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Küzdelem az iskoláért. 
A Magyar Párt'vezetősége, a be-

szerzett adatok alapján, most már min-
den kétséget kizárólag megállapította, 
hogy az egész vármegyére kiterjedő, 
tehát központilag irányitott, ujabb tá-
madás indult az anyanyelvű népok-
tatás ellen. Majdnem kivétel nélkül 
minden községben Icörülhordozták azt 
a bizonyos aláirási ivet, mint egy 
véres kést, ameiyet azért kínálnak oda 
a magyarságnak, hogy azzal maga-
magát szúrja szíven. Csudálatos és 
különös szerencsétlenségünk, Jiogy az 
okos székely nép még ma sem a józan 
ész szavának, hanem az örökös jóhi-
szeműség és bizalom érzésének enged, 
hololt már megtanulhatta volna, hogy 
amikor aláíratnak vele valamit, az soha 
sem szolgálja az ő nemzete érdekeit, 
így ültek fel  most is sok községben 
olyanféle  áltatásoknak, hogy az alá-
írásokra csupán a tanítónak van szük-
sége, annak bizonyításéra, hogy 6 jói 
tanitolt. Pedig meggondolhatták vona, 
hogy ez sem igaz, mert ahol az anya-
nyelven való oktatás csak másodrendű 
feladat,  ott jó tanításról nem lehet s'.ó. 
Most aztán marcangolja szivüket a 
késő bánat. 

Az anyanyelven való oktatásról 
soha, egy pillanatig sem mondhatunk 
le. De az egyes ember arról jogérvé-
vényesen le sem mondhat, mert a nem-
zeti nyelvhez való jogot az Isten nem 
az egyes embereknek, hanem a nem-
zeteknek adta. S akik könnyelműen 
odaadták aláirásuket a nemzet elleni 
merénylethez, ha már nem gondolták 
azt meg: legalább gyermekeiket kel-
lett volna megkérdezzék, vájjon mit 
szólnak ők az édes anyanyelvről való 
lemondáshoz ? 

Szinte vigasztalásul szolgál a z 
oklándi példa, ahol a névelemzés le-
hetetlen szabályai szerint kiválogatott 
szülőktől oly értelmű nyilatkozat alá-
írását akarták kikényszeríteni, hogy a 
meglévő iskola mellé a román tagozat 
felállítását  kérik, de ahol a szülők 
azzal a megható indokolással utasítot-
ták vissza ezt a törekvést, hogy ők 
nem akarják a gyermekeik sirásában 
rejlő szemrehányás terhét örök életü-
kön át hordozni. 

Bizony, a gyermekekre, a jövőre 
kell ma gondolnunk minden elhatáro-
zásunknál és cselekedetünknél, nehogy 
megbocsáthatatlan bűnnel terheljük 
lelkünket, amelynek oíy nehéz a jóvá-
tétele. A mostani eset legyen az utolsó 
lecke, amelyből a nép tanulja meg, 
hogy soha, semmiféle  nyilatkozatnak, 
politikailag felhasználható  okmánynak 
ne írjon alá, mert épp ez által nehe-
zíti meg az annyit szidott vezetőség 
jól kiszámított küzdelmét. Ellenfeleink 
pedig tanulják meg, hogy a terrornak 
és a megfélemlítésnek  vége van, mert 
ime, az erkölcstelen fogásokat  leleplez-
zük, a sirásó munkát az élet kiáltó 
szavával megakadályozzuk. 

Az Irgalmas nővérek tan- és ne-
velő Intézete bentlakásra növendéke-
ket fölvesz,  elemi, gímn. és képzős 
tanulókat. Bővebb felvilágosítást  ad az 
intézeti elöljáróság. Az elemi leányis-
kola I—VII. osztályába és a kisdedó-
vodába a beíratások szeptember 1-től 
10 ig tartatnak. Az első osztályba irat-
kozók hozzák magukkal a születési és 
anyakönyvi kivonatot. Miniszteri ren-
delet alapján a 6 és fél  évet betöllöít 
gyermekek is beírathatók, revizori en-
gedéllyel a hat éveseket is felveszik. 
A II—VII. osztályokba iratkozók hoz-
zák magukkal az előző iskolai évről 
szóló bizonyítványukat. 

Helybenhagyták a megyetanács megalakulását. 
A kolozsvári bizottság határozata 

ellen a karikások részéről beadott fe-
lebbezést 7 íkén tárgyalta a bukaresti 
központi felülvizsgáló  bizottság. A 
Magyar Párt részéről most is — mint 
a kolozsvári bízottság előtt — Sebesi 
szenátor jelent meg, mig a felebbezŐ-
ket Fodor Romulus bukuresli ügyvéd 
képviselte. Meg kell említenünk, hogy 
a már ismert felebbezőkhöz  (Mátyás. 
Lengyel stb.) ujabban Németi  István 
korcsmáros is csatlakozott s az ő ne-

vében és képviseletében hangzott el a 
tárgyaláson az a kifogás,  hogy a ma-
gyar tanácsosok  magyarul  tették  le az 
esküt,  A legfelsőbb  bíróság azonban 
nem ,^tolta Németi urnák a magya-
rul Vaio esküvés felett  érzett szívfáj-
dalmait s elvelve az összes kifogásokat, 
a felebbezéseket  elutasította s a tanács-
alakulási  jóváhagyta.  A választások 
megerősítése után tehát ugy a megye-
tanács, mint a választmány is meg-
kezdi működését. 

így írnak — ők. 
Ismerjük azokat a bukaresti lapo-

kat, amelyeknek «székelyföldi  tudósítóit 
a múltban is nem egyszer bocsátottak 
világgá a valóságtól teljesen távolálló 
székelyföldi  »hireket«. Ezeknek a tu-
dósításoknak rendszerint az volt a célja, 
hogy az itteni magyar kisebbség ked-
vezőtlen megvilágításban álHttassék a 
bel- és külföldi  közvélemény elé, hogy 
a magyarság nemzeti küzdelme így, a 
sajtó részéről is, megkapja időnként a 
megfelelő  elgáncsolásokat. Tőlünk tel-
hetőleg igyekeztünk ezeket a tudósítá-
sokat igazi értékükre leszállítani, most 
azonban maga az egyik ilyen buka-
resti lap szolgál mindennél szebben be-
szélő bizonyítékkal arra nézve, hogy 
mit érnek ezek a tudósítások. 

A »Curentul< — amely különle-
ges igyekezettel foglalkozik  a Székely-
föld  dolgaival — a legutóbbi gyergyói 
magyarpárti gyűléssel kapcsolatban azt 
írja, hogy «lüntető székelyek megro-
hanták és szétdúlták a bankokat — 
Székelyudvarhelyen*.  L'=-hef,  hogy a 
székelyudvarhelyi  tudósiló ugy értette 
a maga tudósítását, hogy a megroha-
nás nem nálunk, hanem Gyergyószent-
míklóson történt, de jellemző a >Cu-
renluU lelkiismerelére nézve, hogy ő, 
mint udvarhelyi eseményt, adta le a 
hírt. És jellemző a tudósítóra, hogy a 
megrohanás és szétdulás nemcsak Ud-
varhelyen, — de Gyergyóban sem 
történt meg. 

Ideje volna, hogy egy kis lecké-
ben részesüljenek ezek a rakoncátlan 
»tudósitók«, mert, ha elvakultságuk-
ban a rémhírterjesztéstől sem riadnak 
vissza, ezzel már nem a magyar ki-
sebbségnek, hanem az államérdekek-
nek ártanak. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kírekóvisárok : augusz-

tus 15 én Gyergyószárhegy, Mikefalva, 
17-én Kányád, 19én Nagyenyed, 
Farkaslaka. 

Iparteslületűnk választmánya f. 
hó 6 án tartott ülésén elhatározta a 
csatlakozást a mult héten tárgyalt 
országos mozgalomhoz, mely ugy a 
forgalmi,  útadó, mint a városi adók 
elleni tiltakozást és az ellenük való 
küzdelmet mondotta ki, hogy a helyi 
iparosság is a jelenlegi adó-elnyoma-
tása ellen felemelhesse  tiltakozó sza-
vát. 

