-
juk ezt az érdekeltek figyelmébe  ismé-
telten, mert a betegsegélyző részéről 
történt összeírás alkalmával roppant 
sok helyen volt ilyen természetű ha-
nyagság, ami természetesen bünte-
tendő és ugy a mestert, mint tanoncát, 
vagy segédjét egyformán  károsítja meg. 

Általában igyekezzünk a törvé-
nyes rendelkezéseket minden tekintet-
ben megtartani, hogy ne tegyük ki 
magunkat büntetéseknek, ebben az 
időben, amikor a mindennapi kenyér 
megszerzése is olyan óriási gondot ad. 

Az erdélyi ipartestületek egy na-
gyobb országos mozgalmat indítottak 
az iparosság érdekében, amelyet a jövő 
számban fogunk  ismertetni. 

Ipari pályára jó fiukat  elhelye-
zünk. Az ipartestület. 

SPORT. 
A Hargita Testedző-Egylet régi 

tradíciójához volt hü akkor, amikor a 
közönségnek lehetőséget nyújtott, hogy 
ezévben is változatos football-prog-
rammban gyönyörködjék. 

A bajnoki mérkőzéseken kivül, 
amelyeket közönségünk már a múlt-
ból jól ismer, a Román Kupa mérkő-
zéseire is benevezett, ahol az ország 
elit-csapatain kivül nemzeti-bajnokság-
ban szereplő élcsapatok is résztvesznek. 

A Román-Kupa mérkőzései kiesé-
ses rendszerűek és ez érdekességénél 
fogva  méltán kelthet nagy érdeklődést 
városunkban. 

A^sorsolások már megtörténtek és 
a szeptember 2 ikára kisorsolt játékok 
között a Hargita egyelőre nem szere-
pel, hanem tovább megy és ama csapa-
tok valamelyikével találkozik, amelyek 
a szeptember 2-iki mérkőzést meg 
fogják  nyerni. 

Nagyon nehéz előre kombinálni, 
hogy ki lesz a Hargita első ellenfele, 
azonban azt már most előre is le lehet 
szögezni, hogy az nem lehet más, mint 
csak jó csapat, amely megnyeri vasár-
napi mérkőzését. 

Tekintve ama körülményt, hogy a 
Román-Kupa szabályai nagyon sok 
követelményt támasztanak a részt-
vevő egyesületekkel szemben, rendkí-
vül kívánatos, hogy a közönség a 
Hargita által esetleg városunkban ren-
dezendő Kupa-mérközéseken minél 
nagyobb számban vegyen részt, hogy 
a mérkőzésekkel járó elég súlyos 
anyagi feltételekre  fedezet  legyen. 

A Hargita vasárnap I. Gh. Duca 
jóképességü csapatával játszott, ame-
lyet ez a csapat különböző egyesüle-
tekből hozott játékosokkal erősített 
meg, sőt még a Hargita két játékosa, 
Simó és Rácz is az ellenfél  csapatá-
ban játszott. A Hargita szép és lelkes 
játékkal 2 : 1 -es félidő  után 3 : 1 ará-
nyú győzelemmel hagyta el a pályát. 
A mutatott játéknak még nagyobb 
goal-arányú győzelem kellett volna, 
hogy a kifejezője  legyen, azonban a 
közönség ennek dacára is élvezte a 
szép játékot. 

A Kolping csapata vasárnap a 
baraolti Romca jóképességü csapatá-
val játszott és attól egy öngoallal és 11-
sel vereséget szenvedett. A Kolping csa-
patából, az I. G. Dúcai mérkőzésre való 
tekintettel hiányzott 4 játékos és ez a 
körülmény, valamint az utazás fára-
dalmai, no meg a hazai biró, megma-
gyarázzák a vereség okát. 

Az IKE sport-ünnepélye. 
Nagy érdeklődés nyilvánul meg 

az IKE. által rendezendő vasárnap dél-
utáni sportünnepély iránt. Ezen élénk 
érdeklődésre és a nagyszámú beneve-
zésre való tekintettel, a rendezőség 
selejtező versenyeket fog  tartani vasár-
nap délelőtt 9 órai kezdettel, melyeken 
minden benevezett atléta köteles meg-
jelenni. Selejtezés  lesz a következő  szá-
mokból  : sulydobás, diszkoszdobás, tá-
volugrás, gerely vetés. 

Délutáni  progvamm az atlétikai 
ünnepélyen; 1. Sulydobás. 2. 60 m. 
gátfutás  előfutam.  3. Magasugrás. 4. 
400 m es távfutás.  5. Diszkoszvetés. 
6. 100 m-es futás.  7. Távolugrás. 8. 
1500 m-es futás.  9. Gerelyvetés. 10. 
60 m. gátfutás  döntő. 11. 4X500 m. 
staféta.  12. Kötélhúzás (csapatverseny). 

A programm sorrendjét a rende-
zőség szigorúan betartja. 

Felhivatnak a résztvevő egyletek, 
hogy a diszfelvonuláshoz  az IKE ott-
honában szíveskedjenek összegyűlni 
fél  3 órára. 

