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A Magyar Párt intézőbizottsága a magyarság nagy 
kérdéseivel foglalkozott. 

A kisebbségi szakosztály magas színvonala ülése. 

29 ikén tartotta meg gyülé-
várt az Országos Magyar 

ponti intézőbizottsága. A gyű 
fokos  lázban fekvő  pártelnök, 

Bethlen György helyett dr. Inczédy-
Joksman Ödön alelnök elnökölt. Az 
intézőbizottság ülésén impozáns szám-
ban jelentek meg az ország minden 
részéről a magyarpárttagozatok képvi-
selői. 

Napirend előtt dr. Markovics Manó, 
a biharvármegyei tagozat elnöke, szó-
lalt fel  s a biharmegyei és a nagyvá 
radi együttes választmány megbízásá-
ból háláját és elismerését fejezte  ki 
gróf  Bethlen György országos elnök 
iránt azért, hogy kisebbségi életünknek 
főként  a legutóbbi időkben végzetesen 
nehézzé vált fordulatai  között higgadt, 
komoly és férfias  odaadással vállalta 
a vezetés nehéz terhét. Kifejezte  a 
felszólaló,  hogy nemcsak, a biharme 
gyei magyarság helyesli a grói Bemlen 
György által követett politikai irányí-
tást, hanem az egész magyarság egy 
emberként követi őt és nemzet védő 
munkájának sikere érdekében kitartásra 
és a küzdelem tóvábbfolytatására  kérte 
az elnököt. A biharmegyei tagozat 
szivből jövő és szeretetteljes üdvözlé-
séhez lelkes éljenzéssel és a felszóla-
lás egyhangú elfogadásával  csatlako-

zott az egész intézőbizottság. 
Az elnöki beszámoló ős a parla-

menti csoport jelentése után a magyar-
ság legégetőbb kérdéseit tárgyalták le. 
így többek között szó volt a súlyos 
adóterhekről és más közszolgáltatások-
ról. Foglalkozott az intézőbizottság az 
iskolai és vallásügyekkel s mindezek-
ben a súlyos helyzetnek megfelelő 
határozatokat hozott. 

Helyesléssel vette tudomásul az 
intézőbizottság, hogy az elnökség és 
a parlamenti csoport az úgynevezett 
nemzeti munkavédelmi törvény terve-
zete és általában a szabadfoglalkozá-
súak munka- és kereseti lehetőségeinek 
elvonása vagy megbénítása ellen nyom-
ban erőteljesen állást foglalt. 

Nem kévésbé jól sikerült nagy 
napja volt a magyarságnak a követ-
kező vasárnap, május 30 ika, amikor, 
ugyancsak Kolozsváron, az Országos 
Magyar Párt kisebbségi szakosztálya 
tartott rendes ülést, amelynek tárgyso-
rozatát már előzőleg közöltük. Kiemel-
kedő pontja volt ezen megás színvo-
nalú ülésnek a szakosztály elnöke dr. 
Jakabfty  Elemér által elmondott elnöki 

' megnyitó. Ebben az elnök a népszö-
vetség reformjára  vonatkozó érdekes 
kisebbségi javaslatot ismertette. Kifej 

tette, hogy a népszövetségnek van kü-
lön bizottsága az opiumkereskedésre 
vagy a leány kereskedésre vonatkozólag, 
de nincs szakbizottsága a világot leg 
inkább nyugtalanító kérdésre : a kisebb-
ségi kérdésre vonatkozólag. Már pedig 
ha a kisebbségi panaszokat nem a 
titkári hivatalhoz kellene benyújtani, 
hanem az erre a célra létesített és va 
lósággal kisebbségi szakértőkből álló 
szakbizottsághoz, akkor a kisebbségek-
nek a békeszerződésekben biztosított 
panaszjoga sokkal erőteljesebb és ér 
vényesithetőbb lenne. Beszámolt Ja 
kabbffy  elnök arról, hogy a világ 
kisebbségeinek legutóbb tartott konfe 
renciája éppen ezért határozta el, hogy 
e népszövetségnek már olyan régóta 
tervezett megreformálásával  kapcsola-
tosan javasolja, hogy a népszövetség 
keretében külön kisebbségvédelmi szak-

izottságot létesítsenek. 
L^^oütivhörtry Lajos a magyar 

szorványügyről, - vagyis a különsza-
kadt csoportokban élő magyarság ügyé-
iről, Hegedűs Nándor pédig a kisebb-
ségvédelmi szerződésekről tartott érde-
kes előadást s a nagyszámú közönség 
ugy ezeket, mint a többi előadásokat 

j is nagy érdeklődéssel és elismeréssel 
I hallgatta. 

Eskiidtszéki tárgyalások. 
Kedden, junius 1 jén megint ösz 

szeült városunkban az esküdtbiróság. 
Az esküdtszék elnöke ezúttal Buteanu 
marosvásárhelyi táblai tanácselnök, a 
vádhatóságot pedig Avrantescu fő-
ügyész képviseli. Ez az esküdtszéki 
ülésszak is a Réti-féle  sajtóperek je-
gyében indult meg. Első napra Réti 
Imrének 0. Dobrota, — harmadik 
napra pedig ugyancsak Rétinek dr. 
Filó Ferenc elleni sajtópere volt ki 
tűzve. A hivatalos békéltetési eljárás 
következtében mind a két per tárgya-
lás nélkül fejeztetett  be. A második 
tárgyalási napon Réti Imrének dr. 
Hinléder F. Ákos elleni sajtópere ke-
rült sorra, ezt a pert azonban az is-
mét hivatalból észlelt alaki hiányos-
ságok miatt a biróság uj ülésszakra 
utasította. 

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

u i f é r f i - é s n ő i 
d i v a t ü z l e t e t 

nyitottam, ahol jó árukat 
adok el szolid áron. 

Szivei pártfogást  kérek, tisztelettel t 

Dnlicsek Sándor. 

Súlyos bonyodalom 
a spanyol ügyben. 

Egy vörös repülőgép, amely a 
valenciai kormányhoz tartozik, több 
bombát dobott le a Deutschland nevü 
német csatahajóra, amely a semles-
ségi zóna őrzésében teljesített nem 
zetközi szolgálatot. A támadás védte-
lenül érte a hajót s a bombák főként 
a legénységi étkezőben robbantak és 
24 német matrózt azonnal megöltek, 
mintegy 80 at pedig súlyosan megse-
besítettek. A nemzetközi jogot is sértő 
vörös támadásért Németország ugy 
szerzett elégtételt és megtorlást, hogy 
német hajók a vörös csapatoknak egy 
megerősített helyét, Alméria városát 
husz percen át ágyúzták. Ez idő alatt 
a német hajóágyuk 200 bombát lőt-
tek a városra és ott sok házat romba-
döntöttek. 

Az eseményt az ellentétes érdekű 
államok diplomáciái ellentétes értelem-
ben magyarázzák. Angol politikai kö-
rök azt vitatják, hogy Németország-
nak nem volt joga ilyen elégtételszer-
zésre. Az amerika sajtó, már arról ir, 
hogy ezzel a cselekedettel Németor 
szág hadiállapotba került Spanyol 
szággal. Franciaországban eleinte a 
németeknek adtak igazat, de már ott 
is más szempontokat kezdenek ér 
vényre juttatni. Az olasz politikai 
körök helyeslik Németország eljárását. 
A hivatalos állásfoglalások  még nem 

alakultak ki, de kétségtelen, hogy 
minden részről nagy önmérséklésre 
van szükség a súlyosabb bonyodal-
mak elkerülése érdekében. 