Ecélból ipartestülelünk folyó  au-
gusztus hó 19 én délután 4 órai kez-
dettel a Barkóczy íéle kerthelyiségben 
a súlyos megadóztatás elleni tiltakozó 
gyűlést tart, az udvarhelymegyei kis-
iparosok, valamint a helyi és vidéki 
kereskedők bevonásával, ahol feltárva 
fizetésképtelen  helyzetét, határozni 
fog  a további teendőkről az adócsök-
kentés érdekébfcn.  Miért is ezúton hivj.i 
meg ugy a helybeli, mint a vidéki 

kisiparoskat és kereskedőket, hogy az 
emiitett gyűlésre minél többen jöjje-
nek el, minden adósérelmüket a meg-
bízott képviselők terjesszék a gyűlés 
elé, hogy .egységes határozat kimon-
dásával forduljunk  képviselőink utján 
a legmagasabb fórumhoz,  mert ha a 
jelenlegi adóterheket nem sikerül 
csökkenteni, ugy rövid időn belül a 
kisiparosok sorra kénytelenek lesznek 
iparukról lemondani. 

A vidékiek lehetőleg minden köz-
ségből képviseltessék magukat, mert 
csakis egységesen tudunk eredményt 
elérni. Az Ipartestület etnöksége. 

Pályázati felhívás. 
A megyei magyar párttagozat 

a gróf  Beihlen György országos 
pártelnök által erre a célra adomá-
nyozott 15,000 lejből és ennek ka-
mataiból segélyezni fogja  a magyar 
nyelvű bábatanfolyamon  Udvarhely-
megyéből résztvevő szegénysorsu hall-
gatókat. A segélyösszeg elsősorban 
azok között fog  felosztatni,  akik a 
tanfolyamra  ingyenes helyre folyamod-
tak. de ezt valamely okból szegény-
ségük dacára sem tudták elnyerni. 
Akik a segélyre igényt tartanak, jelent-
sék ezt be egyszerű levélben dr. Hín-
léder F. Ákos ügyvezető alelnökhöz s 
csatoljanak a levélhez a községi elöl-
járóság által kiállított szegénységi bi-
zonyítványt. írják meg a levélben csa-
ládi állapotukat is. -A pályázat végső 
határideje szeptember 15 ík napja. 

A dűhos „polgármester." 
Szóvátettűk, hogy a városi interi-

már bízottság Prescurea és Mera, más 
városokban lakó udvarhelyi tanácsosok-
nak napidíj és fuvarköltség  címén fejen-
ként  2960 lejt állapított meg a városi 
pénztár terhére. Erre Réti, az Ő igaz-
mondó lapjában azt irja, hogy a Szé-
kely Közélet a magyar újságírás szé-
gyene, mert híradásunk hazugság. íme 
közöljük hü magyar fordításban  a ha-
tározatot : »Szám : 2079. Megállapítja 
Prescurea János és dr. Mera Viktor 
jogszerinti tanácsosok napidiját, illetve 
fuvarköltségét,  amelyek a julius 19 íkí 
primárválasztáskor merültek fel,  2960 
lejben.* Minthogy nincs kitüntetve, hogy 
mennyi jár személyenként a két taná-
csosnak, a szavak közönséges értelme 
szerint mindegyikük részére 2960 -lej 
állapíttatott meg. De ha nem így ér-
tendő: azt kérdezzük: vájjon egy 
>polgármesternek« ugy kell-e megszö-
vegeznie egy pénzkiutaló határozatot, 
hogy abból ne lehessen világosan és 
félre  vem magyarázhatólag  megáll a-
pitani, vájjon a két tanácsosnak együtt 
jár e 2960 lej, vsgy külön külön? Sza-
bad e a közpénzt olyan kétértelműség-
gel kezelni, ami csak akkor oszlik el, 
ha a határozatot felebbezéssel,  vagy 
hirlepi kritikával lán^adják meg ? S 
vájjon az e a dolog lényege, hogy a 

kiutalt összeg 3000 — vagy 6000 lejt 
tesz e ki, —vagy pedig az a szomorú 
lény, hogy egy szegény város ügyeit 
más városokból, három más megyé-
ből Ideutazgató, városunkra nézve 
tehát teljesen idegen emberek intézik, 
akiknek ezért útiköltséget  kell fizet-
nünk ? Tud e ilyen gondnokság alá 
helyezésre példát mutatni fel  a »pol-
gármester* ur — nemcsak Nagyromá-
níában, hanem a Nagyvilágon ? 

Ne osztogassa tehát Réti a saját 
címzéseit másoknak. Ha a hazugság 
sarából és a félrevezetések  lépvesszőí-
ből valamilyen kalandorvárat tudott 
itt magának összeütni, mint lapszer-
kesztő, jegyezze meg magának, nem 
fogjuk  eltűrni, hogy mint polgármester 
is, ebbe a várba meneküljön be, hogy 
onnan fojtsa  el a sajtószabadosság gya-
lázkodásával az indokoltan elkeseredett 
városi polgárság kritikáját. 

Román lapszemle. 
Az Adeverul  (jul. 28.) a Berliner 

Tageblatt jelentése nyomán arról ír, 
hogy lord Rothermere az Interparla-
mentáris Unió konferenciájának  alkal-
mából bankettet rendezett a magyar 
delegáció tiszteletére. Ezen a banket-
ten a békeszerződések revízióját Hle-
tőén újból kifejtette  álláspontját. Nem 
is olyan régen, mint ismeretes, Rother-
mere lordnak az volt A véleménye, 
hogy csak egy demokratikus Magyar-
országon érhet el sikert a revíziós 
mozgalom. Ujabban azonban engedett 
ebből a nézetéből. Több párizsi poli-
tikai körben örömmel veszik tudomá-
sul — mondotta többek között n 
lord — hogy a magyar kormány 
feudalísta  jellegű. »Én pedig azt 
hangsúlyozom, hogy mindenképpen 
szilárd és megingathetatlan.* Rother-
mere lord — folytatja  cikkét az Ade-
verul — a revízió tekintetében is vál-
toztatott eddigi nézetein. Eddig ugyan-
is csak a magyarlakta területeket kö-
vetelte vissza az utódállamoktól, most 
azonban határon innen és határon tul 
az összes magyarokhoz szól, hogy 
fogjanak  össze s közös akarattal és 
elhatározással legyenek rajta, hogy a 
történelmi Magyarországnak a világ-
háborúban széthullott minden terüle-
tét egyesítsék újból. 

» 

Az Ordinea  Gul- 30.) >Kűlföldí 
magyar propaganda* címen Ion Foti 
tollából vezelőhelyen cikket közöl. Ma-
gyarország tíz év óta szakadatlanul 
harcol a trianoni békeszerződés ellen. 
Semmi áldozatot nem sajnálnak, hogy 
elérjék céljukat, amely nem egyéb, 
mint a millenáris Magyarország töké-
letes restaurálása. Most — írja Foti — 
tudományos és történelmi téren igye-
keznek céljukat megközelíteni. Csak a 
közelmúltban hagyta el a sajtót az a 
könyv, melynek La Hongríe el la 
cívilisatíon a cime. Ion Foti hosszasan 
ismerteti a könyv tartalmát és az elő-
szót, amit Apponyi gróf  irt. Majd át-
tér arra, hogy ujabban Rothermere 
lord is taktikát változtatott s a törté-
nelmi Magyarország minden területé-
hez ragaszkodik. Ujabban Olaszország 
és Németország is szőnyegre hozta 
Briand memorandumával kapcsolatban 
a revízió kérdését. Világos, hogy ha-
sonló revízió feltétlenül  háborúval 
járna. Elképzelhetetlen, hogy egyetlen 
állam is akárcsak egy falut  feláldozna, 
a fegyverek  ítélete nélkül. Itt az ideje, 
hogy összeszedjük magunkat — fe-
jed be cikkét —, mert súlyos idők 
közelednek s fölébe  kell emelkedjünk 
a veszedelmeknek, amik minden oldal-
ról fenyegetnek  bennünket. 