Egy lelkész búcsaja híveitől. 
Akik augusztus 26 án, vasárnap a 

târnoviţai templomba mentek, megható 
eseménynek voltak tanúi. Künn a 
templom tornyát a búcsúzó fccskék 
ölelgették szárnyaikkal, bucsucsó^ja-
ikkal a keresztet röpködték körül, 
benn a templomban pedig Szmollen 
Pál plébános búcsúzott volt híveitől. 
Elmondotta, hogy a lelki pásztori sze -
retet melege kiterjed összes volt híve-
ire, de különösen meleg érzéssel em-
lékezett meg a hitközség kultúrintéz-
ményeiről s ezek közt: a kath. isko-
láról, mely szivéhez volt nőve, kifejtve 
a hitvallásos iskolák nagy jelentőségét 
a vallásos élet fellendítésében,  a ma-
gyar érzés megerősítésében. A hitélet 
terén az összes működő társulatokra 
való megemlékezése után különös sze-
retettel emlékezett meg a Kath. Ifjú-
sági Egyesületről, mely oly szépen 
működött, s nagyon előkelő tényezők 
részéről kapott elismerést. Az ered-
ményt nem magának, hanem az ifjú-
ságnak tulajdonítja, melynek tagjai 
megértők voltak a távozó lelkészaty-
jukkal szemben. 

A beszéd végén a kóruson fel-
hangzott a »Jó pásztorunk, Isten veled« 
c. ének édes bús dallama, melynek 
hallatán egy szem sem maradt szá-
razon. 

x Ritmikus tánc- és Mensendieck-
tanfolyamomat szeptember elsején 
megkezdem. Tanításra elvállalok gyer-
mekeket 4 éves kortól (fiukat  14 éves 
korig), leányokat, asszonyokat. Beirat-
kozni lehet Str. Prinţul Nicolae 11 sz. 
alatt. Tompa  Margit. 
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H I H S SC, 
Augusztus 31. 

Egyedül 
— Kováts Péter uj verskötetéből. — 

Egyedül  harcoltam, 
5 hittem, győzni  fogok, 
de  győzelemhitem 
lassan hűtlenné  vált, 
tovapártolt  tőlem, 
társtalanul  hagyó t... 

Azért  küzdök  ma is. 
fogyó  akarással, 
de  néha megverten  # 
szövetségre  lépek, 
barátkozni  kezdek: 
a megalkuvással, 

A S&ngeorgiul de Pădure székhely-
lyel újonnan létesített járásbírósághoz 
Szabó Károly dr., eddigi I. Gh. Du-
ca-i járásbirót biróvá és Popa Virgilt 
segédbirónak nevezték ki. Az uj já-
rásbíróság rövid időn belül megkezdi 
működését. Hivatalos helyisége a vár-
megye által megvásárolt ősi Rhédey-
kastély épületében lesz. 

Eljegyzés. Kálmán Lili és Dénes 
Zoltán dr. jegyesek. (Minden külön ér-
tesítés helyett.) 

A róm. kath. főgimnázium igaz-
gatósága ujolag közli az érdekelt szü-
lőkkel és tanulókkal, hogy a javitó 
vizsgálatok szeptember l-jén és 3-ikán 
lesznek, mindkét napon 8 órai kezdettel. 
Az I. osztályos felvételi  vizsga helybeliek 
részére 3-ikán, vidékiek részére 4 ikén 
lesz szintén 8 órai kezdettel. A vizs-
ga Írásbeli és szóbeliből áll s azért 
minden tanuló hozzon írószert magá-
val. Az V. osztályra szóló felvételi 
vizsga 7-ikén kezdődik. Erre 6 ikán 
délig lehet jelentkezni a kérés beadá-
sával és a vizsgadíj lefizetésével.  Az 
érettségire jelentkezők haladéktalanul 
adják be kérésüket. Az iskolai év szept. 
15 ikén kezdődik a tanulók számba-
vételével, az ünnepélyes megnyitás 
16-ikán lesz Veni Sancté-val és az is-
kolai törvények felolvasásával. 

A városi mérnök véglegesítése. 
Asztalos Kálmán városi mérnököt eb-
ben az állásában a miniszter véglege-
sítette. 

A vármegyeházának házfelügye-
lője, Orbán Albert közelebbről nyug-
díjba vonul. Mintegy husz éven át ál-
lott közszolgálatban, s ez idő alatt be-
csületességével, pontosságával felet-
teseinek az elismerését mindig megér-
demelte. 

A nyugdijasok adóbonjaival mi-
niszteri leirat szerint az 1934 március 
31-ig esedékes adókat lehet fizetni. 
Ha a rendelkezés ugy értendő, hogy 
az nemcsak a nyugdijasok, hanem 
mások adóhátrálékára is vonatkozik, 
akkor ez a bonok értékének lényeges 
emelkedését fogja  jelenteni. 

Halálozás, özv. Ádám  Lőrincné 
Kurtsveil Anna 52 éves korában au-
gusztus 29-ikén, városunkban elhunyt. 
Kiterjedt rokonság gyászolja. 

