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A- lámiH 

A külpolitika 
nagy eseménye a francia  kormány-
változás, A Blum kormány bukásának 
csak formai  oka a felhatalmazási  tör-
vényjavaslat leszavazása. Blumnak 
bukni kellett s a pénzügyi leszavazta-
lás a népszerűség diszét adta ehez a 
bukáshoz. A valóságban megbukott az 
a kormányzati rendszer, amely alatt 
felnövekedtek  a baloldali túlzó eszmék, 
amelyekre nézve a talajt túlságosan 
termékennyé kezdte tenni a Szovjet-
Oroszországgal való barátkozás. A pol-
gári gondolkozás igen háttérbe kezdett 
szorulni a francia  közéletben, elérke-
zett az idő az első lépéshez, az elpol-
gáriatlanodás veszélyének a meggátlá-
sához. 

Blum bennemaradt ugyan az uj 
kormányban is, ezt szükségessé tette 
a nagyobb megrázkodás elkerülése. 
De a vezetés polgári kezekbe került s 
remélni lehet, hogy ez az átmenet a 
jobboldali uralom visszatérésében fog 
folytatódni. 

* 

Hogy milyen nagy esemény a 
spanyol háborúban Bilbaó elestével 
beállott fordulat,  azt mutatja — töb-
bek között — az is, hogy Hitler és 
Mussolini táviratban gratuláltak Franco 
tábornagynak. Lehet, hogy ez a győ-
zelem fogja  elvezetni a nemzeti csa-
patokat a háború győztes befejezésé-
hez, de valószinü, hogy a harctéri 
győzelem diplomáciai sikereket is hoz 
Francoéknak. 

Fenn és lenn. 
A kisantant-államok vezető és 

felelős  kormányférfiai  tanácskozá-
sokat folytatnak  s csak legutóbb jelen-
tette ki Hodzsa cseh miniszterelnök, 
hogy a kisantant értekezleten gyakor-
lati megoldásokat készítettek elő a 
dunai együttműködésre. Ez világosan 
azt jelenti, hogy az eddigi merev és 
egyoldalú magatartásokból engedni 
kell s különösen a kisebbségeknek 
kell engedményeket nyújtani, mert 
enélkül a dunai államok közeledése 
lehetetlen. Ez történik fenn. 

Nagyváradon a rendőrség intéz-
kedése következtében tilos a vendég-
lői étlapokat két nyelven állítani ki, 
tehát pl. a töltöttkáposztát nem sza-
bad magyarul irni az étlapra. A ven-
déglősök most elhatározták, hogy ké-
réssel fordulnak  a polgármesterhez és 
a rendőrkvesztorhoz a két nyelvű ét-
lapok engedélyezéséért. Ez történk 
lenn. 

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

uI férfi-  és nól 
divatüzletei 

nyitottam, ahol jó árukat 
adok el szolid áron. 

Szíves pírtfogást  kérek, tisztelettel: 

Dnlicsek Sándor. 

Véndiáktalálkozó 
városunkban. 

Amint mér jeleztük, julius 4 én 
lesz a helybeli róm. kath. főgimná-
zium 1907-ben érettségizett diákjainak 
harmincéves érettségi találkozója. A 
találkozóra szétküldött meleghangú, 
szép meghívót, melyet Nyirő József  és 
Orbán Domokos dr. írtak alá, az 
alábbiakban közöljük : 

Harminc esztendeje, hogy fel-
keltünk a székelyudvarhelyi róm. 
kath. főgimnázium  padjairól és tele 
bizalommal, hittel, tervekkel és ál 
mokkái az élet kapujában egymás 
nak utoljára kezet nyujtottunk. Alig 
tehettük meg azonban első bátorta-
lan lépteinket, a legsúlyosabb törté-
nelmi viharok sodrába kerültünk, 
melyben valaha az emberiségnek 
része volt. Ezért nem volt harminc 
éven át alkalmunk és lehetőségünk, 
hogy egyszer is visszaszállhassunk 
az ősi otthon századokkal dacoló, 
hü és meleg karja közé. 

Az élet azonban már fölöttünk 
is kezd alkonyulni, fiuk.  Ujabb ko-
moly és vpgy  határkőhöz érkezet-
tünk. A szavunk is köt és ugy 
érezzük, hogy nem mehetünk addig 
tovább, mig — ha pillanatra is — 
meg nem pihentünk az ősi iskola 
és egymás szivén. Sohasem volt 
nagyobb szükségünk egymásra, mint 
most 1 

Hivunk azért, Kedves Barátunk 
és Tetsvérünk, ha élsz, ha átköl-
töztél az örök életbe. Ugy végez-
tük egymás közt, hogy ez év julius 
4 én találkozunk, s ha csak muló 
időre is, költsük fel  sírjukból régi 
álmainkat, emlékeinket és nyujtsunk 
újból kezet, lelket egymásnak a 
rólunk, gyermekeiről soha meg nem 
feledkező  édesanyánk reánk váró 
áldásában és melegében. 

Jere hát, Kedves Barátunk! 
Julius 4-én, harminc esztendő mo-
hos határkövén a régi igaz szere-
tettel várunk és szives válaszodat 
Orbán Domokos dr. (Odorheiu) cí-
mére kérjük. 

Székelyudvarhely, 1937. május 
hó 30. 

Nyitó  József.  Dr. Orbán Domokos. 

Egy derék férfi  halála* 
Dr. Drexler Béla volt magyaror-

szági földmivelésügyi  államtitkár, utóbb 
az erdélyi hangyaszövetkezetek közp. 
igazgatója, Nagyteremiben, Marostorda-
megyében, 61 éves korában szívszél-
hűdés következtében meghall. Tevé-
keny közéleti munkásságot fejtett  ki 
a romániai magyarság érdekében, kü-
lönösen a szövetkezeti ügyeknek volt 
alapos szakértője és e téren a ma-
gyarság gazdasági fejlődése  sokat kö-
szönhet az ő fáradhatatlan  munkás-
ságának. Tagja volt az Országos Ma-
gyar Párt központi intézőbizottságá-
nak is. Temetése, utolsó kívánságá-
nak megfelelőieg,  a legegyszerűbb 
egyházi szertartással, temetési menet 
és a legkisebb gyászpompa nélkül 
történt meg Marosvásárhelyen az 
evangélikus temetőben, ahová a holt-
testet beszállították. 

Kik tettek 
baccaSaureátusi vizsgát a hely-
beli rám. kath. főgimnázium nö-

vendékei közül? 
— Összeállította: Biró Lajos. — 

Ismeretes dolog, hogy a régi ura-
lom idején a középiskola VIII. osztá-
lyát elvégzett ifjak  úgynevezett érett- v 
ségi vizsgálatot tettek. Ezt a vizsgát 
a tankerületi főigazgató,  vagy más 
állami kiküldött elnöklete mellett min-
den középiskola a saját intézetében 
tartotta és a végzett ifjakat  azok a 
tanárok vizsgáztaták, akik az iskolai 
év folyamán  tanitották. 