MOZI  — Siomb  ¥08  hétfó  •  Az  éjféli  járőr  rag/  Egy  tengerésztiszt  kalandjai,  szenzáció»  hangos  tUmcsoda.  Â fisz.-6  e/t  BiHie  Dove.  — Kedden  Casanova  örökőse.  Fősz.  Maly  De/schaff.  Eliza  la 
Forte.  Harry  Hardt  - Szerda.  csOt.  A császár  csókja  Fősz  Dolores  Ccstelh  (a  Noé  bárkája  női  főszereplője).  Co„rad  Nage!  Nemes  romantikája  történet  Napoleon  idejéből.  A császár  fivérének 
regén/e  ez  a káprázatos  kiáHitásu  alkotás.  A minden  Intrikán  győzedelmeskedő  szerelem  magasan  szárnyaló  dala.  Az  ezéri  filmek  slágere.  - Jön  A sivatag  prédája,  - Jön  A vándor  poéta. 
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Színészet 
lesz közelebbről városunkban, a Fehér-
féle  társulat fog  ide öt napra bevo-
nulni. Annak a Fehér Imrének a tár-
sulata, aki legutóbb olyan nagy váro-
sokra, mint Nagyvárad, Szatmár, kapta 
meg a játszási engedélyt s akiről kö-
zönségünknek régóta az a tapasztalata, 
hogy a lehető legtöbbet nyújtja, ami 
társulatának összeállítását, az előadá-
sok eleven menetét és rendezését illeti, 
öt napos itteni működése kedden fog 
megkezdődni s ennek során olyan új-
donságok, mint Tommy, A csúnya 
leány, Huzd rá cigány fognak  színre 
kerülni. 

A bérletgyüjtést az itt is nagyon 
népszerű Ekecs Ferenc végzi. 

H I R g K . 
Augusztus 9, 

Királyi üdvözlet a ianitónőképzö-
nek. Néhány hete megemlékeztünk a 
helybeli ref.  tanítónőképző intézet ki-
tűnően sikerült, nagy kirándulásáról, 
melynek során az uralkodó család 
iránti hódolatnak kifejezést  óhajtván 
adni, az intézet egy küldöttsége láto-
gatást tett a sinaiai Peles-kastélyban. 
A tanári kar és 3 felnőtt  intézeti nö-
vendék jelent meg az intézet képvi-
seletéten, akiknek nevében Buna Anna 
tanárnő mondott formás  kis beszédet, 
melyet az akkor gyengélkedő király-
nőt helyettesítő udvarhölgy hallgatott 
meg, nagy szívélyeséggel. Ezeknek 
következménye az a távirat, amely az 
udvartól tegnap, pénteken délelőtt ér-
kezett a tanítónőképző intézethez: 
Peles kastély, 1930. aug. 8. d. e. 9 
órakor. Ő felsége  a király kegyes volt 
engem megbízni, hogy a tanitónőképző-
intézet növendékeinek Ő Felsége leg-
szívélyesebb köszönetét fejezzem  ki 
az általuk nyilvánított hódolatért, ö 
Felsége a király magántitkára: C. 
Dumitrescu. 

Házasság. Szabó Ilusnak, Szabó 
Anfal  leányának, f.  hó 4-ikén, hétfőn 
volt az esküvője városunkban Debre-
czeny Károly balázsfalvi  bankfőnökkel. 

Köszöneiny i ivánitás. Mindazok-
nak, akik felejthetetlen  férjem  és drága 
jó édes apánk halála alkalmával rész-
vétükkel mély fájdalmunkban  vígasz-
talásunkra voltak, valamint a megbol-
dogült tanítványainak, akik a temeté-
sen karénekükkel közreműködtek, ez-
úton mondunk hálás köszönetet, özv. 
Végler  Gytiláné  és gyermekei. 

Gyertyánfry  István halála. Egy 
munkában eltöltött szép élet után, iga-
zán pátriárka-korban, 96 éves korá-
ban nyugalomra tért a magyar taní-
tás- és nevelésügynek hangyaszor-
galmú bajnoka: Gyertyánffy  István 
Budapesten f.  hó 3 án. A farkasréti 
temetőben f.  hó 5 én elhantolt nagy 
pedagógus vármegyénkben, Tibódon 
1834 december 25 én született. Közép-
iskolai tanulmányait a helybeli ref. 
kollégiumban végezte, majd pedig Ko-
lozsvárt az orvostudományokat hall-
gatta, de nem lett orvos, hanem a 
tanári pályára lépett. Tizenhárom éven 
keresztül a helybeli róm. kath. főgim-
náziumnak volt tanára. Báró Eötvös 
József  vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter felismervén  nagy pedagógiai fel-
készültségét, 1869 juL20.án a svájci 
képzőintézetek tanulmányozására kül-
dötte ki. Svájcon kivül megfordult 
Németországban is, ahol szintén a 
népoktatást és a tanítóképzést tanul-
mányozta. Amint hazajött, Eötvös Jó-
zsef  azonnal a székelykereszturí ta-
nítóképző igazgatójává nevezte ki. • 
Azonban ebben az állásában nem mű-
ködhetett sokáig, mert Trefort  »inisz.-
ter már 1873 ban a budai tanítóképző 
igazgatójául hívta meg. Az intézet az 
Ő keze alatt nagy lendületet vett. 
Amikor. 1881 ben tanárságának 25 
éves jubileumát ünnepelte, a király 
a Ferenc József-rend  lovagkeresztjé-
vel tüntette ki, ő maga pedig a tanít-
ványai számára ezer forintos  alapít-
ványt tett. Rengeteg pedagógiai érte-
kezést irt. Nagy müvét a nőnevelés-
ről visszavonultsága napjaiban, a világ-
háború idején, 80 éves korában adta 
ki Theano címmel. Ennek a műnek 
számos vonatkozása van városunk 
nevelésügyére is, főképpen  a Bach-
korszakban. Gyertyánffy  pályája éppen 
ugy, mint a Felméry Lajo'sé, fényes 
bizonysága annak, hogy a székelység 
köréből jeles szervező erők, kiváló 
nevelők kerültek ki, akikre csak min-
dig büszkeséggel és hálával gondol-
hatunk. 

Ne áltassuk a népet meg nem va-
lósítható eszmékkel I Ecimü n.uUhetí 
cikkünkkel kapcsolatban — minden 
esetleges félreértés  ellenében — szük-
ségesnek látjuk megállapítani s vele 
egyetértésben ís hangsúlyozni, hogy a 
cikk Írója írásával senkit megbántani 
nem akart. 

X Méhészek. Gáli Imre méhészeti 
felügyelő  »A rnéhgazdaság üzemtanac 
cimü munkája leszállított áron kap-
ható a Könyvnj'omda R. T. könyvke-
reskedésében. 

Képkiállítás. Dinnyés Ferenc ma-
gyarországi festőművész  f.  hó 10—14 
napjain a Barkóczy-féle  vendéglő kü-
lön helyiségében képkiállíiást rendez. 
Dinnyés tanulmányait a budapesti 
iparművészeti főiskolán  és a minta-
rajziskolában végezte s mint vérbeli 
művész többször szerepelt a bécsi 
Secessióban és a budapesti Nemzeti 
Szalonban. Dinnyés müveiről kiállítá-
sai alkalmából a sajtó kedvezően nyi-
latkozott, különösen színeinek élénksé-
gét, ragyogását emelve ki dicsérőleg, 
ami alapúi szolgál, hogy közönségünk 
is bizalommal tekintse meg itteni kiál-
lítását. Megtekinthető az emiitett napo-
kon d. e. 9—12 és d. u. 2 - 6 óráig. 