Háromszáz iskolás gyermek 
énekversenye. 

Székelybethlenfalva  község a 
minapi tanitói gyűlés után má-
jus 30 ikán ujabb, felemelő  esemé 
nyek színhelye volt. Háromszáz is-
kolás gyermek sereglett össze Beth-
lenfalva,  Kadicsfalva,  Máréfalva, 
Oroszhegy, Ülke és Zetelaka köz 
ségekből, hogy üde gyermeki éneké 
vei, p tiszta lelkek felemelő  imádsá-
gával megostromolja az eget s meg-
tegye az első bátor lépést a várme-
gyei énekkarok versenyének rendsze-
resítéséhez. Az énekversenynek az 
egyházi része a bethlenfalvi  kedves 
kis templomban, a világi része pedig 
a templom kerítésében felállított  emel-
vényen folyt  le a délutáni vecsernye 
u án. Az énekversenyt Kakucs Fe-
renc esperes tanfelügyelő  nyitotta meg 
mély nyomokat hagyó beszédével, 
amelyben az ének nagy jelentőségét 
fejtegette  s különösen is kiemelte, 
hogy az ének szeretetet visz minden-
hová, kötelességérzetet fejleszt,  ,szivet 
nemesit. 

A mélyhatásu megnyitó után a 
gyermekkarok a Gloria szálljon és 
Szálljon a dal kezdefü  egyházi dalo-
kat énekelték lélekemelő hatással, a 
templomot zsúfolásig  megtöltő közön-
ség nagy lelki gyönyörűségére. Majd 
mindenik énnekkar külön-külön is éne-
kelt egy-egy szabadon választott egyházi 
éneket. A világi kötött darab a 
»Szöllő hegyen körösztülc kezdetű dal 

volt. A zetelaki gyermekkar Urmösi 
Árpád, a kadicsfalvi  Barabás Áron, a 
bethlenfalvi  Simon János, az ülkei 
Fejér Dénesné, az oroszhegyi Havad-
tői Imre, a máréfalvi  pedig Mihály 
János vezetése mellett versenyzett. Az 
egyes énekszámok között szavalatok 
is voltak, amiket az egyes iskolák ki-
váló szavalói adtak elő. Mély hatást 
keltett a máréfalvi  gyermekkar szavaló 
kórusa, amely Mihály Jánosné veze-
tése mellett egy vallásos költeményt 
adott elő. 

Az énekverseny b:ráló bizottsága 
Kiss Elek énektanár, Bonda Árpád és 
Hajdú Árpád kántor tanítókból állott. 
A bizottság örömmel állapította meg 
a gyermekhangverseny nagy sikerét és 
a győztes énekkar kijelölését arra az 
időre halasztotta, amikor a Kat. Nép-
szövetség pedagógiai szakosztálya 
megküldi a vándorzászlót. A Kat. Nép-
szövetség részéről Biró Lajos kerü-
leti elnök méltatta a gyermekhangver-
seny nagy jelentőségét, az éneknek 
szivet, lelket nemesitő hatását s a 
gyermekeket lelkes vezetőik iránt való 
mélységes hálára buzdította. A közön 
ségben mély nyomokat hagyó, sokat 
igérő kezdeményezés Kakucs Ferenc 
esperes tanfelügyelő  lelkes zárószavai-
val végződött. 'J. 'V 

M e g n y í l t 
a S z e i k e f t t r d d ! 

Jnnins 6 tói állandóan kap-
ható meleg és hí deg fftrdo. 
Vendégifijében  elsőrendű 
é elek és italok. 

AE állandó zenét Bilncz Bálint 
cimtalommtivÓM szolgáltatja. 
Rendszeres omnibuszjárat I! 

A I •• •• r 1 •• r l »1 

közönség korebol. 
Igen tisztelt Szerkesztő úr I Kérem, 

szíveskedjék megengedni, hogy a Szé-
kely Közélet május 29-én megjelent 
számában közölt Korond község árviz 
veszedelme cimü cikk adatainak egyi-
két, a valóságnak megfelelően,  kiigazit-
hassam és ami elismerésre méltó, ne-
mes, önfeláldozó  cselekedet történt a 
veszedelem színhelyén, azért a halál 
torkából kimentett Balázs Domokosné 
és családja nevében az elszánt men-
tőknek a nyilvánosság előtt köszönetet 
mondhassak. 

Balázs Domokosnét a tomboló 
áradatból nem kötelek igénybevételével 
sikerült kimenteni. Szász Imre, Katona 
Elek, Tófalvi  Dénes, Balázs Zsiga csa • 
ládos férfiak  és Fábián Péter le-
gény, egymásba fogódzva,  az áradattal 
szembe menve — mert sem oldalt, 
egyenesen, sem rézsut irányban nem 
leheteit — vergődiek ahoz a két fiatal 
kőrisfához,  melyekre a kétségbeesett 
asszony csodálatosan fölkapaszkodha-
tott s onnan, a sok ütődés és hideg-
vízbe alámerülés miatt, ereje fogytán 
levőt levéve, erős karjaikkal vezették 
szárazföldre.  Balázs Domokosnénak 
lelkiélete tisztaságáért valóban isteni 
ajándék volt a kél kőrisfa  és az öt 
jóérzésüaférfi  segítsége. Készséggel tel-
jesítem a megmentett, kitűnő feleség, 
példás életű anya kérését s tolmácso-
lom azon igéretét, melyszerint életmen 
/ ői iránt, férjével  egyesitett, soha e 
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makulatura 
kapható: 

a Könyvnyomda R.-T 
papirkereskedésében 
12 lejért kilónként. 

nem muló hálával fog  viselkedni s e 
hálaérzést fölkelti  gyermekeiben is. 

A szomorúságban hadd csendül-
jön föl  egy kellemes nóta, ellentétben 
azokkal, melyeket — sajnos — elég 
gyakran olvasunk az újságokban a 
székely legényekről. Az éleftnentő  Fá-
bián Péter, valamint a hozzá hasonló 
derék Mihály testvére, 27—25 éves 
életkorukat elérték anélkül, hogy ere 
jüket korcsmai, vagy utcai duhajkodá 
sokban, bicskázásban próbálták volna 
mutogatni, de Péter a veszély idején, 
halált megvetően tudott vállalkozni 
életmentésre. 

Az ő nemes példaadása bár átra-
gadna valamennyi székely legényre. 

Korond, 1937 junius 1. 
Szerkesztő urnák kész hive: 

Kerezsi  Lajos. 

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

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

A . Munkás-Testedző-Egyesü-
let kerti mulatsága. 

A helybeli Munkás-Testedző-Egye-
sület f.  hó 5 én, szombaton este fél  9 
órai kezdettel műsorral egybekötött 
kerti mulatságot rendez, a Ferenczy 
Ferenc féle  RétthelyiSégben, illetve a 
vendéglő összes termeiben. 

A kert évtizedes fái  alatt a régi 
polgári családok sok kellemes órát töl-
töttek el, melynek kedves emléke még 
ma is visszajár. Egy ilyen kedves 
emlékű estélyt igér az MTE vigalmi 
bizottsága, mely e mulatság keretébe 
illő műsorról, jó zenéről, szeretettel-
jes fogadtatásról,  kitűnő, Ízletes és 
olcsó italokról, ételekről, pontos ki-
szolgálásról már előre biztosítja a m. 
t. közönséget. 