Aszfaltjárda készül a Bethlen ut-
cának a kórházon felüli  jobboldalán, 
még pedig nem megolvasztott, meleg 
aszfalttal,  hanem ugy, hogy az előre 
elkészített beton alapra négyszög alakú 
préselt aszfaltlapokat  raknak le. Az 
érdekes munkálatokat Asztalos  Kál-
mán városi mérnök vezeti. Ezzel a 
nagyon helyes és szükséges munká-
lattal végre eltűnik az úgynevezett 
Réti-féle  járda, amelyet annak idején 
Hübele Balázs módjára csináltatott Réti 
drága pénzen, s amely durva éles kö-
veivel csak cipőrongálásra és a járóke-
lők boszuságára szolgált. 

x Zongoratanitványaimat értesí-
tem, hogy a rendes tanítást szeptem-
ber l-jén megkezdem, elvállalok uj 
tanítványokat is: Str. Prinţul Nicolae 
11 sz. alatt. Tompa  Lászlóné. 

A helybeli református  tanítónő-
képző intézet igazgatósága ezúton tu-
datja az érdekeltekkel, hogy a tanév 
ünnepélyes megnyitása szeptember 17-
én reggel 8 órakor kezdődik. 

A diákbál rendezőségének köszö 
nete. A mult szombaton volt az odor-
heiui magyar főiskolások  bálja, mely-
nek jövedelme szegénysorsu diákok 
továbbtanulását teszi lehetővé. A bál 
szép anyagi és erkölcsi sikerrel vég-
ződött. A közönség megértette, hogy 
segítenie kell a jövő nemzedéken s tá-
mogatásával, meleg érdeklődéssel já-
rult hozzá a diáksegélyzés akciójához. 
Az odorheiui magyar főiskolások  ezú-
ton köszönik a közönség igaz és szív-
vel teli érdeklődését és támogatását. 

Milyen formája van az uj ezerle-
t jesnek ? Tudvalevő, hogy a Banca Na-
; ţionala uj ezerlejes papírpénzt bocsá-

tott forgalomba.  Itt írjuk le, milyen 
az uj pénz, bár egyelőre valószínűleg 
kevés embernek lesz alkalma, hogy 
azzal közelebbi ismeretségbe kerülhes-
sen. Az uj ezerlejes papírja rendkívül 
finom,  igen vékony, világoskék szinü. 
Az első oldalon ovális keretben a ki 
rály portréja van. A bankjegy felső 
részén nagy betűkkel van nyomva 
»Banca Naţionala a României«, alatta 
»Una mie Lei«, még alább van Du-
mitrescu bankkormányzó és Craciune-
anu központi pénztáros aláírása. A 
jobb felső  sarokban van az ország cí-
mere, az alsó jobb sarokban van az 
ezres szám. A másik oldalon felül 
ugyancsak nagy betűkkel van nyom-
tatva »Banca Naţionala României«, 
alatta a baloldalon »1000 Lei«, A bank-
jegy alsó részén rajz van, amely az 
ország kereskedelmét, iparát, tudomá 
nyos életét stb. szimbolizája. A bank-
jegy közepén pedig egy négy ökör vonta 
eke látható, a jobboldalán egy fonónő 
és egy másik nő, aki gyermeket tart 
a karján. Az uj ezerlejes bankjegy 
mellett egyelőre forgalomnak  marad-
nak a régiek is. 

A helybeli ref. gyakorló elemi is-
kolába a beiratkozások szept. l-jén, 
szombaton kezdődnek és 10-ig tarta-
nak. Beiratkozhatik bármilyen vallású, 
magyar anyanyelvű tanuló. Az I—II-
III—IV. osztályba fiuk  és leányok, az 
V-VI-VII. osztályba csak leánytanulók 
vétetnek fel.  Az I-ső osztályba csak 
azok iratkozhatnak be, akik a 7. élet-
évüket betöltötték. Az I. osztályba irat-
kozók hozzák magukkal a születési bi-
zonyítványukat (szül. anyakönyvi ki-
vonat a városházától), a felső  osz-
tályba iratkozók pedig az előző osz-
tályról szóló bizonyítványt (értesítőt). 
Beiratkozni lehet naponkint d. e. 9—12 
és d. u. 3—5 óráig a régi kollégium 
II. emeletén lévő irodán. Beiratási díj, 
tandíj nincs. Szept. 10-ike után — a 
törvény értelmében — senkisem irat-
kozhatik be. Az igazgatóság. 

Posztókereskedők Lupenin. A köz-
ségi adókivető bizottság, élén Longera 
jegyzővel, ujabban községi adóval és 
természetesen annak járulékaival rótta 
meg a lupeni-i asszonyokat posztóke-
reskedés címén. A kirótt adók között 
szerepel az úgynevezett cégtábla-adó 
is (taxa de firma.)  Mondanunk sem 
kell, hogy posztókereskedő asszonyok 
Lupeniben nincsenek, mert nem tekint-
hető posztóval való kereskedésnek az 
a házi foglalatosság,  amivel a falusi 
gazdasszonyok a gyapjút feldolgozzák, 
vagyis megfonják  és megszövik, még 
ha az igy maguk által készített posz-
tót el is adják. Ez nem kereskedelem, 
sőt még csak nem is ipar, hanem csak 
a háziasszonyok kézimunkája s legfel-
jebb csak háziiparnak volna nevezhető, 
amit még inkább támogatni kellene, nem 
pedig megneheziteni. A felsőbb  ha-
tóságok figyelmébe  ajánljuk az adóki-
vetőbizottság tulbuzgó eljárását, ami 
ellen különben az érdekelt felek  érte-
sülésünk szerint felebbezéssel  is éltek. 