Az érettségi vizsgálat helyébe 
az 1925-ik évben az úgynevezett 
baccalaureátusi vizsga lépett. Ezt a 
vizsgálatot a baccalaureátusi törvény 
kivette az egyes középiskolák munka-
rendjéből és évről évre 6—6 közép-
iskolai tanárból és 1—1 egyetemi ta-
nárból összeállított iskolaközi vizsgáz-
tató bizottságok elé utalta oly módon, 
hogy vidékek szerin legalább 100 jelöltre 
essék egy-egy bizottság. A vizsgálat 
irábbeii s;s szóbeli részből áll. Az 
Írásbeli vizsga tárgyai: román, francia, 
latin nyelv a klasszikus és modern 
szekcióban, a reálszekcióban a latin 
helyett szakiskolai feladat.  Az Írásbeli 
feladatok  sikeres megoldása alapján 
bocsátják a jelölteket a szóbeli vizs-
gára. A vizsgálat szóbeli tárgyai: ro-
román nyelv és irodalom, hazai törté-
nelem, Románia földrajza,  alkotmány-
tan, francia  nyelv és irodalom. Ezek 
mellett a klasszikus szekción latin, a 
reálszekción mathematika és kémia. 
A legkisebb sikeres érdemjegy a 6 os. 
Javító vizsgálat nincs. Bukás esetén 
mindenkor a teljes vizsgát kell meg-
ismételni és ötször lehet vizsgára je-
lentkezni. 

Abból az alkalomból, 'hogy a 
baccalaureátusi vizsgálatok folyó  hó 
25 én, pénteken országszerte meg-
kezdődtek és városunkban is műkö-
dik egy vizsgáztató bizottság, idősze-
rűnek tartjuk közölni évfolyamok  sze-
rint azoknak az ifjaknak  a neveit, 
ekik a helybeli róm. kath. főgimná-
ziumból baccalaureátusi vizsgát tettek. 
A nevek után, akiknél meg tudtuk 
állapítani, közöljük a jelenlegi állást, 
vagy pedeg választott pályát is. 

Az 1924—25. isk. évben: Fuchs 
József,  Pap Imre és Veress Béla. A 
két első brassói, az utóbbi gyulafehér-
vári róm. kath. főgimnáziumi  tanár. 
Összesen : 3. 

Az 1925—26. isk. févben:  Biró 
Lajos, a jog-tudományok doktora, ügy-
véd Kolozsvárt. Összesen : 1. 

Az 1926-27.  isk. évben:  Ajvász 
László mérnök, Demeter János jog-
tudományi doktor, ügyvéd és újság-
író Kolozsvárt, Ferch Frigyes —, Landt 
György mérnök, Takács Ferenc or-
vos. Összesen : 5. 

Az 1927—28.  isk. évben:  Kassay 
Pál Ignác orvos, Makszin Mihály gaz-
dasági akadémiát végzett, összesen : 2. 

Az 1928—29. isk. évben:  Fodor 
András orvos, Flórián László keres-
kedelmi akadémiát végzett, Kovács 
László fjogtudomáoyi  doktor, Mihály 
József  volt pepnövendék, meghalt; 
Péter Elek jogász, Simó András ke-
reskedelmi akadémiát végzett; Szí-
gethy Béla ref.  pap. Összesen : 7. 

" 19—30. isk. évben  : Dimény 
Imre hadnrgy, Haáz Ferenc tanár; 
ifj.  Jodál Gábor, a jogtudományok 
doktora, ügyvédjelölt; Jodál Károly 
tanár, Lengyel Ödön tanár, Máthé 
István a jogtudományok doktora, ügy-
védjelölt ; Molnár Lajos tanár, Szabó 
Árpád tanár, összesen : 8, 

Az 1930- 31. isk. évben:  Ajvász 
János —, Almássy Kamii —, Antoni 
János rk. lelkész, Andrássy Miklós 
jogakadémiát végzett, Baczó Géza 
gazdasági akadémiát végzett, Biró 
György gazd. akadémiát végzett, Birton 
István rk. lelkész, Csibi István rk. 
lelkész, Dragomán Pál tanárjelölt, 
Gergely Lajos joghallgató, Glósz László 
orvostanhallgató, Frölich András állat-
orvostanhalígató, Fábián József  hiva-
talnok, Köpeczy Jenő András ügyvéd, 
Márton Lajos premontrei papnöven-
dék, Monoki Árpád joghallgató, Nagy 
Sándor joghallgató, Pintér István jog-
hallgató. Szabó Bálint rk. lelkész, 
Szabó Zoltán kereskedelmi akadémiát 
végzett, Szentiványi Szász István új-
ságíró, Tókos János rk. lelkész, Varró 
András rk. lelkész. Zeitler Gusztáv 
Károly joghallgató. Összesen: 24. 

Az 1931—32. isk. évben:  Ajvász 
Zoltán —, Asztalos Ödön joghallgató, 
Biró István —, Damin József  meg' 
halt. Daradics Gábor Debitzky 
István tanárjelölt. Demeter László ta-
nárjelölt, Ferencz Árpád tanárjelölt, 
Fischer András tanárjelelölt, Futó Ala-
dár műegyetemi hallgató, Gere Béla 
rk. lelkész, Győré László joghallgató, 
Hadrava Aurél joghallgató, Huber 
József  premontrei papnövendék Ró-
mában, Imreh Domokos orvostanhall-
gató. Khell Zoltán tanárjelölt, Mózes 
Pál —, Sander Jenő papnövendék, 
Stocz István —, Tóth László joghall-
gató, Triebel József  papnövendék, 
Albert László fakereskedő.  Össz.: 22. 

Az 1932-33. isk. évben  : Barna 
Sándor —, Bertalan Balázs papnöven-
dék, Dénes Albert —, Fábián Mihály 
papnövendék, Heim Sándor tanár-
jelölt, Horváth lózsef  tanárjelölt, Ko-
vács János hivatalnok, László Dénes 
papnövendék, Lőrinczy László ipar-
művész, Máthé László joghallgató, 
Paraté Ferenc —, Péter László pap-
növendék, Szabó Gyula tanárjelölt, 
Szentgyörgyi Béla tanárjelölt, Tamás 
Gáspár tanárjelölt, összesen 16. 

Az 1933—34. isk. évben:  Elekes 
András papnövendék, Kállay Lajos 
papnövendék, Knop Vencel műegye-
temi hallgató, László Antal papnöven-
dék, Liptay András tanárjelölt, Nagy 
Lajos joghallgató. Összesen : 6. 

Az 1934-35. isk. évben  a VII. 
osztályú főgimnázium  VIII. osztályúvá 
alakult át s igy az 1934—35. isk. év-
ben a VII. osztály nem állhatott vizs-
gára, a régebben végzettek közül pe-
dig senki sem jelentkezett. 

Az 1935- 36. isk. évben:  Gáspár 
László tanárjelölt, Jancsó Tibor mű-
egyetemi hallgató, Márton András 
gazdasági akadémiai hallgató, Pálfy 
József  —, Pánczél András tanárjelölt, 
Széli Sándor tanárjelölt, Szőke An-
drás —. Összesen : 7. 