Akik az MTE által rendezett 
utóbbi mulatságokon résztvettek, azok 
mind igazolják az egyesület figyel-
mességét, vendégszeretetét. 

A kellemesnek Ígérkező estélyre 
ezúton is szeretettel hívja meg az 
egyesület városunk kedves közönsé-
gét. Belépődíj személyenként !5-f-2 
lej. Kedvezőtlen idő esetén az estély 
a termekben lesz. Felülfizetéseket,  a 
ruhatár pótlására köszönettel fogad  az 
MTE vigalmi bizottsága. 

Kirándulási értesítés. Az iparos 
asztaltársaság értesiti a n. é. közönsé-
get, hogy f.  hó 6 ikára, vasárnapra 
tervezett kirándulását kedvező idő ese-
tén a Szejkén meg fogja  tartani, ked-
vezőtlen idő esetén pedig rá kéthétre, 
vagyis 20 ikán. Az ételeket és italokat 
a jókonyháju Metz István vendéglős 
szolgáltatja. 

Középiskolai tornaverseny volţ 
Brassóban a mult szombaton és vaţ 
sárnap, s az nagyszámú órdeM3d3 
lenlétében szép sikerrel folyt  le. Vá 
rosunkból a ref.  tanítónőképző és a^ 
áll. liceum növendéuei vettek részt 
versenyen. A képző a csapatok közű 
harmadik lett, s egyik növendéke, J i 
rai Piroska V. o. tan. egy egyéni fu 
tóversenyben elsőnek érkezett be. A 
liceum fiuhövendékei  is jól szerepeltek, 
bizonyságot téve fegyelmezettségükről 
és ügyességükről. 

U J ÜZLET! 
Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült közönséget, hogy 

C I P Ő - - Q - Z L E T E M E T 
Brassóból Székelyudvarhelyre helyeztem át, ahol férfi  , női- és 
gyermekcipőkben nagy választékom van. 

Női cipőkből a 35, 36, 41 és 42, férficipőkbői  a 45, 46 
számuakat helyszűke miatt leszáUitott áron árusítom ki. 

Szíves pártfogást  kér ugy a helybeli, mint a vidéki vá-
sárló közönségtől. 
Mély tisztelettel: 2ST-A.GKSr F E S E Ş T C . 

Bul. Regele Ferdinand 87 . () 

SPORT. 
C. S. 6 Jand.—Astra: Hargita. 3:0 

(2:0). 
A május 23 án lejátszott bajnoki 

mérkőzést a jobban és lelkesebben 
játszó C. S. 6. Jand—Astra csapata 
megérdemelten nyerte meg. 

Hargita—Unirea 1:0 (lí 0). 
Vasárnap, május 30 án a bajnok-

jelölt Unireá t győzte le a Hargita tar-
talékolt csapata, elég lelkes játékával, 
»kivételesen« az egész jelenlevő kö-
zönség egyhangú és állandó buzdí-
tása mellett. 

Junius 6 án, vasárnap d. u. 5 órai 
kezdettel a Hargita bajnoki mérkőzést 
játszik l G. Duca (Sz. keresztúr) fut-
ball csapatával, miért is kéri a sport-
közönség legnagyobbmérvü részvéte-
lét és támogatását. 

A Gróf  Rinaldó operett 
előadása. 

— 1937. junius 15, 17, 19-én. -

Már közöltük, milyen élvezetes 
1« , aperettelőadásra készül a Székely Dal-

egylet mtikedvelő gárdája és zenekára, 
amikor a Gróf  Rinaldót tűzte ki mű-
sorra. Amikor a darabbal majdnem tel-
jesen készen voltak, jött a cluji szi-
nészeti vezérfelügyelőség  értesítése, 
hogy az operettet nem szabad előadni, 
s aznap megjött a belügyminiszter táv 
irati letiltása is. 

Voszka István dr., a Székely Dal-
egylet elnöke M. Constantinescu vár-

Szombatfalvi  János 
királybíró, a templomépitő nagy 

féi fiu. 
(1755. máic, 30—1816. márc. 15) 

— Itta: Biré Lajoa. — 
(II. közlemény.) 

A templomépitő Szombatfalvi  Já-
nos ősrégi székely családból szárma-
zott. Olyan családból, amely a szé-
kelység életében az idők folyamán 
nagy szerepet játszott. Gergely nevű, 
egyik ősét az 1505 iki agyagfalvi  gyű-
lésre Udvarhelyszékből a székely nem-
zet egyik birájának választották. A 
csaláü cimeres nemeslevelét Branden-
burgi Katalin fejedelemasszonytól  kapta. 
Cimerök kék paizsban nyitott könyv, 
melynek lapján ez a felirat  olvasható: 
Jus Divinum el Humánum A könyvet 
felhők  közül kinyúló páncélos kar ko-
szorúzza meg. A család egyik virágzó 
ágának megalapítója Szombatfalvi  Zsig-
mond volt, aki 1699—1700 ig a szék 
királybírói tisztét viselte. Ez teleségül 
vette magyarzsákodi Horváth Miklós 
nak és nejének, Biró Ilonának Éva 
nevű leányát, akivel Nagyküküllőme-
gyében sok jószágot kapott. Boldog 
házasságukat az Isten nyolc gyermek-
kel áldotta meg. Ezek közül a hetedik 
volt az 1716-ban született János, aki 
székülnök, majd pedig alkirálybiró lett. 
Népszerű és nagytekintélyű férfiú  volt, 
mert 1749 ben és 1751-ben Markó Bá-
lint alkirálybiróval a szebeni ország-
gyűlésre követül küldötték, hogy a 
karok és rendék előtt a magas adóki-
vetésre vonatkozólag adják elő, hogy 
Udvarhelyszék szegény és kérjék az 
adó leszállítását. 

Ennek a Szombatfalvi  Jánosnak 
'felesége  Benkő Krisztina volt s ezek 
nek a második gyermeke a templom-
épitő Szombatfalvi  János, aki Szom-
batfalván  1755. március 30 án szüle-
tett. Az újszülöttet P. Horváth Ádám 
jezsuita atya, finevelőintézeti  igazgató 
keresztelte meg. Keresztszülők Halmá 
gyi Samu, BerecZki Katalin és Orbán 
Borbára voltak. Szülői vallásos szel-
lemben nevelték, hiszen atyja is tagja 
volt a főgimnázium  Mária kongregáci-
ójának. S ezt a vallásos szellemet el-
mélyítette a székelyudvarhelyi gimná 
zium, ahol tanulmányait végezte. Ta-
nulmányai befejezése  után ő is a köz-
pályára lépett s mint atyja és nagy-
atyja, a szék királybirája, majd tör-
vényszéki ülnök s a parajdi járás első 
kapitánya lett. Hivatali állásában az 
igazi keresztény emberszeretetet tartotta 
szem előtt. így valósította meg a cí-
merükben olvasható Jus Divinum et 
Humánum jelmondatot, mint buzgó 
keresztény és mint emberszerető, hu-
mánus hivatalnok. 