Üzleti tartozások inkasszálását 
vállalom, jutalék ellenében. Cim a ki-
adóhivatalban. 

Kolping-nap. Szept 16 án a hely 
beli katholikus Legényegylet kerületi 
Kolping napot rendez. Vendégül látja : 
a cluji, braşovi, gheorghenii, ditrăui, 
sighişoarai stb. testvéregyesületeket. A 
központ kiirta a vándorserleget, ame-
lyért előreláthatólag heves küzdelem 
fog  folyni  a székely Kolping fiuk  kö-
zött. A nagyszabásúnak Ígérkező sport-
napra az előkészületek már magindul-
tak. 

Zászlószentelés Taureni község-
ben- Augusztus 26-án, vasárnap lélek-
emelő, szép ünnepség volt Taureni 
községben két zászló megszentelésé-
vel kapcsolatban. A zászlószentelést 
Sándor Imre főesperes  plébános végez-
te, mesterien fölépített  gyönyörű be-
széd keretében. Az ünnepségen közre-
működött a Leány-Klub és a Katho-
likus Dalárda városunkból. Több sza-
valat és ének hangzott el. Bonda kán-
tor ősi Mária-énekszólói mélyen meg-
fogták  a református  magyarok lelkét 
is, akik szép számmal megjelentek a 
községben élő kevés katholikus meg-
haló életakaratát és hithez való ragasz-
kodását szépen mutató ünnepségen. 

I Csak I 

Sámson-E CETET 
vásároljon. 

Téli eltevésre a legmegbíz-
hatóbb. Erős és egészséges. 
Kicsinyben és nagyban árusítja : 
Sámson Lajos-cég. 

' 

Tüz keletkezett csütörtökön déli 
1 órakor a Fábián-féle  malom és fü-
részgyár főépületében,  a gépház és a 
keretfürészek  mellett levő egyik helyi-
ségben, ahol egy áttüzesedett csap-
ágytól az akörül felhalmozott  fürész-
por s egyéb hulladék gyuladt meg, 
amitől faalkatrészek  is tüzet fogtak.  A 
veszedelmessé válható tüzet a gyári 
sziréna vészjelzésére összesereglett 
munkások a társtulajdonos Fábián Jó-
zsef  higgadt és szakszerű utasításai 
folytán  rövidesen elfojtották.  A már 
indulásra kész tűzoltókat értesítették, 
hogy kivonulásuk nem szükséges. 

A közönség panaszkönyve. Pana-
szos levelet kaptunk szombatfalvi  la-
kosoktól, akik azt panaszolják, hogy 
az összegyűlt háziszemét elhordásáért 
a városi szemeteskocsi nem megy ki 
Szombatfalvára,  vagy csak túlságosan 
n?.gy időközökben, olykor 3—4 heten-
ként, teszi meg ezt az utat. A városi 
hatóság figyelmébe  ajánljuk a panaszt 
s ez alkalommal megemlítjük azt is, 
hogy általában kívánatos a mellékut-
cák tisztaságára is gondot fordítani, 
különösen ami ezeknek seprését illeti, 
így csak például említjük meg, meny-
nyire szükség lenne a Principesa Ma-
ria-utca seprése, ahol a ki- és bejáró 
csorda miatt alig lehet tisztaságról 
beszélni. 

x Eladó házhely Str. Orbán Ba-
lázs 44 szám alatt. Két utcára nyíló 
hely. A Fernengel-üzlettel szemben. 
Értekezni lehet a helyszínen. 1—2 

Értesítés. A leánygimnázum érte-
siti az érdekelteket, hogy megnyílt az 
V-ik osztály és a beiratások folynak 
szeptember 7 ig. A felvételi  vizsga az 
V-ik osztályba szeptember 7-én lesz 
a leánygimnáziumban. A többi osztá-
lyokban (I., II., III., IV.) a beiratások 
szeptember 15 ig folynak.  Iparos 
és napszámos szülők a beiratáskor a 
tandíj első részletének csak a felét, 
vagyis 300 lejt fizetnek.  A tanév meg-
nyitása szeptember 17-én, reggel 9 
órakor lesz, a növendékek egyenruhá-
ban és karszámmal jelenjenek meg. — 
Tankönyvekben változás nincs. Az 
igazgatóság. 