Kiváló amerikai vezető magyar 
halálhírével foglalkoztak  legutóbb a 
magyar napilapok. Az elhunyt Kiss 
Emil newyorki magyar bankár, aki 
több évtizedes amerikai tartózkodása 
alatt, erős akaratával, kitartó mun-
kásságával, magának nemcsak tekin-
télyes vagyont, hanem rendkívül je-
lentékeny társadalmi helyzetet is tu-
dott teremteni. Rengeteg amerikai 
magyar fordult  hozzá bizalommal, s 
ő ezenkívül összekötetést tartott fenn 
a magyar politikai, tudományos és 
művészeti közélet számos kiválóságá-
gával, akik őt nagyrabecsülték. - Külö-
nösen lelkes és áldozatkész barátja 
volt az amerikai magyar művészetnek, 
s képekből, különösen Munkácsy-ké-
pekből világhírű gyűjteménye volt. 
Ennek a vagyont érő gyűjteménynek 
nagy részét a budapesti Szépművészeti 
Muzeumra hagyta. Az elhunyt rokon-
sága körébe tartozik Szöilősí Ödön 
dr. is városunkban. 

Az administrator ur egy ujabb 
cselekedete. A pénzügyi administrator-
nak még, ugy látszik, kedve telik ab-
ban, hogy regi magyar tisztviselőknek 
máról-holnapra kitegye a szűrét a hi-
vatalból. Szabó Albert ós Kassay F. 
Péier bethlenfalvi  adóhivatali tisztvise-
lők julius hó 26-án hivatalos értesítést 
kaptak, hogy az administrator őket 
aug. 1 ével hivatalos állásukból fel-
menti, — a román nyelv nem tudása 
miatt. Nem tudjuk, miképp egyeztet-
heti össze az administrator jelen tény-
kedését az egy hónappal ezelőtti eljá-
rásánál, amikor állásában mindkét tiszt-
viselőt véglegesítette. (?) Ugy' látszik, 
később eszmélt tudatára, hogy neve-
ZíUt tisztviselők magyarok, akiket tűz-
zel-vassal ki kell irtani a közhivatalok-
ból. Elvárjuk, hogy a felebbezés  foly-
tán az administrator felettes  hat-Ssága 
elégléteit szolgáltat a meggyötört tiszt-
viselőknek és visszahelyezi állásukba. 

Eüilélíezés a lolléiifli jólteviirö 
(Egy a patrónusok emlékére rendezett ünne-

p é i y e D elmondta Biró  Sándor  tanár.) 

M. t. közönség, kedves tanuló ifjú-
ság ! Apácai Cseii János említi a szék-
foglalójában,  hogy egy régi görög 
bölcs fölment  a szószékre nagy hall-
gatóság előtt és csak ennyit mondott; 
ember s azzal leszállott. En ís szeret-
nék ma csak ennyit mondani: iskola 
és azzal tovább menni. 

Amikor az iskoláról beszélek, 
mindig eszembe jut Lejda városa A 
holland függetlenségi  harc idején ez a 
kis városka igen hősiesen viselkedett, 
az ő hősi kitartásuknak köszönhette 
Hollandia, hogy megszabadult a zsar-
nok uralomtói. Hálából a rendek nem-
zeti ajándékot kínáltak fel  a városnak 
és Lejda városa egy főiskolát  kért 
jutalmul a nemzettől. Vajha eképpen 
értékelné a mi népünk is az iskolát 1 

Hogy a mi iskolánkat ki és mi-
kor alapította, nem tudjuk. Bizonyára 
a reformációval  egyidős, mert a re-
formált  egyházak mindenütt síeltek 
iskolát állítani. A reformáció  nálunk 
1540 és 1560 között terjedt el. Annyit 
tudunk, hogy a tordai országgyűlés 
1563-ban utasítja Székeiyudvarhely 
lakóit, hogy a templomot közösen fel-
váltva használják. 

A triviális iskola jó 100 esztendő 
muIva : 1670 ben nyert uj és nagyobb 
életet,  akkor, amikor a Wesselényi-
összeesküvés ürügye alatt megkezdő-
dött papjaink perbefogása  és gályára 
hurcolása. 

Uj és nagyobb életre iskolainkat 
Bethlen János segítette 1000 darab 
arany adománnyal, Zsófia  nevü meny-
asszony korában elhalt leánya emlé-
kezetére. Bethlen János volt tehát az 
első alapító, Apafi  M. fejedelem  kan-

cellárja, a Bethlen főiskola  kurátora. 
A gimnáziumi rangra emelt iskola első 
tanára és igazgatója Letenyei Pál volt, 
akiről azt irja Kis Ferenc, hogy tanult 
és erélyes férfi  volt, az uj iskola ér-
demes rektora, csupán egy gyenge-
sége volt, hogy a Miatyánkot köz-
helyen nem tudta könyv nélkül el-
mondani. A diákokat az egyetlen tanár 
tanította, a négy alsó osztályt a köz-
tanitók. A professzor  évi .fizetése  volt 
120 frt,  a köztanitóké 30 frt.  1712 bői 
fennmaradt  az iskola költségvetése. A 
jövedelem különböző uradalmakból 
járó désma és malmok által szolgál-
tatott vámgabona o az alapítványul 
adott pénzek kamata. Az évi kiadás: 
a professzornak  216 frt,  50 kÖbÖl 
buza, 4 köztanitónak 145 frt,  12 
alumnusnak 90 frt,  a cipósűtőnek 25 
frt  és 2 köböl buza, a megyekántor-
nak (az egyházközség énekvezére) 25 
frt  és 8 köböl buza. 

Az iskola történetében uj korszak 
kezdődik Kis Gergely igazgatóságával. 
Méltán nevezhetjük az iskola második 
alapitójának. 1768— 1787-ig volt a 
kollégium rektorprofesszora.  Szaporí-
totta az osztályok számát, szervezte a 
második professzori  állást, megrefor-
málta az iskola belső életét, olyan ét-
kezési módot létesített, amely lehetővé 
tetté, hogy sok szegény székely gyer-
mek magasabb iskolát végezhessen és 
a magyar közönség kegyes adomá-
nyaiból felépíttette  a ma is erősen álló 
régi kollégiumot. És jó, ha az udvar-
helyi egyházközség megemlékezik ar-
ról, hogy templomát ís Kis Gergely 
tanár energiájának köszöni. 

A ml iskolánknak mindig első-
rendű gondja volt, hogy a szegény 
székely gyermekek tanulhatását elő-
segítse. 1806 ban az iskolának ÖO 
alumnusa van, akik az élő jóltevőktől 
fejenként  15—30 frtot,  24—30 véka 

búzát kapnak. Aratáskor és szüretkor 
széjjelmentek a diákok és gyűjtöttek. 
Mentek máskor is, ha a szükség kí-
vánta, ecélból adlak jó hosszú vaká-
ciókat. 1819 bői maradt reánk Kese 
Mihály szénior följegyzése,  mely sze-
rint kapott Csapóról 84 véka búzát, 
Bögözből 15 vékát, Agyagfalváról  8 
vékát, Vesszősről 63 vékát (de az 
udvari véka szűk volt, itthon csak 60 
lett belőle); az alsórákosí Méltóságos 
úrtól hoztak 140 véka rozsot (de na-
gyon rozsnakos volt), igaz, hogy adott 
még 51 véka elegybuzát ís síb. stb. 

A legácíó ís arra való volt, hogy 
a diákok bizonyságot tegyenek jó elő-
menetelükről és a nagyközönségtől 
támogatást nyerjenek a tanulhatásra. 

Lássuk meg röviden, hogyan élte 
át iskolánk a 48-as nehéz időket? 
1848 április 5-én a tanulókat elbocsá-
tották. Ezen év szeptemberében nem 
volt iskolanyitás. A fegyverek  csörög-
tek, a múzsák hallgattak. 1848 nov. 
8-án a román felkelő  csapatok meg-
szállták a várost, 1000 embert szállá-
soltak be az iskolába. A professzorok 
bátor közbelépése megmentette ugyan 
a szertárakat, de így is 7000 frt-ra 
becsülték az okozott kárt. 1849 aug.-
ban átvonult az osztrák sereg Calm-
Gallás vezetése alatt, aki a városra 
15,000 frt  sarcot vetett. Besúgás foly-
tán a kollégiumtól követelte ennek 
felét.  A kollégiumnak csak Kossulh-
bankója volt, amit nem. fogadtak  el. 
Fizetni nem tudott és akkor Magya-
rósi Szőke József  és Szabó' György 
tanárokat elhurcolták, megkínozták és 
nem bocsátották el addig, amíg a 75 
ezer forintot  ki nem fizették,  amit 
kamatra kölcsön kéregettek össze s 
vittek a sereg után Kolozsvára. 