Családi élete is mintaszerű volt. 
Felesége Török Pál királybírónak, a 
szintén templomépitő Török Ferenc 
udvarhelyi plébános bátyjának, 1761. 
november 22 én született Mária nevü 
leánya volt. Boldog házaságukból két 
leány született: Anna és Veronika. 
Anna Ugrón Antalhoz, Veronika Szabó 
Gáborhoz, ennek halála után pedig 
Ugrón Gáspárhoz ment feleségül.  Ug-
rón Antalnak és Szombatfalvi  Anná-
nak volt a fia  : Ugrón Lázár, Ugrón 
Gábornak és Ugrón Ákosnak az apja. 
Szombatfalvi  Anna jószágos leány lé-
vén, igy került vele a régi szombat-
falvi  udvarház Ugrón Antalnak és le-
származottjainak birtokába. 

Szombatfalvi  János alkirálybiró 

megyei prefecthez  fordult,*kérve,  hogy 
járjon közbe a bucureştii/vezér felü-
gyelőségnél az operett engedélyezése 
érdekében. A prefect személyesen vitte 
fel Bucureştibe a dalegylet eziránti ké-
rését, s minthogy a vezérfelügjtelőség 
nem volt hajlandó az eflgCdélyt  meg-
adni, a miniszternél járt közbén, ahol 
végre sikerült az engedélyt kiküzdeni, 
Ugy, hogy a dalegylet tagjainak örö-
mére mégis csak engedélyezték az elő-
adást. A Székely Dalegylet vezetősége 
és összes tagjai ezúton is hálás köszö 
netet mondanak M. Constantinescu 
prefect űrnek, aki egy régi magyar 
kuliuregyesületet oly önzetlenül támo-
gatott és támogat szép kulturális cél-
jai elérésében. 

Az operett fő  női szerepét, Czik-
mántori Józsefné  betegsége miatt Hor-
váth Gizi, az aradi színház művésznője 
vállalta el, aki kétségkívül egyik leg-
szebb alakítását fogja  bemutatni ebben 
a szerepben a Székely Dalegylet mű-
kedvelőinek az élén. A művésznő kü-
lönben egy külföldi  körútját halasztotta 
el a Gróf  R'naldó előadása miatt. A 
darab rendezését a dalegylet ügyvezető 
elnöke : Lévai Lajos dr. végzi, akinek 
művészi izlése és szakavatott rutinja 
már mága is garantálja a teljes sikert. 

munkás és szép eletet 1816. március 
15 én ebben a kurtában fejezte  be, 
ahol később Ugrón Lázárnál Jókai 
Mór, a népszerű regényíró is megfor-
dult. Szombatfalvi  Jánost, a k.váló 
közéleti férfiút  1816. március 18 án 
nagy gyászpompaval Ágotha János 
homoródremetei plébános helyezte nyu-
galomra, minthogy az akkori udvar-
helyi plébános: Vízi Ferenc már na 
gyon idős és beteges volt. A búcsúz-
tató beszédet Sombori József  szekely-
udvarhelyi h. plébános mondotta. Be-
szédében az elhunytat, mint a jó ke-
reszténynek igfzi  mintaképet rajzolta 
meg. A beszédnek a veszteség nagy-
ságát jelző bevezető sorai igy hangza-
nak : 

Nemes Udvarhely Anyaszék ! egy 
a te érdemes fiaid  közül, kiben vala-
mikor megelégedve. — igenis, sokszor 
megelégedve gyönyörködtél, — im a 
halál karjai között leroskadva I Szom-
batfalva,  diszes kis falu,  de most nagy 
szomorúság helye, a közelebb mult 
szombatnak, íájdalrnas emlékezet, a 
közelebb mult szombatnak setét kez 
detén egy a feletted  fénylő  csillagok 
közül homályba borult, eltűnt, eltávo-
vozott 1 Szombatfalvi  Nemes Ház 1 ím 
egy a te erős oszlopaid közül néhai 
Tekintetes Szombatfalvi  János urban 
kidölt ! 

Azután megrajzolván a valóságos 
jó keresztényt, annak koporsóját és 
koporsójának vigasztalásai!, beszédét 
igy fejezte  be: 

Álljatok meg, koporsóvivők, ne 
siessetek még egy kevéssé! Vessük 
félre  azon szemfedelet  és már nem 
annyira kesergő, mint vigasztaló köny-
hullatások közt még egyszer tekintsük 
meg a benne feküvőt.  Egy valóságos 
jó keresztény az, akinek teste fekszik 

Kerámiai dísztárgyak, 
mindenféle szervizek, 

alpacca-evőeszközök, 
képrámák és 

vastag üvegtáblák 
legszebb kivitelben, 

legjutényosabb árban, 
a DRAGOMÄN-fele üzletben 

O d o r h e i u , Bal. Regele 
Ferdinand 2 szám 

(Flórián-féle  házban.) 
Egy tanuló azonnali belépés-

sel felvétetik.  Ü 

itten. A világ őtet nemzetsége, testi 
származásának lajstroma szerint Szom-
batfalvi  Szombatfalvi  Jánosnak nevezte. 
Derék, nemes, törzsökes, birtokos szár-
mazású ; sok szép nemzetségekkel 
egybeköttetett, külső világi érdemekkel 
diszes, egy igaz uri ember vala. De 
mindezek és amik ezekkel egybekötve 
valának, mint mulandók, itt, ezen kes-
keny koporsó szélyénél maradnak. 
Csak az, tmi benne jó keresztény 
vala és amit ez a dicső nevezet ma-
gában foglal,  csak azok állandók, csak 
azok mennek vele tul a síron, mint 
örökkévalók. 

Mondhatom vala én hosszas di-
cséretekkel, hogy ő egy nemes jó ha-
zafi  volt, amit az ország szine tud, de 
jó hazafinak  lenni a jó keresz'ény tö-
kéletességeihez tartozik. Magasztalha-
tom vala őtet azzal, hogy székünkben 
egy derék tiszt volt, amiről, ha Ud-
varhelyszéknek jószivü népei hallgat-
nának, még a kövek is sóhajtozva 
szólanának ; de, ő hivatalát mindenkor 
ugy nézte, mint keresztény kötelessé-
geinek sarkalatos részét; ugy is tel-
jesítette. Leírhattam volna hosszasan : 
milyen kedves férj,  milyen atya, mi-
lyen szorgalmatos gazda, milyen szép 
emberiséggel kormányzó földesúr  volt. 
aminek csalhatatlan bizonysági azon 
kétszinüségtől tiszta és áldozatul hulló 
könycseppek, melyek az ő koporsóját 
már több versben megáztatták; de 
ezek is az ő keresztény jó életének 
vonásai voltak. 

Mindezekhez foglalom  azt, hogy 
ő a Krisztus oskolajában az evangé 
liumnak szorgalmas tanítványa, az 
imádságban, mint egy buzgó pap, 
földi  életében mint egy jámbor utazó, 
kötelességeiben egy mindenkor töké-
letességre törekvő keresztény vala. 
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Dús választékú 
áraink 
minőségben, 
fazonban, 
kiállításban 
én árban 
utolérhetetlenek. 

BÁNCS-cipőüzlet Odorheiu. 

H Í R E K . 
Junius 4. 