Az EME hetvenötéves jubileuma. 
Az Erdélyi Muzeum Egylet — közis-
mert rövidített nevén EME — alapí-
tásának 75 éves évfordulóját  érte meg 
ebben az évben. Ennyi ideje, hogy 
gróf  Mikó Imre, az erdélyi magyar 
politikai és társadalmi életnek ez a 
erős tevékenységű vezéralakja, mega-
lapította az egyesületet, főképpen  azzal 
a céllal, hogy muzeumi helyiségével 
állandóan alkalmas befogadó  helyet 
nyújtson ez országrész tudományos 
műkincseinek, ezek ott a tudományos 
kutatás és munkálkodás számára cso-
portosítva és gondozott állapotban le-
gyenek megtalálhatók, továbbá, hogy 
az egyesület egyébként is foglalkozzék 
a tudomány és művelődés minden ágá-
nak fejlesztésével.  E cél érdekében az 
egyesület székhelyén, Clujon tudomá-
nyos folyóiratot  is adott ki, s ezen-
kívül egy-egy nagyobb erdélyi város-
ban rendezett időnkénti vándorgyűlésén 
adott számot tagjainak a tudományos 
munkálkodás terén elért eredményeiről. 
A legutóbbi ilyen vándorgyűlés a jubi-
láris évforduló  alkalmából Braşovban 
folyt  le, s azon báró Jósika János el-
nök mondotta a megnyitó beszédet, s 
az egyesület előadó tagjai különböző 
kérdésekkel foglalkoztak  szakszerűen. 
A vándorgyűlés tagjait a braşovi ma-
gyarság lelkes fogadtatásban  részesí-
tette, de érdeklődést tanúsítottak az 
esemény iránt a románok és szászok 
is. A szászok vezető lapja hosszabb 
cikkben éppen azt fejtegette,  hogy mi-
lyen nagy jelentősége, jótékony hatása 
van a szellemi élet terén való jóindu-
latú érintkezésnek, a kulturértékek köl-
csönös cseréjének. 

Talált szemüveg. Mátyás Imre sa-
tu-marei lakos pápaszemet talált vá-
rosunkban a Bul. Regele Ferdinándon. 
A szemüveget jogos tulajdonosa átve-
heti nyomdánk üzletében. 

Megölte a pletyka. Molnár Rebeka 
18 éves praidi leány, Molnár Sándor 
ottani gazdának a leánya, augusztus 
25 ikén, szombaton délután 5 órakor 
az istállóban felakasztotta  magát és 
meghalt. Tettének oka az volt, hogy 
rosszakarói azt híresztelték róla, hogy 
tiltott szerelmi viszonyt folytatott  s az 
ennek következtében született gyerme-
két megölte és elásta. A szerencsétlen 
és különben is érzékeny lelkű ártatlan 
lány, aki alig féléve  veszítette el édes-
anyját és igy bánatában nem is volt, 
akihez biztatásért forduljon,  annyira 
szivére vette ezt a pletykát, hogy el-
dobta magától az életet. Az elrendelt 
hatósági vizsgálat és boncolás megál-
lapította, hogy a pletyka teljesen alap-
talan volt. A szomorú véget ért derék 
székely lányt hétfőn  délután temet-
ték nagy részvét mellett. 

x Értesítés. Tisztelettel értesítem 
ugy a helybeli, mint a vidéki közön-
séget, hogy hat hetes tanulmányutam-
ról hazatérve, női ruha-szalonomat 
megnyitottam, s ott a legkényesebb igé-
nyeknek megfelelően,  olcsó árban ké-
szítek nagykabátokat, kosztüm, szövet 
és estélyi ruhákat, menyasszonyi ke-
lengyét. Szíves pártfogást  kér : Burszán 
Mária női szabónő Odorheiu Str. Re-
gina Maria 39. (Volt rendőrségi épü-
lrt). Ugyanott férfi-szabóság:  Dombi 
Sándor. 1—3 

x A ghipeşi közbirtokosság 600 H. 
príma minőségű cseremakk termésére 
makkoltatásra sertéseket keres 1934 
szept. 15 re. Értekezni lehet a ghipeşi 
közbirtokosság elnökségénél. 

x Kiadó lakás: 3 szoba, konyha, 
kamara, Str. Prinţul Nicolae 3, a tör-
vényszék mellett. 2—2 

x Mérlegképes könyvelő szép írás-
sal vállal: kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 
órakönyvelést. Cim a kiadóban. — 
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Köszönetnyilvánítás. Mindazo k-
nak, akik kedves halottunk, özv. Ádám 
Lőrincné temetésén résztvenni, vagy 
mély gyászunkban részvétüket nyilvá-
nítani szívesek voltak, ezúton fejezzük 
ki hálás köszönetünket. A gyászoló 
hozzátartozók. 

x Mozihirek. Péntek, szombat es-
te, vasárnap délután és este Gustav 
Fröhlich ezidei egyetlen Bolváry-filmje 
kerül bemutatásra Robert Stolz zené-
jével: Boszporusi dalok, vagy Cs&kra 
vár az asszony, zenés történet egy 
daliás tengerésztisztről. Meséje a Bosz-
porus partján Konstantinápolyban ját-
szódik le. Főszereplők Gustav Fröhlich 
és Jarmilla Novotna. A szezonnak kie-
melkedő filmje,  — ez volt a braşovi 
közönség egyhangú véleménye. E fil-
met mindenütt olyan forró  sikerrel ve-
títették, amilyenre még nem volt példa. 
— Jönnek: Emberi bestiák, szenzá-
ciós filmsláger,  Dalol a szivem Jean 
Kiepurával, Hoffmann kisasszony me-
séi Anny Ondrával, Madélon Klaudett 
büne, Helen Hayes legnagyobb alakí-
tása, Alexandra nagyhercegnő Jeritza 
Máriával, King-Kong. E filmek  min-
denike meglepetés lesz. Kevés film  ré-
szesül olyan egyöntetű, nagyszerű kri-
tikákban, mint ezek a mestermüvek, 
melyek mind várakozást felülmúlók. 