A baccalaureátusi vizsgálat életbe-
léptetése óta, 11 évben tehát 101 vég-
zett ifjú  tett érettségi vizsgálatot a 
helybeli róm. kath. főgimnázium  nö-
vendékei közül. Ez elég szép szám-
nak mondható a mai körülmények kö-
zött. Az ifjak  nagy része a papi, jogi 
és tanári pályán igyekézett és igyek-

Szombaton, jnn. 26-án és vasárnap, jnn. 27-én a ref.  kulturteremben a „Gróf  Rinaldó" operett mérsékelt helyárakkal. 



SZÉKELY KÖZÉLET 1937 junius 26. 

A 14-ik állami sorsjáték l-sö osztálya 

iullus 15-ikén kezdődik-
Vásároljon sorsjegyet 

az Udvarhelymegyei Takarékpénztárnál 
Odorheiu. 

A julius 15-iki nyeremény összege 
30y57ly200 lej. 

Vegyen egy «orsjegyet az Udvarhelymegyei Takarékpénztár szerencséi 
választékából és 200 lej befektetéssel  már az első hozásnál milliomos 
lehet, mert minden második sorsjegy nyer - A szerencse választása csak 

arra eshetik, akinek sorsjegye van az ÁUami Sorsjátékra. 
A iun. 15-lkl huxáskor a 333476 számú sorsjegy 1 milliót nyert 

szik elhelyezkedni. A papi és jogi 
pályán még ez ideig — talán nincs 
túlzsúfoltság,  — végzett tanárjelölt 
azonban annyi van, hogy tíz esztendő 
utánpótlására is elegendő lenne. 

Kormányválság 
Franciaországban. 

A Blum kormány lemondott és a 
köztársasági elnök a lemondást elfo-
gadta. Az elnök a kormányalakítással 
Camille Chautemps-t bizta meg, aki 
kedden éjjel a radikális és szociálista-
párt tagjai közül megalakította az uj 
kormányt. A kormánynak 21 tagja 
van s köztük helyet foglal  mint helyet-
tes miniszterelnök Leon Blum, volt 
miniszterelnök is. A kormány 11 tagja 
a radikálisok és 10 tagja pedig a szo-
ciálisták közül való. 

Az uj miniszterelnök a kormány 
megalakítása után fogadta  az újság-
írókat és a következő nyilatkozatot 
lette előttük: 

— Talán már feltűnt  önöknek, 
hogy megszüntettem a gazdaságtigyi 
miniszteri tárcát. A jövőben a pénz-
ügyminiszter lesz a gazdasági bizott-
ság elnöke. Azonban létesítettem a 
külügyi államtitkárságot. Hálámat és 
köszönetemet fejezem  ki barátomnak, 
Leon Blumnak, hogy értékea együtt-
működését felajánlotta  nekem. Köszö-
nettel adózom még Daladiernek, aki 
önként lemondott a helyettes minisz-
terelnökségről. Az uj kormány hü 
marad a néparcvonal programmjához, 
de egyúttal a polgári béke és nyuga-
lom légkörében akar működni. Leg 
szükségesebb feladatunk  a pénzügyi 
helyzet megjavítása. Ezért hívtam meg 
a pénzügyi tárca vezetésére Bonnet, 
akivel már együtt működtem előző 
miniszterelnökségem alatt és akinek 
szakképzetfségét  senki sem vonhatja 
kétségbe. Az országgyűlés két házá 
nak bizalmon alapuló együttműködé-
sétől remélem megoldani a nehéz fel-
adatot, amely elé miniszterelnöki tiszt-
ségem állit. 

Az uj kormány tagjai letették az 
esküt. Bonnet pénzügyminiszter, aki 
washingtoni nagykövet volt, szerdán 
hajóra száll Newyorban és 28-án ér-
kezik Párisba, hogy elfoglalja  helyét a 
pénzügyminiszteri tárca betöltésénél. 

Az uj kormány csütörtökön tar-
totta az első minisztertanácsot és f. 
hó 29 én, kedden fog  a parlamentben 
bemutatkozni 

Kivégezték Kun Bélát. 
A Szovjet Oroszországban napi-

renden levő kivégzések több külföld-
ről beszármazott politikai vezetőre is 
kiterjednek. Legutóbb arról érkezett 
hir, hogy kivégezték Kun Bélát, a 
volt magyarországi hirhedt vörös dik-
tátort is. 

bizonyítvány, nős tanároknál házassági 
bizonyitvány, tanulmányi állapotot iga-
zoló okmányok, erkölcsi bizonyitvány, 
szolgálati bizonyítványok, eddigi mű-
ködési engedélyek) felszerelt  kérésüket 
a Főgimnázium Igazgatóságához a kí-
vánt időpontig nyújtsák be. 

Az intézet bennlakásához szük-
séges két lehetőleg lelkészjelölt fel-
ügyelő is. Fizetésük a teljes ellátáson 
kívül az egyházi főhatóság  által meg-
állapított pénzfizetés. 

Az állások folyó  év szeptember 
1 én elfoglalandók. 

I, G. Duca, 1937 junius 15. 
Az Unitárius Főgimnázium Elöljárósága. 

Figyelem I Figyelem 

A Missziótársulat Tarka-
napja. 

Mint már mult számunkban jelez-
tük, a Missziótársulat jul. 4 én, vasár-
nap délután 3 órai kezdettel Tarka-
napot rendez a Kollégium-kertben, hol 
számos és uj szórakozást talál a kö-
zönség. 

Délután fél  6 órakor az irgalmas 
nővérek udvaráról felvirágozott  gyer-
mek kocsik sora vonul be a kertbe 
rózsásarcu lakóikkal. 

Délután 7 órai kezdettel Mese-
délután lesz a következő műsorral: 

1. Prológust mond Martinovis 
Baba. 

2 Táncol 8 kis leány. 
3. Mesét mond Jolán néni. 
4. Páros jelenetet ad elő Bucsi 

Mária és Orbán Dénes. 
5. Rózsaballetet mutat be a leány-

gimnázium pár növendéke. 
6. Énekel Biró levente. 
9 óra után tánc. 
ízletes és olcsó ételek és italok 

állanak a közönség rendelkezésére. 
Ezen Tarka napra mindenkit sze-

retettel hiv és vár a Rendezőség. 
Belépti dij: felnőtteknek  12, gyer-

mekeknek 7 leu. 

Mielőtt 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. 

SPORT. 

Pályázati hirdetés 
helyettes tanári állásokra. 