Készülődés az országos kath. 
nagygyűlésre. A tizenegyedik országos 

&áth. nagygyűlést, mint már jeleztük 
is, junius 27, 28 és 29 napjain Bras-
sóban tartják meg gazdag tárgysoro 
zattal. A nagygyűlésen való részvé 
telre városunkból és vármegyénkből 
is igen sokan készülnek. A szakosz-
tályi üléseken vármegyénkből Sándor 
Imre főesperes  a »Leányklubok és 
kongregációk«, Orbán János esperes 
»A sajtó bűnei« cimen, Biró Lajos 
népszövetségi elnök »Az elnök köte-
lessége« címen tart előadást 

A közhivatalok nyári munkaideje. 
Minisztertanácsi jegyzőkönyv szerint a 
közhivatalok nyári munkaideje reggel 
fél  nyolctól déli fél  kettőig tart. Dél 
után csak ünnep és vasárnapokat kö 
vető napon van szolgálat, még pedig 
fél  négytől fél  nyolcig. Ezeken a na-
pokon délelőtt nincsen hivatalos óra 

Egy nagy magyar halálának év-
fordulója. Most van három éve, hogy 
dr. Barabás Béla, a régi Magyaror 
szág törhetetlen függetlenségi  politi-
kusa és a romániai magyarság egyik 
kitartó és nemes jellemű harcosa Ara-
don meghalt. Az aradi magyarság az 
ottani temetőben az elhunyt sirja köré 
emelt fehér  márványoszlopnál gyűlt 
össze az évforduló  napján és igy ün-
nepelte Barabás Béla emlékét. 

x Iroda áthelyezés. Ezúton érte-
siti a Gazdák Biztosító rt. ügyfeleit, 
hogy székelyudvarhelyi irodáját Bul. 
Reg. Ferdinand (Kossuth-u) 2 szám 
alól, Piactér 2 szám alá helyezte át. 
(Persián féle  ház). 1—2 

Bátran el lehet mondani róla, hogy 
egy valóságos jó keresztény volt.. A 

Jézusban elalunni, vele feltámadni 
és az ő szine előtt minden boldogult 
lelkek társaságában vég nélkül örven-
deni : ezek azon vigasztalások, melyek 
mint annyi virágok, tenyésznek a va-
lóságos jó kereszténynek koporsója ós 
sírhalma köfül  — Ilyen vigasztalások 
virági között a régi templomnak helyén, 
mivel az újnak magadéból helyet adtál, 
nyugodjanak óh Szombatfalvi  János a 
te megszentelt poraid a feltámadás 
nagy napjáig békességben 1 

íme, igy méltatta Sombori József,  ko-
rának egyik legnagyobb szónoka, Szom-
batfalvi  János királybírónak, a temp 
lomépitő nagy férfiúnak  érdemeit. Ol-
vasva ezt a méltató beszédet, száz-
huszonegy esztendő távolságából is 
megujul lelki szemeink előtt Szombat-
falvi  János nagy jelleme, szép egyéni 

:sége. Ezt a nagy jellemet, ezt a szép 
egyéniséget a krisztusi tanítások átér-
zése és átélése formálta  ki és tette 
nagy alkotásokra képessé. A helybeli 
plébánia halotti anyakönyve is, mint 
kiváló, lelkes, igazságszerető férfiúról, 
»verus izraelita« ról emlékezik meg 
róla, aki egyházának hatalmas oszlopa, 
a papságnak igazi segitő társa, a ka-
tolikus köztevékenységnek apostoli 
lelkű vezető egyénisége volt. Az ilyen 
férfiak  emlékét felújítani  mindig hálás 
és kegyeletes dolog, de napjainkban, 
amikor a ragyogó példákra szükségünk 
van, egyenesen szent kötelesség. 

(Vége.) 
t ... — — 

x Eladó ház. Eladó olcsó áron 
egy 3 szobás ház, baconi cseréppel 
fedve,  ajtóval és ablakkal együtt. 
Érdeklődni lehet Bokor Árpádnál Beth-
lenfalva—Beclean,  jud. Odorheiu. 2-3 

A vadászjegyek érvényességót a 
minisztérium junius 15 ig megnosz-
szabbitotta. 

Vallasvizsga. Az unitárius temp-
lomban f.  hó 6 án, vasárnap d. u. 3 
órától kezdődőleg lesz a helybeli kü-
lönböző elemi iskolák unitárius vallású 
tanulóinak vizsgája hittanból ós egy-
házi énekből. A szülőket és érdeklő-
dőket szeretettel meghívja a lelkészi 
hivatal. 

Uj jogtudományi doktorok. A mult 
szombaton avatták fel  a kolozsvári 
egyetemen jogtudományi doktorra vá 
rosunk' fiatalságának  egyik legkedvel 
tebb tagját, ifj.  Jodál Gábort, aki zenei 
szerepléseivel — s ezek során saját 
érdekes és finom  szerzeményeinek be-
mutatásával is — nem egy alkalom-
mal megmutatta tehetségének, ké 
szültsegének többoldalúságát, s külö 
nös éitekességét. Az uj jogi doktor 
— Jodál Gábor dr. ügyved, magyar 
pártelnök fia  — amint tudjuk, e ké-
pesítésének megszerzésével nem is 
tekinti tanulmányait befejezettnek  ; tel-
jes kedvvel és összefogott  erővel szán-
dékszik azokat folytatni  zenei téren. 
S mert ez régóta igazán legkedvesebb 
szívbeli ügye, bizonyosnak tekinthet-
jük, hogy doktora lesz a zenének is, 
annak sok szép eredményt, megkü-
lönböztetett nevet elérő, sikeres mü^ 
velője. — Örömmel említjük meg itt 
azt is, hogy ezen a legutóbbi avatá-
son még két más, vármegyénkből való, 
tehetséges és törekvő ifjút  is felavat-
tak jogi doktorrá: ifj.  Máthé Istvánt, 
Máthé István dr. oklándi ügyvéd fiát 
és ifj.  Thorma Bélát, Thorma Béla 
bözödi ref.  lelkész fiát.  Az uj dokto-
rok közül Jodál Gábor és Máthé Ist-
ván a helybeli r. kath. főgimnáziumnak 
volt szorgalmas, derék tanulója. 

Az élelmiszerárak csökkentése és 
a spekuláció letörése érdekében a kor-
mány elhatározta, hogy ieszállittatja a 
vasúti díjszabást, a személy- és cso-
magszállító vonatokhoz külön élelmi 
szerszállitó kocsikat csatoltat s enge 
délyezni fogja  az élelmiszer szállítást 
magánautók által a C. F. R. részére 
fenntartott  utvonalakon is. 

A'most befejeződött tanári képe-
sítő vizsgákon a helybeli felekezeti 
középiskolák tanárai közül Léber Mar-
git ref.  tanitónőképzőintézeti és Szent-
miklósi Ferenc róm. kath. főgimná-
ziumi tanár tette le sikerrel Brassó 
ban a képesítő vizsgát. 

Kiss Elek zenetanítványainak vizs 
gahangversenye. Városunk iskolás nö-
vendekei közül többen tanulnak zenét 
Kiss Elek rk. főgimn.  zenetanártól, 
akikkel junius hó 12-én este 9 órai 
kezdettel, a ref.  kulturház nagytermé 
ben, vizsgahangversenyt rendez. Az 
erre szóló meghívók a műsorral együtt 
a jövő hét folyamán  fognak  szétkül-
detni. Előre is felhívjuk  közönségünk 
figyelmét  erre a 15 pontból álló ifjú-
sági zenehangversenyre. 