(Folytatjuk,) 

A városi tanácsválasztás ellen be-
adott felebbezés  volt a megyei interi-
már biz. mai ülésének egyik legfonto-
sabb tárgysorozati pontja. Az előadó: 
Kálmán József  dr. a felebbezés  eluta-
sításával az ismeretes választás ered-
ményének jóváhagyását javasolta. Dob-
rota Octavian elleninditványában a 
mezőgazdasági kamara és a keresk. és 
iparkamara képviselői szavazatainak 
érvénytelenítése és az alakulás meg-
semmisítése mellett érvelt. A túlnyomó 
többség azonban, mint előre látható 
volt, a választást helybenhagyandónak 
találta. Természetesen, a magyar párt 
e határozat ellen további jogorvoslattal 
él. — Ugyanez alkalommal, Dobrota 
előadása alapján, tárgyalás alá került 
a város költségvetése ís, melyet több 
kifogás  miatt visszaadtak. Különös volt, 
hogy a lelkészek tüzifasegéiye  kérdé-
séhez Laslo esperes többszőr hozzá-
szólott, bár e kérdésben maga is ér-
dekelt volt. 

Unitárius istentisztelet Homoród-
fürdön.  F. hó 17 én (augusztus III. 
vasárnapján) lesz az unitáriusok há-
laadó ünnepe Homoródfürdőn.  Délelőtt 
10 órakor istentisztelet. Alkalmi beszé-
det mond : Sigmond József  jánosfalvi 
lelkész. Délután 5 órától kezdődőleg 
kabaré-műsor s utána tácmulatság, 
melynek tiszta jövedelme a székely-
keresztúri gimnázium szegény tanulói 
segélyezésére fog  fordíttatni.  A jóté-
konycélra való tekintettel ís kéri a ren-
dezőség á nagy közönség buzgó er-
kölcsi és anyagi támogatását. 

Figyelmeztetés a halászok rószóre. 
A halásztársaság beolvadt a vadász-
társaságba s ez utóbbi a legszélesebb 
néprétegekre is kiterjesztette a 'agfel-
vételt. A halászjegyek uj tulajdonosai 
azt hitték, hogy a tagság mindenre 
jogosít s megindult — különösen a 
felső  vizeken — a halírtás. A vadász-
társaság részéről most annak közlésére 
kértek fel,  hogy a halászati jegy nem 
ad jogot a nemesebb halaknak, mint 
amilyen nálunk a pisztráng, pérhal, 
hálóval vagy dugással való fogására, 
sem bármiféle  olyan fogási  módra 
(péld. éjjeli szigonyászás, általában éj-
jeli halászás), aminek pusztítás jellege 
van. Különösen pedig figyelmezteti  a 
társaság a jegytulajdonosokat arra, 
hogy a jegy nem jogosít fel  senkit az 
üzletszerű halászatra és tilos minden 
halászás, amelynek nincs meg a sport-
szerűsége. Tehát a nemesebb halak 
fogása  is csak mint horgászali sport 
van megengedve. Aki ezeket a tilal-
makat megszegi, a társulatból azonnal 
kizárják és ezenfelül  a kihágás! és kár-
térítési eljárási is megindítják ellene. 
E figyelmeztetés  a tizenkeiiedík órá-
ban érkezik. Ritka vidék dicsekedhetik 
olyan természeti kincsekkel, mint ami-
nőket a Székelyföld  és éppen a mi 
megyénk bír a festői  szép havasi vi-
zek nemes halfajaiban.  Maholnap azon-
ban a pisztrángot és a pérhalat csak 
a mult emlékeiből fogjuk  ismerni, meri 
már a végső pusztulás előtt állanak. 
Ajánljuk a társulat vezetőségének, hogy 
a csendőrséget ís kérje fel  a szigorúbb 
halvédelmi intézkedések megtételére, a 
vadőr-személyzetet pedig a szigorúbb 
ellenőrzésre — amíg nem lesz késő. 

Hát már erről Is le kell monda-
nunk ? (Beküldött sorok.) A beállott 
némaság és csend igazolja, hogy a mi 
Székely Dalegyletünk tényleg meg-
szüntette a fúvós  zenekarát. Hát ezt 
bizony rosszul tette, hiszen láthatta 
a vezetőség, hogy városunk közönsége 
nem kívánt a zenekar tagjaitól vala-
melyes magasabb tudást, őket min-
denütt örömmel fogadták,  szerették, 
meg voltak elégedve a fáradtan  is tö 
rekvő iparos zenekarral. Valahányszor 
végigmasiroztak az utcán, fiataloknak 
és öregeknek a szíve egyaránt vidult 
az édes magyar induló és népdalok 
hallatára és ha már mások eléggé 
száműzik a magyar szót és zenét nem-
csak a hivatalból, hanem nyilvános 
helyről is, hát mi, magyarok, tartsunk 
ki híven mellette mindig és mindenütt, 
hogy igenis, ha sir ís, hadd szóljon 
továbbra is a Székely Dalegylet fúvós 
zenekara. Nem kritizáljuk, de szerel-
jük azt is, amit tudnak és nyújtanak 
a fáradt  munkáskezek 1 — Sok sok 
zeneszerető polgár. 

X Néhai dr. Dénes Béla sírkő-
avatása f.  évi augusztus hó 10 én dél-
előtt 11 órakor tartatík meg. Bejárat 
a református  temetőben. A gyászoló csa-
lád ezúton meghívja a megboldogultnak 
jó barátait, ismerőseit a sirkőfelava-
táshoz. 
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Felmentett katonák — fegyver-
gyakorlaton. Csak nálunk történhetik 
rneg, hogy gazdasági érdekből, család-
fenntartói  cimen a katonai szolgálat 
alól felmentett  fiatat  gazdák, akik ka-
tonai szolgálatot még sohasem 'telje-
sítettek, — gyakorlatra  hivassanak be. 
Még május havában több iiyen szé-
kely gazdát hivtak be 30 napi gyakor-
latra. A «gyakorlat* azonban egyálta-
lán nem mozog katonai téren, mert a 
behivottakat Turlukajába (Dubrudzsa) 
szállították s ott valami erdőirtási vál-
lalatnál dolgoztatják őket — még je-
lenleg is. Magában az is helytelen 
dolog, hogy földmivelő  országban a 
föld  népét a legnagyobb gazdasági 
munka idején hivják be katonának és 
pedig azokat, akiket éppen gazdasági 
érdekből mentettek fel  a katonaság 
alól, hogy a családfő  nélktll maradt 
kisoirtokot kezelhessék. De az már 
égbekiáltó bün, hogy ezek a behivot-
tak a legembertelenebb bánásmódban 
részesülnek, rosszul táplálják őket s a 
rettenetes forróságban  még csak ele-
gendő ivóvizük sincs. Betegekké lesz-
nek s ezekkel együvé zsúfolva  alusz-
nak az egészségesek is, közös háló-
iíelyen. Sokan közülük már az öngyil-
kosság gondolatával foglalkoznak,  igy 
akarva szabadulni a rettenetes hely-
zetből. Alkalmunk volt olvasni egy-
nehány hazaküldött levelet, amelyek 
«zlvettépő hangon adták tudtul az itt-
honiaknak a nem embernek való sor-
sot. Utóbb már e levelek is kimarad-
tak . . . Ki tudja, mi történt Írójuk-
k a l ? . . , A Magyar Párt helybeli hép-
írodája Sebesi szenátort kérte fel  köz-
benjárásra, aki .6 íkán el is járt az il-
letékes minisztériumokban, hogy a rab-
szolgasorsba került székely gazdák 
viszszaszerezhessék szabadságukat s 
hazajöhessenek — a maguk gazdasá-
gában dolgozni, 