A Székelykereszturi—I. G. Dúcai 
Unitárius Főgimnázium Elöljárósága 
az 1937—38 ik iskolai évre pályázatot 
hirdet a következő helyettes tanári 
állásokra: 

A Hargita Testedző Egylet a ju-
nius 8 iki ünnepségekkel kapcsolatban 
Őfelsége  II. Károly királynak — mint 
örökös tiszteletbeli elnökének a követ-
kező szövegű hódoló táviratot kül-
dötte: »Majestăţii Sale Regelui Carol 
II, Bucureşti. Cu ocazia serbăriilor de 
azi primiţi cele mai călduroase urării 
ca preşedinte de onoare al Clubului 
Sportiv Hargita.« — Őfelsége II. Ká-
roly királynak Bucureşti. A mai ün 
nepségek alkalmából, mint diszelnö 
künk, fogadja  legmelegebb jókivánsá 
gainkat Hargita Testedző Egylet.» Az 
üdvözlésre f.  hó 20 án Őfelsége  ma-
gántitkári hivatala a következő távirat 
ban válaszolt: »Clubul Sportiv Har-
gita Odorheiu. Majestatea Sa Regele 
mişcat de bunele urării exprimate de 
Dvs. cu prilejul aniversării restauraţiei 
a binevoit a mă autoriza să Vă trans-
mit mulţumirile sale Director secreta-
riatului particular al M. S. Regelui 
Eug. Buhman.« — »Hargita Testedző 
Egylet Odorheiu. Őfelsége  a Király a 
restauráció évfordulója  alkalmával az 
önök által kifejezett  jókívánságoktól 
inditva szíves volt megengedni, hogy 
Önöknek köszöneteit tolmácsoljam. 
Őfelsége  magántitkárságának igazga 
tója Eugen Buhman.«  

Agglegény adó — Magyarorsza 
gon. A magyar pénzügyminiszter a 
képviselőház őszi ülése elé beterjeszti 
az agglegény adóról szóló törvényja-
vaslatot. Magyarországon különben 
eddig is volt bizonyos mértékben agg 
legény-adó, mert a jövedelmi adó kulcs 
fokozatosan  csökken aszerint, hogy 

„diáéin vnn az adófizetőnek. 

1. Román főszak,  lehetőleg jog 
mellékszakkal. 

2. Latin főszak,  görög mellék-
szakkal. 

3. Görög főszak,  latin mellék-
szakkal 

4. Számtan főszak,  fizika-kémia 
mellékszakkal. 

5. Földrajz főszak,  történelem mel-
lékszakkal. 

6. Francia főszak,  magyar mel-
lékszakkal. 

7. Német főszak  latin és esetleg 
román mellékszakkal. 4 

Azok a helyettes tanárok, akik 
internátusi segédfelügyeletre  vagy iro-
dai adminisztratív munkára is alkal-
maztatnak, azért a munkáért teljes el-
látást (lakás, fűtés,  világítás és 10 hó-
napra a tanulókéval teljesen azonos 
koszt) a teljes titkári teendők ellátása 
esetén havi 1000 lej pénzfizetést  is 
kapnak, , 

A megválasztandó tanárok köte-
lezettségeit és javadalmait az unitá-
rius egyházban érvényes rendeletek 
állapítják meg. 

Pályázhatnak elsősorban unitárius 
vallású, legalább licencia vizsgával és 
teljes pedagógiai szemináriumi vég-
zettséggel rendelkező olyan férfi  tan-
erők, akik a katonai szolgálatnak mar 
eleget tettek, vagy akik elfogadható 
módon igazolni tudják, hogy az isko-
lai év folyamán  katonai szolgálatra 
nem fognak  behivatni. Pályázati ha-
táridő folyó  év julius hó 5 ike. 

A pályázni óhajtók a Főgimná-
zium Elöljáróságához címzett, minden szükséges okmánnyal (születési bizo-nyítvány, keresztlevél, állampolgársági 

Bilbaó elesett. A spanyol háború 
elenlegi legnagyobb eseménye, hogy 
a nemzeti csapatok elfoglalták  Bilbaót, 
a bászk fővárost.  E győzelemnek azért 
van nagy jelentősége, mert Bilbaó ha-
talmasan megerősitett város volt és 
leküzdhetetlennek látszó védelmi vo-
nalat, valóságos vasgyürüt alkottak 
körülötte a környező hegyek, amelyek-
nek védelmi berendezése megsemmi-
sítéssel fenyegette  az ostromló sere-
geket. 

A gyümölcsfavédelem 
lényege és szükségessége. 

Fel kell ismerjük mindnyájan, 
gyümölcstermelők, a gyümölcsfavéde-
lem lényegét, hogy azután áldozatos 
készséggel gondozza mindenki gyü-
mölcsfáit,  az időrendben fellépő  pusz-
títók ellen. 

A teendők már kora tavasszal» 
tehát feketerügyek  idejében megkez-
dődnek és sorrendben következnek az 
alábbiak szerint. 

Az elbokrosodott felesleges  ága-
kat, vizhaitásokat. a tövekről előtört 
vadhajtásokat, továbbá az elszáradt, 
vagy rákbetegségben szenvedő ágakat 
levágjuk, a sebeket rendes kezelésben 
részesítjük, hogy a sebhelyek mielőbbi 
beforradását  elősegítsük. A törzsön és 
a vastagabb ágakon megtelepedett 
mohókat, zuzmókat, elszáradt fakéreg 
részeket egy fakéssel  letakarítjuk, meg-
keféljük,  azután erős 4—5" os karbo-
lineumos, vagy mészkénlé oldattal a 
fák  törzsét és ágait, mosdatásszerü 
bőséggel, derűs napos időben megper-
metezzük. Ezen müveletet legalább 
minden 3 - 4 évben megismételjük. 
A bimbólikasztó bogár, a levél- és 
gyümölcsrágó darazsak korán lerakott 
petéiből a napfényen  hamar kikelő kis 
hernyók ellen, rügyfakadás  alkalmával 
Y.°/o os bordóilében, Vs°/° o s á r z é n e s 

anyagokkal, füstszerü  finomsággal;  a 
levélfodrosodást  és pusztulást okozó 
lisztharmat gombabetegség csirái to-
vábbá a levél és gyümölcsrothadást 
hozó monilia és a ragyás pettyesedóst 
előidéző fuszikládium  gombabetegsé-
gek ellen, elvirágzás után l°/o os bor-
dóilében, l°/o-os kénes anyagokkal, 
esetleg ebben az araszoló és más her-
nyók ellen 7i°/oOS arzénes anyagok-
kal permetezzünk, finom  elosztással. 
Következik ezután, a május végén, 
junius hó elején rendszerint tömegesen 
fellépő  zöldlevéltetü (hamuféreg),  a 
paizstetü szivókártevők elleni nikoti-
nos 2°/o os anyagokkal való permete-
zés ; a vértetü fészkek  kipusztítására 
pedig terpentinnel, vagy denaturált 
szesszel történő éCsetelés. A nyár kö-
zepén, tehát junius, juliusban a gyu-
mölcsösök nyüvesedését okozó, külön-
féle  moly pillangók hernyóinak elpusz-
títására és az ismételten jelentkező 
gombabetegségek kiirtására szolgáló 
nyári permetezés 1% os bordóilében, 
l°/o os kénes anyag és ebben a lében 
7.0/0 os arzénes anyag keverékkel, fi-
nom elosztással való kiszórás a levél-
zetre és a gyümölcsökre, ha azok még 
nincsenek érésre zsendülve. A nyári 
permetezést mindig árnyékos időben, 
vagyha ilyet nem kaphatunk, akkor 
délelőtt a reggeli órákban és estefelé 
a nemnagyon tűző napfényes  időben 
végezzük el, mert az erősen égető na-
pon végzett permetezés perzselő, káros 
hatással lehet a gyümölcsfák  leveleire 
és gyümölcseire egyaránt, különösen 
a kényesebb természetű Jonathan és 
barackfákra. 