Olcsó Ib8Z a bor. Bortermő vidék-
ről kapott értesülés szerint ott az idei 
bor (must) 4—5 lejért kapható. 

A bíróság előtt, A mult év fo-
lyamán egy vándorcigányokból álló 
társaság a vármegye több községében 
lopott össze lovakat, hámokat, edé-
nyeket, kenyeret és más háztartási 
holmit. Akkortájt hárman csendőrkézre 
is kerültek, de miután a banda állító-
lagos tagjainak a nevét — 10 nevet — 
kivallották, ezeknek is sikerült meg-
szökniük. Nyomozó parancsot adtak 
ki ellenük, eddig annyi eredménnyel, 
hogy a 10 keresett cigány közül egye-
dül Ciurariu Gheorghét lehetett a tör-
vényszék elé állítani. A tárgyaláson 
azonban ez is tagadta bünrészességét, 
s minthogy ezt nem is lehetett rábi-
zonyítani, a biróság felmentette  Ciura-
riut. A többi cigány ellen a nyomo-
zást folytatják.  — Feljelentés folytán 
az ügyészség vádat emelt Bokor Ka-
talin 51 éves helybeli lakos ellen, mert 
ez J. R. 24 éves leányon — aki Lu-
peniben van alkalmazva — abortust 
előidéző cselekményt vitt véghez. A 
törvényszéken ez ügyben szept. 20-
ikára tűzték ki a tárgyalást. 

x Lányos szüiőkl Az Irgalmas 
Nővérek vezetése alatt álló internátus-
ban évi 8.200 lejért kitűnő ellátást, 
lelkiismeretes, gondos felügyeletet  és 
jó nevelést kaphatnak a helybeli le-
ánygimnáziumot, vagy tanitónőképzőt 
látogató lányaitok. Bővebb felvilágosí-
tást, prospektust válaszbélyeg ellené-
ben szívesen küld a zárda elöljáró-
sága. 1—4 

A Siculia szövetkezet lapot indí-
tott a gyümölcstermelés népszerűsí-
tésére. A gazdáink körében alakított 
Siculia gyümölcstermelési és mező-
gazdasági szövetkezet működését meg-
kezdve, összeköttetést keres a várme-
gye egész gazdatársadalmával. Ennek 
elérése céljából »Siculia gazdalap« ci-
men havi értesítőt indított, melynek 
most megjelent 1—2. jelzésű száma 
részletes ismertetést ad a gyümölcs-
termelés kiépítésére irányuló szervez-
kedésre és annak helyes kivitelére 
nézve. Az uj gazdalap ára egész évre 
24 leu, példányonként 2 leu, szerkesz-
tője pedig: Gyerkes Mihály nyug. ig. 
tanitó, a mezőgazdasági kamara fel-
kért gyümölcstermelési szakértője, aki 
szorgalmasan dolgozik e nevezetes ke-
reseti ág minél szélesebb körű és mi-
nél eredményesebb népszerűsítése ér-
dekében. 

x Eladó ház. Öt szoba, fürdő-
szoba és mellékhelyiségekből álló ház, 
saját vízvezetékkel, az udvaron külön, 
jövedelmező épülettel, nagy kerttel 
eladó. Értekezni lehet a helyszínen, 
Str. I. Gh. Duca 32 sz. alatt. 2—2 

Ha elegáns és szép cipőt m 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károlyi 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

Darazsak pusztítása. A gyümölcs-
érés idejében elszaporodó darazsak 
sok kárt tehetnek a gyümölcsösökben 
és szőlőkben. A legkisebb mértékben 
megsebzett gyümölcsöt meglepik és 
megeszik. Ha nincsen megkezdett és 
levet engedő gyümölcs, akkor az ép 
példányokat is megszúrják és elfő-
gyasztják. Kártételük ellen ugy véde-
kezünk, hogy fészkeiket  elpusztítjuk. 
A kóborló darazsak repülési irányát 
megfigyeljük,  így őket nyomon követ-
jük és tanyájukat földalatti  lyukak-
ban, vagy padláson, eresz alatt meg-
találva, irtásukhoz látunk. Ahová ben-
zin önthető, oda az estéli órákban, 
mikor a fészekbe  már összegyülekez-
tek, benzint töltünk. A padlásokon, 
eresz alatt lévő fészkek  alá zsákot . 
tartunk és abba beleverjük a fészket 
a darazsakkal együtt és a zsák szá-
ját összekötve forró  vizbe tesszük. A 
föld  alatti fészkeket  oltatlan mésszel 
is szokták irtani. Itt kapával vagy 
ásóval a fészek  szájánál helyet csiná-
lunk, oda • aztán este oltatlan meszet 
teszünk és azt kevés vizzel leöntjük. 
Nappal ne bajlódjunk ezzel, csakis es-
téli időben, mert a darazsak megtá-
madnak és szurásuk veszélyes lehet* 
A gyümölcsfákon,  vagy szabad tor-
nácokon, konyhán röpködő darazsa-
kat ugy irtjuk, hogy egy befőttes 
üvegbe mézes, cukros vizet, vagy kis-
sé ecetes bort öntünk, az üveg szá-
ját belül megkenhetjük egy kis málna-, 
vagy barackízzel, az üveg száját pa-
pírral bekötjük és a papíron egy kis 
rést csinálunk. Ezen a nyíláson a da-
razsak a csalétekre rohannak, de be-
lehullanak a vizbe és ott elpusztul-
nak. Ilyen befőttes  üvegeket a gyü-
mölcsfákra  is köthetünk fel. 