A helybeli róm. kaih. főgimná-
zium ezévi kiváló ós jutalmazott ta-
nulói. Vlí. oszt.: Jodál Gábor (9 50), 
Lengyel Ödön (871), Máthé István 
<8-33). VI. oszU: Márton Lajos (9 17), 
Olósz László (811). Szabó Zoltán 
<7-70). V. oszt.: Huber József  (9-54), 
Friebel József  (9-22). Tóth László 
<9 15), Bíró István (8 48), Sander Jenő 
<7 62). IV. oszt.: Máthé László (988), 
aki az egész intézetnek első növen-
•déke, Heim Sándor (910), Simó László 
<8 98), Lőrinczy László (8 48), Dénes 
Albert (776). III. oszt.: Incze Lajos 
<9 51), Murczkó Ferenc (8'44), Széki 
Lajos (841), Nagy Lajos (8 24), Pap 
László (7 87), Szabaday Rudolf  (776). 
ií. oszt.: Széli Sándor (9 41), Gáspár 
i.ászló (8 73), Buna Samu (8 65), 
Szőke András (8-32), Nuridsány László 
<8-25). Jancsó Tibor (8 11), Pál fi  Ist-
ván {7-98), Jancsó István (7 82), Sán-
<3or Lajos (7 76), id. Pálfi  József  (7 75), 
Szabó István (753). I. oszt.: Imreh 
Gábor (9 39), Bányai József  (9 34), 
Csiby Károly (9*00), Gidó Bálint (8 87), 
Nagy Dénes (8 84), Cseresnyés Fe-
renc (8-81), Miké József  (8 57), Kis-
faludy  Károly (8 16), Szabados Balázs 
<7 87) és Tordai Bálint (7-86). 

Méhészeti, kertészeti, háziipari és 
Icépztimüvészeti kiállítás Kolozsváron. 
Az Erdélyrészi Méhész Egyesület 
50 éves fennállásának  emlékünne-
pélye alkalmából, 1930. évi augusztus 
hó 31. és szeptember hó 1., 2., 3., 4. 
napjain Kolozsváron méhészeti, kerté-
szeti, háziipari és képzőművészeti ki-
állítást rendez. A méhészeti kiállítás 
minden csoportjában arany, ezüst, 
bronz érmek és díszoklevelek fognak 
a bírálóbizottság rendelkezésére állani. 
Esetleg pénzdijak is. A kiállítás Ko-
lozsváron a Farkas utcai református 
kollégium régi épületének udvarán és 
termeiben fog  elhelyezést nyerni. A 
bejelentések 1930, augusztus hó 15 ig 
az E. M. E. titkári hivatala (Cluj—Ko-
lozsvár, Str, Andrei Mureşan—Attila u. 
10.) címére küldendők be. Ugyanitt 
adnak felvilágosítást  .ís minden a ki-
állítással kapcsolatos kérdésben. 

X Egy önmelegltöve! ellátott hasz-
nált fürdőkád  olcsón eladó. Felvilágo-
sítást ad a kiadóhivatal. 

Bezárták a „Faketetói". A városi 
ideiglenes bizottság elnöke és a városi 
orvos, feljelentés  folytán,  elrendelték a 
>FeketetÓ€ bezárását, abból az indok-
ból, mert vize piszkos és nincs lefo-
lyása. Örömmel üdvözölnénk minden 
olyan intézkedést, amely köztisztasági 
nyomoruságaink megszüntetése érde-
kében történik, de felvetjük  a kérdést: 
éppen a >FeketetóvaU kell ezt kez-
deni ? A »Feketetó* a szegény nép 
gyógyfürdője  s nemcsak a közhiede-
lem, de számtalan gyógyulási eset is 
amellett szól, hogy bizonyos betegsé-
geknél nem maradt el az abban való 
fürdés  jó hatása. Meggondolandónak 
tartjuk a dolgot. A fürdők,  a Küküllő-
ben való fürdőzés,  a szennyvizek tit-
kos elvezetései; a közélelmezési cik-
kek kezelése; az orvosrendészet s ál-
talában a köztisztaság minden más te-
rületein nagyon sok felfedezni  és or-
vosolni való van, — meggondolandó 
tehát, hogy az általános és gyökeres 
javítás helyett indokolt -és igazságos e 
az olyan hozzákapás, amelynek egye-
lőre csak annyi az eredménye, hogy 
csupán a szegényektől vélték el a für-
dőt, mint az ő helyzetükben az egye-
düli gyógyulási lehetőséget. 

X Zenetanítás. Értesítem az igen 
tisztelt szülőket, hogy tanulmányi sza-
badságomról haza jöttem. E hó 15-tŐl 
a zenetanitást megkezdem, hegedű, 
zongora, celló és összhangzattanból. 
Jelentkezni lehet Kossuth-utca II. szám 
alatti lakásomon. Kiss  Elek,  zenetanár. 

A Ref.  Egyházi Dalkör vezetősége 
értesíti a tagokat, hogy f.  hó 10-én, 
vasárnap d. e. II órakor férfikari  össz-
próba lesz s hétfőn  este a rendes idő-
ben vegyeskari összpróba. Kéretnek a 
tagok, hogy a próbákon ponlosan meg-
jelenni szíveskedjenek, mivel a Dalkör 
a Nagyborosnyói Ref.  Dalárda f.  hó 
31-íkí dalosünnepélyén részt vesz és 3 
énekszámmal közre fog  működni. 

X Mozllllr«k. Szombat, vasárnap hétfő 
Az éjféli  járőr, vagy egy teng«részti»t kalaad-
jai, szensáctós hangos mmcsoda. A főszerepbea 
Billie Dove, A törtéaelmi görög kor óta még 
sohasem uralkodott annyira a szépségkultusz, 
mint napjainkban, ami főképpen  a filmoek  kö-
szönhető. Például az amerikai izléi éveken ke-
resztül a szőke nőt favorizálta,  s ez csak akkoi 
kezdett megszűnni, mikor BilHe Dove, az ő 
külöavarázsu szépségével belopta magát a kö-
zönség szivébe. Keleties árnyalatú és mégis 
kulturált szépsége filmjeinek  egyik fő  vonzó-
ereje. Ez a csodálatos formai  tökéletesség do-
minál uj fllmjében  »Az éjféli  járőrc-bín. E fil-
met Korda Sándor, a világhírű rendező rendezte, 
— Jön: Noé bárkája Az előadások pontosan 
9 órakor kezdődnek. 

Pénzhamisítás kísérletének vádja 
alatt Ül jelenleg a törvényszéknél vizs-
gálati fogságban  Demian loan 19 éves 
asztalossegéd, aki julius közepéig Se-
gesváron volt munkában. Ezután mun-
kakeresés céljából bebarangolta váro-
sunkat, Korondot, Szovátát, Marosvá-
sárhelyet, mig Segesváron át ismét 
Korondra került vissza, ahol Székely 
asztalos egy héttel későbbre munkát 
ígért neki. Demian látogatóba menvén, 
ládáját Székelynél hagyta, aki abba 
valahogy betekintést talált. Gyanús-
nak tetsző szerszámok tűntek szemébe, 
két összeilleszthető acélhenger, mely-
nek kimélyített s a 20 leus rajzát 
primitiv módon utánzó üregébe egy 
20 leus pénzdarab^ éppen bele is talál, 
s holmi hosszabbra-rövidebbre szab-
dalt üvegdarabok. Demian a vizsgálat 
során mindezekre nézve azt adja elŐ 
magyarázatul, hogy ő mindezekből 
egy ládikát akart összeállítani ajándé-
kul a miniszterelnöknek s ehez szol-
gáltak volna diszítéses lábakul a kivé-
sett acélhengerek. A vizsgálatot, ter-
mészetesen, folytatják  ellene. 