Égy pár évi rendszeres, vagyis a 
baj fellépését  megelőző (preventív) 
permetezés véghezvitele után, már 
csak az állandó szemlélet és esetleg a 
szárnyas példányok utján terjedő zold-

L e b é l y e T ^ * * S n q v i i l t 6 k 
n y o m d á n k ü z l e t é b e n 
nagy választékban kaphatók. 

U J ÜZLET! 
Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült közönséget, hogy 

Brassóból Székelyudvarhelyre helyeztem át, ahol férfi,  női- és 
gyermekcipőkben nagy választékom van. 

Női cipőkből a 35, 36, 41 és 42, férflcipőkböl  a 45, 46 
számuakat helyszűke miatt leszállított áron árusítom ki 

Szives pártfogást  kér ugy a helybeli, mint a vidéki vá-
sárló közönségtől. 
Mély tisztelettel: HST-A-GTST P E E E 1 T C . 
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Értesítés. 
A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogy férje  m 
néhai SCHMITZ MIKLÓS elhányta után is a 

kelmefestő-  és vegytisztitó műhelyemet 
fenntartom. 

Férfi, noi- és gyermekruhákat, bársonyt, selymet, csipkét, szö-
veteket, gyapjú és kender-fonalakat,  végárukat, házi szőttes-
posztókat, vásznakat minden színben nagyvárosi szakszerű 
munkavezető garanciája és leszállított árak melett végzek. 

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

Tisztelettel: Özv. Schmi tz Hiklósné 
Odorheiu—Strada Stefan-cel Mare No. 21. (Malom utca.) 

levéltetűk és a lisztharmat ellen lesz 
nagyobb küzdelem. 

A gyümölcsfák  felnevelését,  gon-
• dozását teljesen mellőző, ugyszólva 
önmagára hagyó gyümölcsfa  tulajdo-
nosok gondoljanak csak gyermekeikre, 
'állataikra, vagy vetéstábláikra, mennyi 
munkát, előzetes befektető  költséget 
igényel azok felnevelése,  amig ered-
ményeket mutathatnak. Miért kell éppen 
a szegény gyümölcsfák  nevelésénél, 

-oltalmazásánál kezdetben és folytató-
lag is állandóan olyan szigorúan nagy 

-számítóknak lenni az előlegező kiadá-
s-sokban ? A növendék fák  jelenléte, a 
•kifejlett  gyümölcsfák  árnyas, levegőt 
•tisztító és szép kilátást adó élete nagy 
•megbecsülést érdemel, s ha még évi 
.gyümölcsterméssel is kedveskedik az 
időjárás és a kártevők sokaságának 
engedése szerint, ugy valóban meg-

-érdemlik a környezetünkben élő gyü-
mölcsfák,  hogy azokra igen nagy fi-
gyelmet és gondot fordítsunk,  s ezzel 
önmagunk kulturáltságát igazoljuk, 
mert akkor természeti hasznot és gyü-
mölcsben jövedelmet egyaránt várha-
tunk azoktól. A gyümölcsfavédelem 
lényege tehát ez, melynek szükséges-
sége elvitathatattan. 

Tekintsük hát mindennemű és faj-
táju gyümölcsfáinkat,  bokrainkat szin-
tén édes gyermekeinknek, kedves ál-
latainknak, féltve  őrzött búzatábláink-
nak, s adjuk meg azoknak is a felne-
velésükhöz és fennmaradásukhoz  szük-.. 
•séges gondozást, védelmet, s csak 
ezek után várjuk a maga lehetőségei-
ben azok kiadósabb jövedelmezőségét, 
•előzetes befektetéseink  fedezésére. 

Gyerkes  Mihály. 

HÍREK. 
Junius 25, 

Bacca!aureatu8i vizsga. Amint a 
•mult számunkban jeleztük, az idén 
városunkban is működik egy érettsé-
giztető bizottság az áll. líceumban. A 
bizottság elnöke Giuglea kolozsvári 
egyetemi tanár. Itt vizsgáznak a hely-
-beli, keresztúri, csíkszeredai, gyergyó-
szentmiklósi, segesvári és medgyesi 
középiskolák növendékei. A vizsgálat 
Írásbeli része ma meg is kezdődött. 

Felemelik a köztisztviselők fizetó 
8ét? A bucureştii sajtó arról ad hirt, 
hogy a kormány, ha a megélhetést 
nem sikerül olcsóbbá tenni, mérlegelni 
fogja  a köztisztviselők helyzetét s il-
letményeiket fel  fogja  emelni. Remél-
jük, hogy ez a nyugdijasokra is vo-
natkozik. 

Ki kell függeszteni  az árakat az 
üzletekben. A miniszter rendeletet adott 
ki, amely szerint a spekulatörvény 
értelmében minden vendéglőben, ke-
reskedésben és iparos üzletben jól 
látható helyen ki kell függeszteni  az 
árakról készített jegyzékeket. Akik a 
miniszteri rendelkezésnek nem tesznek 
eleget, szigorúan büntetik azokat. 

Köszönetnyilvánítás. A mult hé-
ten halt meg Schmitz Imre kelmefestő 
polgártársunk. Halála alkalmából isme-
rősei közül többen 500 leüt adtak 
össze és juttattak el családjához, hogy 
a temetés költségeihez azzal hozzájá-
ruljanak. Mivel azonban a csclád a 
temetés költségeit teljesen rendezte, 
ugy vélte, hogy nem vét az adakozók 
ellen, ha ezt az összeget a szegények 
segélyezésére fordítja.  Ezért elküldte 
ezt az összeget a cél jelzésével a he-
lyi Missziótársulat elnökségéhez. Fo 
gadja ezért ugy a szegények, mint 
egyesületünk hálás köszönetét. Dr. 
Dobos Ferencné. 

Évzáró ünnepély a róm. kath. fő-
gimnáziumban. Kerületi felügyelői  en-
gedély alapján folyó  hó 20-án tartot-
ták meg az évzáró ünnepélyt a róm. 
kath. főgimnáziumban.  Délelőtt 9 óra-
kor hálaadó istenitisztelet volt, amelyet 
Sándor Imre főesperes-püspöki  biztos 
végzett. Alkalmi beszédet Szakáts An-
tal finevelő  intézeti igazgató mondott, 
aki a nyári szünidőre útravalóval, jó 
tanácsokkal látta el az ifjúságot.  A 
hálaadó Te Deum és szentmise után 
a szülők és tanügybarátok az intézet 
tornacsarnokába vonultak, ahol a Ki-
rály himnusz elhangzása után Boga 
Lajos dr., igazgató az iskolai év neve-
zetesebb eseményeit ismertette, külön 
is kiemelve, hogy az intézet az ifjú-
ságot a főtanhatóság,  a finevelőintézet 
és véndiákok adományából tetemes 
segítségben részesítette. Majd az osz-
tályvezető tanárok tették meg jelenté-
süket osztályuk haladásáról és elért 
eredményéről s közben az igazgató a 
pénz- és könyvjutalmat kiosztotta. A 
jutalmak kiosztása után atyai intelme-
ket intézett az ifjúsághoz,  köszönetet 
mondott Sándor Imre főesperes  püspöki 
biztosnak és a tanári karnak az inté-
zet és az ifjúság  haladása érdekében 
kifejtett  lelkiismeretes munkájáért s a 
szülőkkel és ifjúsággal  pedig közölte, 
hogy az intézel nyilvánossági jogának 
felfüggesztése,  szeptember 1 jével meg-
szűnik. Sándor Imre püspöki biztosnak 
az igazgató példaadó munkáját, a ta-
nári kar buzgó tevékenységét kiemelő 
beszéde s a szülőkhöz és az ifjúság-
hoz intézett lelkes szózata után az 
évzáró ünnepély a Pápai himnusszal 
végződött. 