Felmentett plébános. A helybeli 
törvényszék 5 napi fogházra  és 100 
lej pénzbirságra itéhe volt Barthos Jó-
zsef  lövétei r. k. plébánost államelle-
nes izgatás cimén azon vád alapján, 
hogy egy nemzeti ünnep alkalmával 
megtiltotta volna az iskolásgyermekek-
nek, hogy a kezükben levő nemzeti 
színű papír zászlócskákat bevigyék a 
templomba. A plébános felebbezése 
folj  tán most került döntésre a bünper 
a marosvásárhelyi Ítélőtábla előtt. A 
tábla az elsőfokú  Ítéletet megváltoz-
tatta és Barthos Józsefet  a vád alól 
felmentette.  A vádlottat dr. Gyárfás 
Elemér szenátor védte. 

Diakonissza nag a ref. egyházban. 
Az immár 100 esztendős diákonissza 
intézmény ismertetésére és fejlesztésére 
a helybeli ref.  egyházban — mint min-
denütt — junius 6 án, vasárnap d. é. 
alkalmi istentisztelet, d. u. 6 órakor 
templomi ünnepély lesz. A perselypériz 
az erdélyi diakonissza-intézet munká-
ját fogja  szolgálni. Ugyancsak erre á 
célra A diakonissza eiet c. kis füzet 
megvásárolható a rendezőktől. 

Nyári hivatalos óra az Egyesült 
Ipar- és Jelzálogbanknál junius 1 tői 
kezdve reggel 7 tál délj 1 óráig. Dél 
után hivatalos óra nincs. 1—2. 

A helybeli ref. egyház választói 
nak névjegyzéke elkészült és junius 
13-ikán, vasárnapon délig a lelkészi 
h vatalban megtekinthető. 

Halálozás. Kisbaczoni Benedek 
Géza 74 éves korában, f.  hó l-jén, 
városunkban elhurţyt. A megboldogult 
tevékenyen vett" részt városunk pol-
gári társadalmának közügyeiben. A 
Polgári Önképző Egyletnek huzamo-
sabb időn át titkára, könyvtárosa volt, 
majd egy ideig, átmeneti nehéz idők-
ben, ügyvezető alelnöke is. Ujjyan 
csak alelnöki tisztet töltött be a Szé-
kely Dalegyletben. Tekintélyes család 
gyászolja, nagy részvét mellett te-
mették. 

Kubanek  Márton  nyug. pü. fő-
felügyelő  f.  hó 2 ikán, 67 éves korá-
ban, városunkban, hosszas betegség 
után elhunyt. Tekintélyes család gyá-
szolja. Temetése ma, pénteken d. u. 
5 órakor lesz. 

Kézsmárky  Berta, érdemes Vö-
röskeresztes nővér, városunk szülötte, 
Budapesten elhunyt. A megboldogult 
a világháborúban, a harctéren, a se-
besültek ápolásában áldozatos mun-
kát végzett. Érdemeinek elismeréséül 
a budapesti Rokkant tisztek Otthonába 
helyezte fölöttes  hatósága. Most ott is 
halt meg, hosszas betegség után. 

ítélet egy Spielmann ügyben. Is-
meretes a közönség előtt az az eset, 
amely még az 1935 évben történt a 
Spielmann Áronék lakásán, amikor a 
rendőrség ott holmi dollár ügyben akart 
helyszíni vizsgálatot tartani. Spielmann 
Ibolyka akkor késsel támadt a köte-

t teljesítő, s közismerten udva-
rias Dronca tisztviselőre, s hadoná-
szása közben annak kabátját is elha-
sitotta. A bíróság a harcias Spielmann 
Ibolykát emiatt legutóbb 15 napi el-
zárásra ítélte, de az ítélet még nem 
jogerős. 

A róm. kath. egyházközségi ének-
kar évadzáró hangversenye a lapunk 
mult számában közölt gazdag műsor-
ral a tegnap este a legteljesebb siker 
jegyében folyt  le. Az énekkar szép 
teljesítménye éppúgy, mint az egyes 
magánszámok sok tapsot és elisme-
rést váltottak ki. A közönség melegen 
ünnepelte a derék karmestert: Kiss 
Elek zenetanárt s a Székely Dalegylet 
zenekarát is, amely az egyes számo-
kat kisérte. Talpraesett megayitót és 
lelkes alkalmi beszédet Nagy Lajos dr. 
és Sándor Imre mondott. 

x Egy magános úrhölgy keres a 
városban nyári üdülési célból teljes 
ellátást; szeretné, ha családtagnak 
néznék. Fizet havonta 3000 lejt. Aján 
latokat kér sürgősen Székely Géza 
szerkesztő. Braşov, Str. Sf.  Nicolae 10. 

Koronagyülés A vármegyei róm. 
kath. papság £ S án, csütörtökön, 
tartotta ipeg szokásos tavaszi gyülé 
sét városunkban. A közgyűlést mise 
előzte meg, ^melyet Sándor Imre 
pápai kamarád főesperes  végzett. A 
közgyűlésen időszerű egyházi és isko-
lai kérdéseket tárgyaltak meg. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik néhai édesapánk, Benedek 
Géza elhunytával minket ért' mély 
gyászunkban részvétükkel vigasztalni» 
s a temetésen megjelenni szívesked-
tek, ezúton mondunk hálás köszö-
netet. Hálás köszönetünk külön a 
Polgári Önképző Egyletnek és a Ci-
pészipartársulatnak diszes koszorúik: 
ért, továbbá a Székely Dalegyletnek 
szép karénekeiért. A gyászoló család. 

Büntetés terhe alatt mindenki kö-
teles elfogadni a százlejes ezüst pénzt. 
A pénzügyminisztérium a mult hét fo-
lyamán ujabb rendeletet adott az or-
szág összes pénzügyigazgatóságainak 
arra nézve, hogy falragaszok  és egyéb 
közlési módozatok utján hozzák a kö-
zönség tudomására, hogy az ezüst 
százlejesek továbbra is forgalomban 
maradnak, mint eddig voltak és sen-
kinek sem áll jogában a pénzt fizetés 
alkalmával visszautasítani. Mindazok, 
akikről bebizonyosodik, hogy vissza-
utasítják a 100 lejesek elfogadását,  az 
ügyészség elé kerülnek, ahol törvé-
nyes pénzek el nem fogadása  miatt 
indul meg az eljárás ellenük. 

Balucz Bálint cimbalomhangver-
senye sok és meleg hatást keltve, de 
sajnálatosan kisszámú érdeklődő kö-
zönség jelenlétében folyt  le a mult 
szombaton. Pedig Balucz Bálint való-
ban mestere ennek az ősieredetü, sa-
játságos hangszernek, s nem rajta, az 
ő tudásán, hanem hangszerének tecl»-
nikai felépítésén,  teljesítőképességben 
való korlátozottságán mult, hogy pl. a 
Liszt-rapszódia nem tudott teljes össz-
hatással érvényesülni. Különösen a 
pianói voltak szépek, leheletszerűen 
finomak,  aminek titka az is, hogy a 
pianóknál a hangszer eredeti fogyaté-
kossága, a hang anyagszerű koppa-
nása elenyészően kicsire halkul s ez-
zel a tónus melegsége nyer. 