x Rikkancsok napilapok helyi áru-
sítására, valamint községi elárusítók 
kerestetnek. Cim: Bul. Regele Ferdi-
nand 35 sz. alatt az udvarban. 2—2 

A tisztelt közönség szives tudo-
mására hozom, hogy üzletemet ezévi 
szept. hó 1 jétől áthelyezem a Str. 
Principesa Mariora 8 szám alá Szabó 
Károly vendéglőjével átellenben, ahol 
minden a szakmába vágó munkát 
gyorsan, pontosan és jutányos ár-
ban készítek. Továbbá vállalom bár-
kinél készült, vagy gyári cipők javí-
tását is. A tisztelt közönség további 
szives pártfogását  kéri: Fénya cipész. 

x Tanítványaimat értesítem, hogy 
a zongoratanitást szeptember elsején 
megkezdem. Uj jelentkezőket elválla-
lok. Konzervatóriumi vizsgákra előké-
szítek, Maráth Aranka Str. Carmen-
Sylva 7. 

x Kiadó lakás október 1-től a 
Str. Orbán Balázs 80 szám alatt, négy 
szoba, konyha, kamara, fürdőszoba 
és pincékkel, mellékhelyiségekkel és 
kerttel. Értekezni lehet a kiadóban. 

1—4 

Uj könyvek, 
a magyar és a világirodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek 
és kaphatók, rendkívül olcsón a 
Könyvnyomda R.-T. boltjában. 

Az Országos Magyar Párt par-
lamenti csoportja, s vele együtt a 
párt bucureştii irodája április 20-án uj 
helyiségbe költözött. É helyiség a Ca-
lea Victoriei 63—65 szám alatti ház-
ban van (a Splendid szálloda közelé-
ben). A parlamenti csoporthoz inté-
zendő levelek tehát ezentúl igy cim-
zendők : Partidul Maghiar , Calea  Vic-
toriei No.  63—65 ( Casa Mica.)  Ugyan-
csak erre a cimre küldendők a Willer 
József  dr. képviselőnknek szóló leve-
lek is.. 

x Kisebb diáklányokat vagy fiukat 
kosztba és lakásba elfogad  özvegy 
tanitóné. Érdeklődni lehet: Odorheiu, 
Str. Mihai Viteazul No. 39. 

Hirdetmény. 
Alulírott a nagyérdemű vásárló 

közönség szives tudomására hozom, 
hogy a helybeli »Transilvania« cégtől 
kiléptem és önálló üzletet létesítettem, 
Bul. Regele Ferdinand 19 szám alatt, 
Fernengel volt üzlethelyiségében. Ál-
landóan raktáron tartok nagybani és 
kicsinybeni eladásra a legolcsóbb napi 
áron adómentes nehéz és könnyű ben-
zint, zöldpetroleumot, petroleumot, mo-
torinát, különböző fajtájú  gépolajokat, 
tavottát, szekérkenőt, lábzsirt, padlóola-
jat, friss  cementet, rádió és akkumu-
lator-lemezeket, rádió-és zseblámpa-
elemeket, továbbá villannkörtéket, au-
tó , bicikli és villany-felszerelési  cikke-
ket, bicikli- és autogummikat, mely 
utóbbiakat részlet fizetésre  is adok. 
Viszonteladóknak nagy árkedvezmény. 
Szükség esetén, kereskedők és csép-
lőgéptulajdonosok által vásárolt ben-
zin- és petroleumtermékek hazaszállí-
tását is vállalom. Áruim garantált jó 
minőségűek. Pontos és lelkiismeretes 
kiszolgálás biztosítva. Az I. G. Duca i 
állomás mellett lévő benzinraktárom-
ban is benzin, petróleum és gépolajok 
olcsón beszerezhetők. 

Egyben a Bucureştibe utazni aka-
rók szives figyelmébe  ajánlom az I. 
G. Duca és Bucureşti között közle-
kedő kényelmes autóbuszaimat, me-
lyek minden héten kétszer: szerdán 
és szombatori közlekednek. Utasok elő-
jegyzésbe vétele üzletemben történik. 
A nagyérdemű közönség szives párt-
fogásat  kéri: 

Fried Mór Odorheiu 

Boltos pályázat. 
A dârjiu-i fogyasztási  szövetke-

zet üzletvezetőt keres. Javadalmazás: 
havi 300 lej fix  fizetés,  vegyes áruk 
és ital áruk után 3%, monopol áruk 
után l°/o forgalmi  jutalék. 