A brassói r. kath-* Nőegylet a. 
székely házllparórt. A brassói r. k.* 
Nőegylet egy nyolc napos kiállítást 
szeretne rendezni a székely iparművé-
szeti és ipari cikkekből, amiket a ki-
állítás után bízományban árusítanának 
is. A nőegylet az egyes cikkek össze-
hozása iránt felvilágosításért  Haáz F. 
Rezső helybeli tanárhoz fordult,  aki-
nek a székely népművészeti termékek 
iránt való érdeklődése közismert. 

X Eladó egy jó állapotban levő, 
fekete,  rövid, kereszthuros zongora, 
Cím a kiadóban. 

Ipari tanfolyam  nök részére a 
varrásbál. A sepsiszentgyörgyi leány-
gimnázium igazgatósága szíves tudo-
mására hozza az igen tisztelt szülők-
nek, hogy az intézeti elöljáróság a 
három osztállyal működő leánygimná-
zium mellett felállított  ipari tanfolya-
mot az 1930/31-ik iskolai évben is 
fenntartja.  Egyben arról is értesiti a 
szülőket, hogy Nesselfeld  Olga iparis-
kolai tanítónő szakképzettsége alapján 
megszerzett iparengedélye alapján az 
intézet abban a kedvező helyzetben 
van, hogy a növendékek az ipartör-
vényben megállapított 2 évi tanfolyam 
elvégzése után munkakönyvet kaphat-
nak, amelynek birtokában megélheté-
süket biztosíthatják. Az ipari tanfolyam 
a jövő 1930/31. iskolai évtől kezdve 
a felsőruha  varrásban nyújt szakkép-
zettséget, de meg fogja  találni a mód-
ját annak is, hogy a növendékek a 
fehérnemű-varrásban  is megfelelő  jár-
tasságot szerezzenek. A részvételi díj 
a városi és kűnnlakó vidéki növendé-
kek részére havi 350 leu, a bennlakó 
és bennétkező vidéki növendékek ré-
szére pedig havi 1250 leu. Felvehetők 
azok, akik az általános tankötelezett-
ségnek eleget tettek, vagyis az elemi 
iskola Vlí. osztályát, illetve a közép-
iskola III. osztályát elvégezték. Mint-
hogy a létszám korlátozott, tisztelet-
tel kérik az érdekelteket, hogy a to-
vábbi intézkedések megtétele végett 
lehetőleg minél előbb, de legkésőbb  f. 
évi augusztus Sí  ig feltétlenül  jelent-
kezzenek a leánygimnázium igazgató-
ságánál, mely részletes felvilágosítás-
sal mindenkinek készséggel szolgál. 

Figyelem  I 
Tiszteiettel  falhirjuk  a cséplőgép^  6$ 

géptulajdortosok  figyelmét  hogy  a leg-
tökéleiesebi  ée  legszebb  kivitelű 

gépsaij-crouponokat,  varró' 
SBtjakai  (ckromos,  iimsós) 
legiutányosabban  beszerezhetik  az  odor-
heiui  bőrgyár  bürOzletében,  Odorheiu,Bui. 
Reg.  Ferdinánd  2 (voft  Kossuth-utca. 

Florián-ház). 
Vidéki  megrendelések  méret  szerint  és 
a megrendelés  beérkezésének  napián 

expediáltatnak. 
Olcsó,  versenyen  kivOli  árak, 

Saját  érdekében  tegyen  próbakisérletet.• 

X Gheorghenli (gyergyószenlmik-
lósl) zsidó fiüínternatus.  Gheorghení, 
Csiky-utca 20. Engel Jeremiás hitok-
tató, dr. Krausz Mór főrabbi  ur által 
ajánlva. Az intézet az állami líceumi 
igazgatóság felügyelete  alatt áll. Bősé-
ges ortodox kóser táplálkozás. A nö-
vendékek szaktanárok által lesznek 
előkészítve. Önképzés céljából román, 
héber, magyar és német ifjúsági  lapok, 
könyvtár, héber nyelvtanár é^ zongora 
áll rendelkezésre. Mérsékelt árak. Mi-
után növendékek csak korlátolt szám-
ban vehetők fel,  kívánatos minél előbb 
jelentkezni. 

„MezŐgazdasáQÍ Szemle" címen 
uj gazdasági havi folyóirat  indult 
meg Nagy Endre dr. gazd. e. titkár 
szerkesztésében Désen. A lap felöleli 
nagy válsággal vívódó mezőgazda-
ságunk összes ágazatait. Nyílt és bá-
tor hangon keresi a kibontakozás út-
jait, melyek sarkpontjába a gazdasági 
tudás fokozását  és a gazdák szervez-
kedését állítja. A lap tulajdonosa, 
Scháppner Sámuel nyug. szőlészeti 
és borászati felügyelő,  ki önzetlen 
munkálkodásával ugy a magyar, mint 
szász gazdák között eddig is nagy 
tiszteletnek, általános szeretetnek ör-
vendett. Munkatársai közt ott látjuk 
a legkiválóbb szakembereket. Midőn 
még megemlítjük, hogy a lap előfize-
tési ára mindössze évi 80 leu, a leg-
melegebb szerencsekívánatunkkal üd-
vözöljük az uj vállalkozókat és hisz-
szük, hogy a gazdák olyan tömegei 
fogják  azt olvasni, hogy az — alacsony 
ára dacára is — fenntartható  lesz és 
az erdélyi magyar gazdaközönség egyik 
nélkülözhetetlen orgánumává válik. 

riad árak. A buza: 95—110 
rozs: 70—75, árpa: 65—70, zab : 
42—46, tengeri; 75—85leu vékánként. 

A kényszervégrehsjtásokra vonat-
kozó rendelkezések egységesítéséről 
uj törvényt alkottak, amelynek közér-
dekű fontosabb  részeit röviden is-
mertetjük. Ezentúl az árverést kérő-
nek meg kell jelölni az árverezendő 
ingatlan értékét. Az adós — ha ezzel 
nincs megelégedve — a bíróságtól 
kérheti az érték megállapítását, ami-
vel szemben szintén lehet ellenér-
tékelést kérni. Az árverés minden in-
gatlanra külön tartandó meg. A hiva-
talos ármegállapításnál legfennebb  csak 
25% kai lehet a kikiáltási árat alább 
szállítani, az első árverés alkalmával. 
Az első árverés eredménytelensége 
esetén az uj árverésig legalább 30 
napnak kell eltelnie. Ekkor az első 
kikiáltási árból legfennebb  még-ÍO /̂o ot 
lehet engedni, s ezen alól a hitelező 
sem vásárolhat. A lefoglalt  ingatlan 
az adós őrizete' alatt hagyandó, ha 
csak emiatt nem lehet határozottan 
kártól tartani. Az ottlakásból azonban 
az adós ezesetben sem telepíthető kL 
Termést, ha azt a lábán foglalták  is 
le, csak az aratás után 4 hónappal 
lehet elárverezni. Mindezek a kedvez-
mények akkor is érvényben maradnak, 
ha azokról az adós esetleg lemondana. 
Ezekkel az intézkedésekkei a törvény 
az adósok részére törekszik lehetőieg 
jogvédelmet biztosítani, s azt, hogy 
értékén alól ingatlanuk el ne kótya-
vetyéltessék. 

Adószedő (agent de urm.) volt 
Erdőszentgyörgyön Vasile Câmpianu, 
akinek 2000 leu körült havi fizetése 
volt, s ezenkívül az a hivatása, hogy köz> 
pénzeket kezelgessen. így aztán egy al-
kalommal, mikor egy adózótól 2000 leüt 
vett be, a nyugtát ugyan erről az összeg-
ről ki is adta, a nála maradt s az elszámo-
lás alapjául szolgáló nyugtatömbbe 
azonban ahelyett csak 200 leut irt be, 
az 1800 leu különbözetet pedig meg-
tartotta. Ezenkívül beszedett még 
13600 leut, amit azonban szintén nem 
számolt el hivatalosan. Az ellene in-
dított vizsgálat során azzal védeke-
zik, hogy mint családos ember 2000 
leu fizetésből  megélni nem tudott, 
annál inkább nem, mert több hóna-
pon át ezt a csekély összeget sem 
kapta meg. — 

Serviciul Tcchoic al Judeţului Odorbeiu. 