Megrenditö gépkocsi szerencsét-
lenség öt halálos aldozattal. Megren-
dítő gépkocsiszerencsétlenség történt a 
mult pénteken hajnalban 2 óra 18 
perckor Apáca és Nagyejta községek 
között. A kolozsvár—brassói 4Q2 ős 
számú gyorsvonatba beleszaladt a 
Tg.-Mureş 428 as rendszámot viselő 
teherautó. A teherautó Érassóba tar-
tott a pénteki hetivásárra és székely 
földmives  asszonyok szállították rajta 
eladni való portékáikat. ,Az összeüt-
közés oly borzalmas erejű volt, hogy 
az autó pozdorjává tört és a rajta 
ülők közül öt nő szörnyet halt, még 
pedig négy azonnal, egy kórházba 
szállítás közben. Közöttük Kelemen 
Ágnes, Molnár Tódornó és Molnár 
Györgyné olaszteleki, Boros Lajosné 
vargyasi, Csíki Mária köpeci lakosok. 
Súlyos sérülésekkel mentették ki Bog-
dán György baróti lakost, az autó 
vezetőjét és tulajdonosát és Varjassy 
János segédsoffört.  A szerencsétlensé-
get állítólag az okozta, hogy a váltó-
őr elaludt s a vasút és az országút 
keresztezésénél a sorompót nem en-
gedte le. 

L e b é l y e g z e t t ö n g y ú j t ó k 
n y o m d á n k B i l e t é b e n 
n a g y v á l a s z t é k b a n kaphatók . 

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

ruhatisztítást is. 

Áraim olcsóságáról és munkám jóságáról kérem meggyőződni. 

Tisztelettel : 
F R I T Z B R E I H O F E R 

kelmefestő  és vegytisztitó Sighişoara—Segesvár. 
Odorheiu—székely udvarhelyi gyűjtőhely : 

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

F. hó 5-én. szombaton lesz az HITE kerti mulatsága a Ferenczy Ferenc-féle kerthelyiségben. 
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Legújabb. 
Felgyógyult az országos párt-

elnök. Gróf  Bethlen ; György, a ma-
gyarság szeretett vezére hüléses influ-
enzában betegen feküdt  több napon 
át. Magas láza volt s kezelőorvosa 
erre való tekintettel tüdőgyuladás el-
leni oltásokat alkalmazott a beteg párt-
vezéren. Legújabb értesülés szerint 
gróf  Bethlen György teljesen felgyó-
gyult s ismét átvette a pártügyek ve-
zetését. 

A csíki magánjavak alkalmazott-
jainak nyugdíjügyében a Népszövetség 
ugy döntött, hogy a comán kormány 
rendezze a magánjavak valamennyi 
volt magyar kisebbségi alkalmazottjá-
nak nyugdiját és 10 évre visszamenő-
leg a hátrálékos nyugdijakat és járu-
lékokat ne államkötvényben, hanem 
készpénzben fizesse  ki. 

Állattemetők. A földmivelésügyi 
hatóságok munkaprogrammjában sze-
repel az idén az a feladat  is, hogy az 
állategészségügyi szervek közremükö 
dósével minden városban és község-
ben az elhullott állatok elföldelésére 
szolgáló temetőt kell létesiteni. Ebből 
kiindulva újból felvetjük  az úgyneve-
zett városi dögkert kérdését. Ismét fel-
hívjuk a hatóságok figyelmét  arra, 
hogy a városi közönségnek, különö-
sen a városi kispolgárnak egyik leg-
kedvencebb kiránduló helye az úgy-
nevezett »Kerekerdő«, vagyis a városi 
Csere aljában levő fenyves.  És éppen 
ennek a kedvenc kiránduló helynek a 
patak felé  eső alsó részében helyezték 
el a dögkertet, amelynek közelében 
egy régebben kellemes vizéről ismert 
forrás  is van. Most azonban a dög-
kert bűzös levegője megfertőzi  ezt a 
szép kirándulóhelyet és senkinek sincs 
kedve a forrásból  sem inni. Az állat-
egészségügy semmit sem szenvedne, 
ha ugy helyeznék el az állattemetőt, 
hogy abból a városi közönségnek ne 
legyen erkölcsi kára és undorodás nél-
kül élvezhesse a nyári kirándulás által 
nyújtott szerény polgári szórakozását. 

x Elveszett egy sötét szürke, 4 
éves kanca-csikó a csikmegyei hatá-
ron. Tulajdonosa Ilyés M. István Ze-
tea—Zetelaka. 

Az I.  G. Duca—székelykereszturi 
unitárius fögimn.  igazgatóságától 
565—1936/37. 

Tájékoztató. 
A főgimnázium  első osztályába 

beiratkozni óhajtó tanulóknak felvételi 
vizsgát kell tenniök. A felvételi  vizs-
gát junius és szeptember hónapokban 
tehetik le. Juniusban 21-én, hétfőn 
fogjuk  tartani a felvételi  vizsgát, mely-
nek tárgyai a román és a magyar nyelv, 
továbbá számtan az elemi iskola ne-
gyedik osztályának anyagából. A vizs-
gára felbélyegzett  kérvénnyel iratkoz-
hatnak be a tanulók. Kérvénymintát 
bejövetelkor a titkári iroda ad. Vizs-
gára előállhatnak mindazon tanulók, 
akik az elemi iskola negyedik osztá 
lyát szabályszerűen elvégezték és 10 ik 
életévüket betöltötték. A beiratkozás-
hoz a következő okmányok beadása 
szükséges: állami anyakönyvi kivonat 
(extras de naştere), keresztlevél (ex-
tras de botez), állampolgársági bizo-
nyítvány (certificat de naţionalitate), 
osztálybizonyitvány (certificat de clasă) 
és ujraoltási bizonyítvány (buletin de 
revaccinare). Az okmányokat a vizsga 
alkalmával kell a titkári irodába be-
adni. A vizsga dija 80 lej, mely ösz 
szeg a jelentkezés alkalmával fize 
tendő. A főgimnázium  igazgatóságának 
célja az, hogy a szegénysorsu, de 
jómagaviseletü és jóelőmenetelü, tanul-
nivágyó, székely gyermekek előhala-
dását megkönnyítse s ezért az első 
osztályba beiratkozni óhaitó tanulók-
nak 5 háromnegyed és 10 félkedvez-
ményt biztosit az iskolai és konvik-
tusi dijak odaítélésénél. A kedvezmé-
nyek megadásának elbírálásánál a fel-
vételi vizsga eredményét és az első 
osztályban tanúsítandó tanulmányi 
előmenetelt fogjuk  alapul venni. Rész-
letesebb felvilágosítást  készséggel ad 
az igazgatóság. 

x Göllner Picike tánctanitását 
megkezdte; felnőttek,  gyermekek és 
iparosok részére. Jelentkezni lehet Göll-
ner Ottó trafikjában  és Bul. Reg. Fer-
dinand (Kossuth utca) 19 szám alatt 
az emeleten. 