Egy szoba, konyha, kamarás la-
kás. 

Üzlet és lakás fűtésére  évi 3000 
lej faátalány. 

Világításra évi 200 liter petróleum. 
Óvadék: 25.000 lej készpénz és 

25.000 lej első helyre való ingatlan-
betáblázás kívántatik meg, vagy 50.000 
lej készpénz. 

A megválasztott boltkezelő köte-
les az italmérési engedély átírásához 
szükséges iratokat saját költségén be-
szerezni. 

Pályázati határidő 1934 szept. 30. 
A szövetkezet mult évi forgalma  750.000 
lej volt. 

Pályázatok az igazgatóság cimére 
küldendők. 

Dârjiu, p. u. Archita, Judeţul Odor-
heiu. 2—2 

Hirdessen  a SZÉKELY' 
KÖZÉLET-ben,  Hatos  sikere 
lesa Önnek is. 

x Korán érő Konopi fele nemesi-
tett buza kapható vetőmagnak Simó 
Mátyásnál Odorheiu. 

Az »Ellenőr«, Tóth Sándor 21 ik 
évfolyamában  levő lapjának legújabb 
számát dr.Könyves-Tóth Kálmán »Egy 
elnémult harangról« cimü cikke vezeti 
be. Ez a 40 oldalas szám is tele van 
érdekes cikkekkel és tudósításokkal, 
melyekből kiemeljük az alábbiakat: 
Kovách Aladár: »Levél a magyar Ró-
mából, Esztergomból . . .«, ^Amikor 
Románia békülést keresett Magyaror-
szággal«, »A megfiatalodott  Janovics«, 
»A horgászás nem lehet csak uri sport«, 
»A magyar bankok ügye és a Magyar 
Párt» stb. Az Ellenőr közgazdasági 
rovata mindenkit érdekel. 

Szerkesztői üzenet. 
Vágy, stb. (Versek.) Az ismert, 

finom  női kézvonásokat szívesen lát-
tuk ismét. Az irások tartalmában is 
sok a nőiesen finom  hangulat, rnegka-
póan közvetlen megnyilatkozás. Erő-
södött, biztosabb, határozottabb lett 
a kifejezésben  is. Ezeket rendre közöl-
jük és érdeklődéssel várunk másokat 
is. — B. L. Alba Julia.  A kiadóhi-
hivatal a küldött pénzt nevére 'elköny-
velte és a lapot megindította. írásaiból 
küldjön néhány jelentékenyebbet, hogy 
azokból esetleg közlésre valót választ-
hassunk. 

Hirdetmény. 
Praid közbirtokosságának direktó-

riuma f.  évi szeptember hó 16-án d. 
u. 4 órakor a birtokossági teremben 
nyilvános árverésen 10 évre haszon-
bérbe adja közvetlen a vasútállomás 
mellett levő 11 holdas kőbányáját. Ki-
kiáltási ár 5000 lej évi bér. A bérlet 
egyösszegben 3 évre előre fizetendő  le 
egy tételben. A következő 3 évre szin-
tén előre és az utolsó 4 évre szintén 
előre fizetendő  le a bérlet. A bérlő vi-
sel a bérlettel járó mindenféle  kiadást 
(illeték adó stb.) Közelebbi feltételeket 
érdeklődők a praidi birtokossági elnök-
ségnél tudhatnak meg. 

A praidi  közbit  tokosság  elnöksége. 

Convocare. 
In conformitate 

Statute convocăm 
cu art. 41 din 

Adunarea generală 
E x t r a ord inară 

a băncii populare »Odorheiul« din* 
Odorheiu de ziua de 16 Septembrie 
1934 ora 11 a. m. în localul bâncii la 
Administraţia Financiară Odorheiu cu 
următoarea 

Ordine de zi: 
1. Aprobarea dispoziţiilor făcute 

din partea Consiliului de Administra-
ţie în urma Legii de conversiune. 

2. Hoiăriri asupra învoielilor cu 
creditorii în baza legii de conversiune 
Art. 52. 

3. Garantarea împrumutului dela 
Centrala şi dispenzarea Consiliului de 
Administraţie de sub obligaţia de ava-
lişti. 

4. Diverse propuneri. 
Dacă la 16 Septembrie 1934 nu 

se va întruni numărul de membrii ce-
rut de Statute, adunarea generală ex-
tra ordinară se va ţine în ziua de 30 
Septemvrie 1934 la aceiaşi oră, în 
acelaşi local cu aceiaşi ordine de zi 
or care ar fi  numărul membrilor pre-
zenţi. 

Odorheiu, la 30 August 1934. 
Preşedinte: Joachim Nistor. 

Secretara: M. Cucucea. 
\Tu itafta  a I/ioHÁtnlniHnnnc • l^íiriwnvnmíifl  Részvénytársaság Odorheiu. 