Vasárnap délben 
nagyvárosi sörpince megnyitó 

Szabó Károlynénál 
L U T H E R S O R . 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, 
kik szeretett feleségem  Farmos 
Matild halála alkalmával megjelenésük 
kel és más módon fájdalmaimban  részt-
vettek, fogadják  hálás köszönetemet. 
Tamás  Béla. 

Párisban megnyílt a világkiállítás, 
amelynek egyik különös jelentősége 
az, hogy a külállamok pavilonjai, il-
letve kiállítási csarnokai idejére mind 
elkészültek, éppen csak a kiállítást 
rendező Franciaországé nem. Ezt a 
késedelmet az úgynevezett demokrata 
sajtó az úgynevezett demokrácia dia-
dalának tünteti fel,  azt mondván, 
hogy csak a diktaturás államok csi-
nálnak meg mindent parancsszóra és 
idejére, ellenben a demokratikus felfo-
gás legyőzi az olyan kicsinyességeket 
mint pld. a pontosság és a rend. Itt 
jegyezzük meg egyébként, hogy a ki-
állításon Románia is résztvesz s a ro-
mán pavillont maga Lebrun köztársa-
sági elnök nyitotta meg ünnepélyesen. 
Románia különösen a földmüvelés  és 
az ezzel kapcsolatos termelési ágakra 
fektette  a fősúlyt  és különös feltűnést 
kelt vadászati kiállítása. 

A róm. kath. elemi leány- ós 
fiúiskola  f.  hó 20 án délután tartotta 
meg együttes évzáró ünnepélyét a fő-
gimnázium tornacsarnokában a szülők 
élénk érdeklődése mellett. Az ünne-
pély gazdag műsorát ének, szavalati 
számok s más magánjelenetek tettek, 
amelyeket gyönyörűséggel hallgatott a 
közönség. Az ünnepély befejezésekép-
pen Sándor Imre főesperes,  iskolaszéki 
elnök elismeréssel szólott a buzgó ta-
nítói karról s reámutatott azokra a 
kötelességekre, amelyekkel a szülők 
az iskolának tartoznak. 

Véndiák találkozó. A református 
kollégiumnak 1907 ben végzett tanu-
lói 30 éves találkozóra gyűlnek össze 
julius 4 én. D. e. 10 órakor istentisz-
teleten vesznek részt. 11 órakor az in-
tézet nagytermében lesz az ünnepé-
lyes találkozó. A találkozót dr. Gönczy 
Lajos theol. akadémiai igazgató hivta 
össze; a helyi rendező Tolvaly Tibor 
bankivatalnok és Biró Sándor mint 
volt osztályvezető-tanáruk. 

A bajnoki  futbal-mérközé-
sek befejeztével  a helybeli  MTE 
junius 27-én,  vasárnap, kedve-
zőtlen  idő  esetén  29-én,  kedden, 
egy egész  napos szórakoztató  ki-
rándulást  rendez  a Szejke  fürdő 
melletti  erdőbe.  Finom  bográcsos 
gulyás,  hideg  véres-májos,  zama-
tos flekken,  kitűnő  bor, hűtött  sör 
olcsó áron házikezelésben  lesz  Jel-
szolgálva.  Tánc  és  szórakoztató 
zene! Tréfás  sportjátékok  futbal y 
handball,  birkózás  stb. is szóra-
koztatja  a m. t. közönséget.  Evő 
és  ivó eszközöket  mindenki  hoz-
zon magával.  Olcsó autóbusz já-
rat egész  nap! 

A róm. kath. egyházközség ének-
kara vasárnap kirándulást rendezett a 
Jézuskápolnája mellett lévő sósfürdő-
höz. A kirándulók megtekintették az 
ősrégi kápolnát, ahol hajdan az urnapi 
búcsúkat tartották. Majd a kápolnában 
ájtatosság volt, amelyet Sándor Imre 
főesperes  plébános végzett. Az ének-
kar tagjain kivül a kongregánisták és 
az Oltáregylet tagjai is lerándultak a 
hét folyamán  a szép kis kápolnához. 

A több hétig tartó perzselő szá-
rasság után az utóbbi napokban vár-
megyénkben is kiadós esőzések voltak, 
amelyek tetemesen megjavították a 
terméskilátásokat. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik férjem,  néhai Schmitz Miklós el-
hunytával minket ért mély gyászunk-
ban részvétükkel vigasztalni s a teme-
tésen megjelenni szíveskedtek, ez uton 
mondok hálás köszönetet. — Hálás 
köszönetünk külön a Székely Dalegy-
letnek szép karénekeiért. A gyászoló 
család. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési sególypénztára értesiti tagjait, 
hogy Barra Albert elhalálozott tag után 
a befizetések  f.  hó 27 én d. e. 10-12-
ig, d. u. 3—5 ig lesznek a kör helyi-
ségében. 

Halló! Figyelem! A szovátai kirán-
dulók ne hozzanak élelmet magukkal, 
mert a »Déli« villában olcsón és jól 
lehet étkezni. Központ: Reg. Mária 
park. 2—4 I 

Z E N É S SORPOTCE 
megnyitó vasárnap délelőtt 

SZABÓ KÁROLYNÉNÁL 
minden vendég meglepetésben 

; részesül. . 

A Székely Dalegylet operettelő-
adása A Székely Dalegyletet jellemző 
lelkiismeretes előkészítés és gondos 
betanulás után a ref.  egyház kultúr-
házában egymás után háromszor ad-
ták elő Sz Horváth Gizi színművész-
nővel kiegészített kiváló műkedvelőink 
Bakonyi Károly és Szirmai Albert ro-
mantikus operettjét, a Gróf  Rináldót. 
A közönség mindenik este nagy érdek-
lődést tanúsított az előadás iránt és 
igazi lelki gyönyörűséggel hallgatta a 
szép melódiákat s élvezte a kitűnően 
betanult és előadott táncokat. A grófnő 
szerepében Sz. Horváth Gizi kitűnő 
alakítást nyújtott. Csengő szép hang-
jával és művészi játékával nemcsak 
sok tapsot aratott, hanem sok virág-
csokorral is halmozták el. Műkedvelő-
ink ezúttal is tudásuk legjavával já-
rultak az előadások sikeréhez. Zaka-
riás Magda, Szolga Etus, Kerestély 
Gyula, Bodrogi Balázs, Miklós Jóska, 
Beldovits Emil s a többi kisebb sze-
replő is derekasan állották meg helyü-
ket. Különösen sok tapsot aratott Mik-
lós Jóska helyi vonatkozású kupiéival. 
Hasonlóan nagy és dicséretreméltó 
szép teljesítményt végzett a dalegylet 
zenekara Kiss Elek karnagy mesteri 
vezényletével. A kifogástalan  rendezés 
Lévai Lajos dr. és társai érdeme. Az 
első, szombati előadást kedélyes tánc-
mulatság követte a Szabó Károly-féle 
vendéglő tánctermében, — A közön-
ség pontos megjelenése még mindig 
sok kívánnivalót hagy fenn.  Ugy lát-
szik, hogy a megszokott kisvárosi pon-
tatlansággal még igen sokan nehezen 
tudnak szakítani. „Gróf  Rináldó u ne-
gyedszer,  ötödször.  Mint értesülünk, a 
Székely Dalegylet műkedvelői, a kö-
zönség óhajának engedve, junius 26 án 
szombaton és junius 27-én, vasárnap 
este fél  9 órai kezdettel még kétszer 
adják elő a nagy sikert aratott ope-
rettet. Mindkét előadást a református 
kultúrteremben rendezik mérsékelt 
helyárakkal. I. hely 25. II. hely 20. 
állóhely 10 Lei plus repülőbéljeggel. 
Az eddigi sikerből Ítélve ez a két elő-
adás is telt házak mellett fog  lefolyni. 
Szombaton, julius 3 án este pedig az 
I. G. Duca (keresztúri) Walter ven-
déglő nagy színháztermében fogják 
műkedvelőink a »Gróf  Rináldót« be-
mutatni ; hisszük, hogy ott is telt ház 
mellett s nagy sikerrel. 