Nagy feltűnést keltett haláleset 
történt néhány nappal ezelőtt Szent 
keresztbányán, ahol botütésektől eredő 
zuzódásokkal, holtan találták Varga 
Miklós ottani kereskedőt és volt 
mészárost. Nyomozás folvtán  a csend-
őrség letartóztatta Balló Lajos, Szász 
Domokos és Mihály Domokos lövétei 
legényeket, mert a nyomok szerint ők 
ütötték volna agyon Vargát, Lőrincz 
Samu lövétei mészáros felbujtására, 
aki mint üzleti versenytárs akarta 
volna Vargát láb alól eltétetni. Lőrincz 
Samut szintén őrizet alá vették, s a 
vizsgálatot folytatják. 

x Kozmetikai hír. Külföldi  tanul-
mányutamról visszatérve a legújabb 
bécsi és pesti módszerekkel kezelek. 
Uj  receptek  után készült  kozmetikai 
szerek.  — Kiváló tisztelettel: Imréh 
Ibolya.  2—2 

A gyümölcsfa-permetezési eljárás 
megszervezése. Régebben nem ismer-
tük a gyümölcsfák  kártevőit és nem 
is törődtünk velük. Az utóbbi évtized-
ben azonban olyan tömegesen elsza-
porodtak gyümölcsöskertjeinkben az ál-
lati kártevők és a pusztító gombabe-
tegségek, hogy azokkal már komolyan 
számolnunk kell. Meg kell ismernünk 
azoknak tömeges kártételeit és ellenük 
a megfelelő  gyümölcsfagondozással 
védekeznünk kell. Eme kártevők fel-
ismerésére és pusztítására ad rend-
szeres tájékoztatást a Gyerkes Mihály 
ny. ig. tanitó szerkesztésében megje-
lenő Gyümölcsöskert cimü gyümölcs-
termesztési és gyümölcsvédelmi havi 
értesítő, az általa vezetett Permetező-
kör pedig vállalja a gyümölcsfák  kár-
tevőinek permetezési eljárással való 
irtását. A legveszedelmesebb állati kár-
tevők a mi gyümölcsöseinkben: a 
fiatal  levél- és gyümölcsrágó araszoló 
hernyók, a nyüvesedést okozó férgek, 
a zöld levéltetvek, vagy hamuférgek, 
a paizstetük, és az ujabban beköszön-
tött, gyorsan tovaterjedő vértetük. Ál 
növényi gombabetegségek közül : a 
rothadás, a levél- és gyümölcsragyá-
sodás, különösen pedig a szilvafákat 
erősen támadó fekete  szinü korompe-
nész és az egres amerikai liszthar-
mata. A permetezőkörbe egyszerű je-
lentkezéssel belépő tagok gyümölcs 
fáit  rendszeres, állandó permetezésben 
részesitik, aránylagos legkevesebb 
munka- és anyagdíj ellenében. Mente-
sítsük a gyümölcsfákat  a ragályos kár-
tevőktől, hogy állandóan sok és szép 
gyümölcsöt teremjenek. 

x Eladó: 13 drb. Révai Nagy-
Lexikon, Arany János, Eötvös József 
és Jósika Miklós összes müvei disz-
kötésben, egy hegedű, egy drb. 5 
lámpásos Csebeko rádió, valamint 
egyéb tárgyak. Cim a kiadóhivatalban. 

x Vasüzletemet áthelyeztem Szabó 
Denkó mészárszéke mellé. Kérem tisz-
telt vevőimet, hogy szíveskedjenek az 
uj helyiségben felkeresni.  Tisztelettel: 
Bacsics József.  10—10 

x Éoületek csatornázását olcsó 
árban vállalom. Baláska Károly bádo 
gos Odorheiu—Székely udvarhely Piaţa 
Reg. Maria (Zöldség-piac) 13. 2—2 

x Eladó szántó és kaszáló a 
»szászok táborán«, 12 holdas terület. 
Cim Zakariás Miklós Odorheiu. 

x Eladó olcsó áron egy alig 
használt modern hálószobaberendezés 
Bul. Reg. Ferdinand 19. sz. (emelet.) 

x Megnyílt a Fernengel sósfürdő. 
Naponként a Flórián üzlet elől rendes 
kocsijárat. Oda és vissza 6 lej, egy-
szeri utazás 4 lej. 4—4 

x Egy szép bútorozott szoba ju 
nius l-jétől kiadó. Cim a kiadóhiva-
talban. 2—3 

Szinházi Élet, Délibáb, 
Rádió-Ujság, Rádió-Élet, 

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

ható nyomdánk boltjában. 

Mindenes 
kiadóban. 

lány kerestetik. Cim a 

x Négy középiskolát végzett fiút 
tanulónak azonnali belépéssel felvesz: 
Gáspár és Papp kereskedése. 1—3. 

x Kiadó 2 szoba, kerteş lakás. 
Cim a kiadóban. 2—2. 

Hirdessen  a Székely  Köz-
életben,— biztos sikere  leszi 

Meg a k a r Ön t e l j e s e n s z a b a d u l n i 

reuma, köszvény, isiász bántalmaitól? 
Sok ezren kigyógyultak! Fájdalmak a tagok-
ban és izmokban, nyomorék kezek és lábak, szúrás, 
szaggatás, o l d a l , h á t és gerincfájdalmak  ellen. 
Én Önnek egy természetes szert aján. 
lok betegségének gyógyítására I Ez a 

S P O N G I L I I A . 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje megl 
Ön örökké há l á s l e s z : á ra 90 lej és p o s t a k ö 11 s ég. 
K é s z i t i: KOliCZ-gyógyszertár O d o r h e i u . 

Figyelem X Figye lem! 

Szükséglete beszerzése alkalmával ne feledje  el az átköl-
tözés folytán  a Bul. Regele Ferdinand 2. sz. alatt, a Floriém-
féle házban, újonnan megnyílt 

D R A G O H A N-féle 
üzletet felkeresni,  ahol mindennemű üveg- és porcelán kész-
letek, díszműáru tárgyak, lámpák és pléhedények kaphatók. 

Ugyanott üvegezést, tükörbetételt és képkeretezést olcsó 
árban vállalok. 

Tisztelettel: Dragomán Sándor. 

RÁDIÓKAT 
eladok, j av í tok , bármely 
gyártmányú gyári készü-
léket a l e g j u t á n y o s a b b  

w árban megrende l ek . 
JAKÓ ALBERT tanár rádiótechnikai műhelye. 

! 
Látogassa meg a „CUKORKAKIRÁLY" 
csemegeüzletét Bulevard. Regele Ferdinand 7 szám alatt9 
ahol a legnagyobb választékban kaphat mindennemű csemege-
árut, mint déli és belföldi  gyümölcsök, zöldségek, halfélék, 
túró és vajtermékek és hidegfelvágottak.  — Különleges cu-
korkafélék.  és csokoládék a húsvéti ünnepekre. — Olcsó árak. — 

BARKÓCZY-ÉTTEREM. 
Szíves tudomására kívánom adni a nagyérdemu fogyasztó  közönségnek, hogy 

ÉTTERMEMET 
személyesen kezelem, s nálam gyönyörű, parkettel, modern világítással 
felszerelt  termek állnak a n. é. közönség rendelkezésére. — Esküvők, 
táncos-teák és bármilyen jellegű összejövetelek, bankettek ellátását a 

legelőnyösebb árban vállalom. 

Vidéki intellektuellek találkozó helye. 

Kitűnő konyha, Jó boraim és Szállási cigányzenekara bizto-
síték a kellemes és olcsó szórakozásra. 

Szives pártfogást  kér: BARKÓCZY ALBERT. 

Ha elegáns és szép ClpŐt 
akar vásárolni, ugy 
keresse fel 

D O B R A ! K Á R O L Y 
c i p ő - ü z l é t é t , 

ahól a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús 

választék áll rendelkezésre. 
U g y a n o t t m é r t é k u t á n i m e g r e n d e l é s e k 
v é t e l - k ö t e l e z e t t s é g n é l k ü l k é s z ü l n e k . 

I 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Bészvénytársasag Odorheiu. 