xKÍ8ebb-nagyobb házak és telkek 
eladók. Cim a kiadóhivatalban. 1—3 

Dús választékú 
áruink 
minőségben, 
fazonban, 
kiállításban 
és árban 
utolérhetetlenek. 

BANCS-cipőüzlet Odorheiu. 

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

ruha tisztítást is. 

Áraim olcsóságáréi 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. 

Jöjjön az MTE szeikei kirándulására! Junius 27-én iól szórakozhatik az MTE kirándulásán. 



4. oldal SZÉKELY K Ö Z É L E T 1937 junius 26. 

Felhívás. A helybeli ref.  kollégium-
ban 1927. évben végzett osztálytársai-
mat s ezzel az évfolyammal  járt és 
időközben kimaradt és eltávozott osz-
tálytársakat kérem, hogy a tiz éves 
találkozó közeli megrendezése érdeké-
ben pontos cimtiket sürgősen közöl-
jék. Dr. Csiky  Andor  ügyvéd Oior-
heiu. 

Luther S Ö B P I 5 C E 
megnyitása vasárnap délelőtt 

SZABÓ KÁROLYNÉNÁL. 

Felvételi vizsgák. A helybeli róm. 
kath. főgimnáziumban  a hét folyamán 
tartották meg az I. osztályra és az V. 
osztályra szóló felvételi  vizsgákat. Az 
I. osztályos felvételi  vizsgára 8 tanu-
ló, az V. osztályos felvételi  vizsgára 
pedig 15 tanuló jelentkezett. Ugy az 
I. osztályú, mint az V. osztályos fel-
vételi vizsga száz százalékos eredmény-
nyel végződött, vagyis mindenik ta 
nuló átment a vizsgán. A felvételi 
vizsgák elnöke Ion Steriopol áll. lí-
ceumi igazgató volt. 

Kelle e a mészárosoknak üzleti 
könyvet vezetni? A temesvári tör-
vényszék egy mészáros felebbezése 
folytán  ugy döntött, hogy a mészáro-
sokat nem kereskedőknek, hanem kis-
iparosoknak kell tekinteni, igy tehát 
nem kötelesek üzleti könyveket ve-
zetni. Ezen elvi álláspont alapján a 
törvényszék az üzleti könyv nem ve-
zetése miatt kivetett bírságokat meg-
semmisítette. 

Iskolai hírek. A tanitónőképzőben 
az évvégi vizsgák véget értek. A ta 
nulók ugy a vizsgálatokon, mint a 
kézimunka- és rajzkiállitáson bizony-
ságát adták a szakszerűen és lelkesen 
vezetett lelkismeretes munkának. Az 
év ünnepélyes bezárása f.  hó 29 én d. 
e. 9 órakor lesz az intézet tornater-
mében. Ma délben a tanulók egy cso-
portja kirándulásra ment tanári veze 
tés mellett. A kirándulás utvonala 
Brassó, Sinaja, Zernest, Szent Anna tó. 
Tusnád. 

Kerámiai dísztárgyak, 
mindenféle szervizek, 

alpacca-e vőeszk özök, 
képrámák és 

vastag Üvegtáblák 
legszebb kivitelben, 

legjutányosabb árban, 
a DRAGOMÁN-féle  üzletben 

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

(Flórián-féle  házban.) 
g ^ * Egy tanuló azonnali belépés-

sel felvétetik. 

A helybeli A. Saguna leánygim-
názium f.  hó 29 én, kedden d. e. 11 
órai kezdettel az iskola kertjében ün-
nepélyt rendez beléptidij nélkül, melyre 
a szülőket s a n. é. közönséget ez-
úton is meghívják. Az ünnepéllyel kap-
csolatosan fogják  kiosztani az évvégi 
jutalmakat is. 

Japán — Oroszország ellen. A 
japán városokban falragaszokon  hív-
ják fel  a jobboldaliak a kormányt, 
hogy szakítsa meg a diplomáciai ösz 
szeköttetést Szovjet- Oroszországgal. 
Japánban a hangulat mindinkább 
Oroszország ellen fordul. 

Az I. G. Dúcai—Székelykereszturi 
Unitárius Főgimnázium Ifjúsági  Ön-
képzőköre f.  hó 13-án tartotta ez évi 
bezáró diszülését az intézet tornacsar-
nokában. A műsort szavalatok, ének-
kari számok, a helybeli Filharmonikus 
Társaság zenekari számai, a pálya-
munkák elbírálása és a pályadijak ki-
osztása, valamint Ütő Gábor fg. VIII. 
o. tanuló elnöki beszámolója képezték. 
A diszü'és végén Balázs Zsigmond 
igazgató-védnök ismertette az ifjúsági 
önképzőmunka jelentőségét és mon-
dott köszönetet'a szép számban meg-
jelent nagyközönségnek és a közre-
működőknek szerepléseikért. — A ta-
nulóifjúság  ünnepségébe kapcsolódott 
bele az ezelőtt 10 évvel végzett »vén-
diákok« ünneplése is, akiknek nevében 
Fülöp Árpád Hoghiz—Olthéviz i uni-
tárius lelkész köszöntötte az »Alma 
Mater«-1, a tanuló ifjúságot  és a meg-
jelent nagyközönséget. 

x Szakképzett füszerkereskedősegéd, 
ki magyar és román nyelvet perfektül 
birja, felvétetik  Hánn  József  üzletében 
Ödöfheiu. 

Jó karban levő teljesen felszerelt  ke-
rékpár olcsón eladó. Cim: Beldo-

vits Ödön Minerva-nyomda. 

Zászlószentelés. A bögözi ref. 
Dalkör junius 20 án tartotta gondosan 
megrendezett és jól sikerült zászló-
szentelési ünnepségét. — Már korán 
reggel ünnepi díszbe öltözött a falu 
nak apraja-nagyja és hangos volt az 
egész falu  az ünnepségre érkező da-
lárdáktól. Szerepeltek a segesvári ref. 
dalkör, az udvarhelyi ref.  dalkör, a 
farcádi  ref.  dalkör, szombatfalvi  da-
lárda, de ott volt a közeli falvak 
dalszerető közönsége is. — D. e. 10 
órakor a vendégdalárdák zászlóinak 
megkoszorúzása volt a templom előtt, 
ezután következett a templomban a 
zászlószentelési ünnepély. Kiss István 
kecseti lelkész imája után, avató be-
szédet Nagy Lajos esperes mondott, 
a dalárda és zászlótörténetét Jakab 
József  bögözi lelkész ismertette, köz-
ben az ünnepély alatt ének számok-
kal szerepeltek a segesvári, udvarhelyi 
és bögözi ref.  dalárdák. — Az ünne 
póly után a templom előtt a felszen-
telt zászló megkoszorúzása volt. — 
Innen az ünneplő közönség a teme-
tőbe vonult ki, hol megkoszorúzta 
Lajos János bögözi lelkésznek a sírját 
és magas szárnyalású emlékbeszédet 
mondott Vajda Ferenc esperes. — 
Ezután közös ebéd volt mintegy 250 
személy részvételével. Az ebéden szebb-
nél szebb pohárköszöntök hangzottak 
el. Délután kirándulás volt a közeli 
fenyves  erdőbe, hol szépen összeálli 
tott műsorral szórakoztatták a jelen-
levőket. — Az ünnepségen jelen volt 
M. Constantinescu megyefőnök  is, ki 
a felszentelt  zászló alapjára 1000 Leit 
adományozott. Külön dicséretet érde-
mel Jakab József  ref.  lelkész és neje, 
kik fáradhatatlan  munkásságukkal [és 
odaadásukkal tették örökre feledhetet-
lenné minden résztvevőnek részére ezt 
a napot. 

A Székelységnek, Bányai János 
tanár ismertető, adatközlő folyóiratá-
nak juniusi száma is változatos és 
vonzó tartalommal jeleni meg; a tar-
talmas nagyobb közlemények mellett, 
a kedvelt állandó rovatok is sok,fi-
gyelemre méltó érdekességet közöiífck 
földünk  visszonyairól, népi és termé-
szeti értékeiről. Ami azonban ebben 
az általában tárgyilagos hangú, ismer-
tető folyóiratban  szokatlan és feltűnő: 
a szerkesztőnek egy vitázó, élesebb 
hangú felelete,  amelyet egy Gödöllőn 
megjelenő: A székelység cimü lap 
szerkesztőjéhez intézett. Ez a lap, 
amennyire Bányai János kemény és 
visszautasító válaszából kivehető, ugy 
látszik, cseppet sem tárgyilagos han-
gon, s hiányos tájékozottsággal szólt 
hozzá az itteni Székelységben tárgyalt 
kérdésekhez, személyeskedő, s harma-
dik személyt is tiszteletlenül bántó 
megjegyzéseket vegyítve hozzászólá-
sába. Mi az ilyen fellépésről  csak hely-
telenítve és elszomorodva vehetünk 
tudomást. Mert amilyen terméketlen 
ós kártokozó rendesen már maga az 
üres személyeskedés is, mikor a tárgy 
komoly törődést és bizonyitást követel, 
annál sajnálatosabb, ha kivülről, a vi-
szonyokat nem ismerő és meg nem 
gondoló valaki részéről hangzik el a 
gáncsoskodó beleszólás. Az áféle  mi-
veleteknek mi hasznát soha, de kárát, 
félreértésekkel  fokozott  kellemetlen kö-
vetkezményeit annál gyakrabban ta-
pasztalhatjuk ; jobban teszik tehát a 
velünk törődni akarók, ha hallgatnak, 
vagy tárgyilagosságot tanulnak mint-
hogy tájékozatlan beavatkozással ve-
lünk szemben ilyen félreértéseket  fel-
idézzenek. 

Megnyílt 
a Sze l ke f ü r d ő i 

Junins 6 tói állandóan kap-
ható meleg és hi deg fürdő. 
Vendéglejében elsőrendű 
ételek és italok. 

Az állandó zenét Balncz Bálint 
cimbalomművész szolgáltatja. 
Rendszeres omnibuszjárat 11 

x Kiadó üzlethelyiség. F. év ok-
tóber 1-től »Cukorka király« (Cetean)-
féle  üzlethelyiség raktárokkal kiadó 
Bul. Reg. Ferd. No. 7. Gálffy  Anna. 

Az Országos Magyar  Párt 
központi  (kolozsvári)  irodájá-
nak telefonszáma:  1520. 

A Jóslás betiltása. A belügymi-
niszter körrendeletet adott ki, amely-
lyel a jóslómesterség minden formáját 
betiltotta, mint olyat, ami nem egyezik 
meg a kor szellemével. A miniszter 
intézkedését örömmel keil üdvözölnünk, 
mert talán sehol sincs annyi titkos és 
hivatalosan bejelentett jövendőmondó, 
mint éppen a mi országunkban. 

Kiadó lakás. A róm. kath. egy-
házközség julius 1 tői kiadja az Iskola-
utca (a zárda mellett) 8 szám alatt 
lévő 2 szoba és konyhából álló lakást. 

x Nagyon ölesén eladó. Üzleti 
berendezés, furniros  ágyak, éjjeli szek-
rények, varrógép és más házi bútorok. 
Cim a kiadóban. 

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. 

Színházi Élet, Délibáb, 
Rádió-Ujság, Rádió-Élet, 

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

ható nyomdánk boltjában. 

Meg akar Ön te l jesen s z a b a d u l n i 

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

S P O N G I L L I A . 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje megt 
Ön örökké há l á s l e s z : á ra 80 lej és p o s t a k ö l t s é g . 
Készíti: KQNCZ-gyógyszertár Odorheiu. 

Figye lem! F igye l em! i 

a 

Szükséglete beszerzése alkalmával ne feledje  el az átköl-
tözés folytán  a Bul. Regele Ferdinand 2. sz. alatt, a Florián-
féle  há2ban, újonnan megnyílt 

D R A G O M 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. Egy üveges segéd felvétetik. 

Tisztelettel: Dragomáit Sándor. 

\ [ 
Ha elegáns és szép Cipőt V 
akar vásárolni, ugy | < , j \ n 
keresse fel 

D Q B P f l l K Á R O L Y 
-— • " ' •  

V * c i p ő-ü z 1 e t é t, 
V A ^ ahol 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 . 

«eai 

BARKÓCZY-ÉTTEREM. 
Szive» tudomására kívánom adni a nagyérdemű fogyasztó.közönségnek,hogy 

ÉTTEEMEMET 
személyesen kezelem, s nálam gyönyörű, parkettes, 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. 

KitUnő konyha, Jó boraim és Szállási cigányzenekara bizto-
síték a kellemes és olcsó szörakozésra. 

Szives pártfogást  kér: BARKÓCZY ALBERT. 

[ Újság-
makulatúra 
kapható: 

I a Könyvnyomda R.-T. 
papirkereskedésében 

i 12 lejórt kilónként. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. 