No. 8776—1930. 

Publícatiune de licltaţiune. 
Serviciul Techulc al judeţalul 

OJorbeiu pubucâ licitaţie peauu îa 
iutr^priodere a urii.ătoarefer  lucrări, 
potrivit botáíárei No 8776 diu 19 
Juiie 1930 a (JonÍBiuaei I^teriaiire 
jude(iaiiă: 

1. Pjntiu lucrările de recoQstm-
irea tubu'u de beton Ni 33/i pe 
aesiaui judeţ-iară Ot-'Di Orăş!oi kla. 
8H-6-8-h7 îo valoare d« loi 93 815. 

2. Pentru luciările do r-̂ cosaMu 
irea pod't<i'ui dn hetOQ «rmu Nr. 
35/i pe Ş)8ei.ui juîi ţîiră 0|ídí Oră 
ş-Di Km. 9-1-0-9+1 îa valoare da 
lei 34354. 

L'Citfttia  VA avea loc Îq ziua de 
26 August ora 9 a. m. îa camera No. 
3 la »cetit aervicul itcboic. 

Cei care doresc a lua parta la 
eceaclă licitaţie i şl vor prozema ofer  -
tele 'or Bcritte ş' sigilate conform  L-) -
gei Cont. Pabiice pâv& la daU fíxiiá 
Üe BBÍ SUB. 

Odată CU depunerea ofertei  se va 
depuue şi o garauţie de ö7o cu rcca-
pieă Bau efecte  garantate de Stat, 
calculată a$>upra valoare! devlzu'ul. 

Devizul şi coDâiţ'UQild generale 
a le lucrăriiop ae poc consulta î'i âe-
cdre zi de lucru, îec?pâod dela ora 
8—13 îa locftful  Serviciului Tecbnic 
judoteaa. 

Oiorbeiu, îa l Auguit 1930. 
Şiful  serviciului tfcbnic  lag. ş^f: 

Piefcct:  Dr. E. Pop 3. s. Török Arthur 
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Megérkeztek L O j M ^ k a p h e t ó k I 
ww  y 
TRENCH COATOKI ^ész  férfi-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőíös, rövid- és kötött áruk, ponyva-
- = = vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szőttesek a legolcsóbban LÖBL-nél (volt Bethlen-utca). 
Szőnyeg-niaradék<»k fe lü iuö  olcsón. Ivette ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban. 

Templom-javitás. 
A felsőboldogfalvai  (Feliceni) ref. 

egyházközség templomán és tornyán 
a viiiám által okozott romlásokat kija-
víttatni, templomát és tornyát újra 
meszeltetní s a toronyra villámhárítót 
szándékszik állíttatni. Ezokon, egyház-
községi határozat értelmében : az egy-
ház elöljárósága felhívja  a pályázni 
kívánó építész-vállalkozó urakat, hogy 
költségvetésüket nevezett egyház lel-
készi hivatalához / . hó 16 án déli 12 
órájáig adják be. Megjegyzendő, hogy 
e javítások a megyei főmérnök  ur vé-
leménye értelmében, csak vasbetonnal, 
a meszelés kétszeri eljárással és fírnánc-
olaj keverékkel történhetik, s csak is 
megfelelő  vagyonnal bíró építész-vállal-
kozó költségvetése és ajánlata vétetik 
figyelembe. 

Felsőboldogfalva,  1930 aug. 3. 
Az egyház elöljárósága. 

KJadötuiaJdonos: a KönTTnyoxnds R.-T 
Odorhelu—Ssékelyndvarhely. 

Kiadó lakás: 
3 Bzoba, konyha és egyéb aellékbplii 
aégekekkel, Bzeptember l-re. —- Éde-

kezoi a kiedÓhivatalbso ithet. 

Hirdetmény. 
A zetelaki egyháztanács a tem-

plomfedél  javítására pályázatot hir-
det, augusztus 20-iki határidőveL 

Felvilágosítást a plébánia hi-
vatal ad. 

ZsteUka, 1^30 aug. 6. 
P l é b á n i a h i v a t a l . 

^ ^ Ţ ^ í í 27-68, klfogás-
W -Tv J—/ talan és (elen-

leg Is üzemben, sürgősen ELADÓ 
kedvező föltételek  mellett Is Strada 

Horia 6 sz. alatt. = = 

Ha 
Érteiitem a oagyéráf>inlí faelybeii, 

o(;eziotéQ a vidéki ia, 
bogyolcBŐo v&i^rolhat Qold l i ldor 

kész-ruha üzletében. 
EgybfD figyelnébe ajánlom á t 

közöDiégnek, hogy uj szsb&szom külföl-
dön *prak tis Alt és birmilyea fiaom ru-
hát elTftltalok  mérték után. A legcse-
kélyebb hibáért fetel&sséget viUalok. 

Ssítm pártfog&st kér: 

G O I D I Z I D O R . 

B n t o r o k . 
Sa)át késtitménjft  tSlg)fa  politaros 
hálószoba jutányos árou kapható. 
UegtekittthetC: Bogáthy Lajos épfllet-
Í9 i)Qtoras7.taIos, Odorhein Reg. Carol 

115 8£ám. 
déjében 

A gyógyfürdőmben  Eladó ház Cristuron. 
micdeiikt gyój^ykezelheti laag&t, 
nert a jpgyek árát a nyári szezoura 

leBzálütottam: 
1. osítáíy 40 Itíu, 

II. „ 30 „ 
A fürdó,  a tisztogatásra ozdot csü-

törtöki Dspot ki9é?e, áliacdódo cyitva 
R̂D, Ugyt̂ Ziblék ÜDQepnapokOO i«. 

Fernengel Gyula. 

Kiadó a Piac-téren üzlet-
tielylség ás mellette 

levő raktárhelyiség. Azonnal el-
foglalható- — Felvilágosítást a 

Koncz-gyogyszertárban adnak. 

F i g : y e l e i n ! 
Kössétek, magánosok. TÍZ-
ellátási mnukáit. luélj farások,  sU-
Ijesztî lt betoukntak,itatÓTáiluk, vis-
vesetékek, vizitnrbinák termését, 
építését váHaljn, — ide vonatkozóan 

Gábos Áron 
építészeti irodája SIGHIŞOARA— 
SEGESVÁR, Str. Mihai Viteae No. 15. 

Egy 4 szobás lakás, gazdasági épfi* 
letekkel, s ngyanott egy anto-javitó 
mfihely  is Str. Pr. Carol 27 szám 

alatt eladó. 

A patkány (pocegér) 
a legundokabb, a legkeilemetlenebh 
és legkártékonyabb állat. Aki épü-
leteiből kiirtatni akarja, fordaljon  ax 
U d T a r l i e l y m e g y e i Gazdasiigi 

E g y e s ü l e t h e z , 
Odorhein-Székelyadvarhely, Kossnth-

ntca 12 szám. 
Tisztelettel értesítem a nagy-

érdetQü közönséget, hogy 

v a r r o d á m a t 
augusztus 1-töl áthelyeztem Szent 
Imre^utca 21 szám alá. ' 

Szives pártfogást  kérve to-
vábbra is, tisztelettel: 

D o l v i g K e r e a z t é l j ' n é 
u6i Bzabó. 

Eladó az EOtvó" u^ca 11 ezára 
volt Steíüburií-féle  ház. Felvjlá-

{íOflítáfit  dr. Böbm JooA ad. 

Hirdetmény-
A Prinţul Mircea (v. Petőfi 

utca) 22 szám alatti épületes bel-
sŐBég (volt ecetgyár és lakhelyiségek) 
az itteni telekkönyvi hatóságnál 
f.  hó 18-án d. e. 10 órakor tar-
tandó birói árverésen eladatik. 

D r . S e b e s i Á k o s tigyvéd. 

olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a . K i E S Z I l i E I ? . 
kalapüzletéböl Odorheiu Eötvös-
utca 4 sz. a. vegyen. Nagy vá-
laszték Zsirárdi, finom  férfi-  és 

gyermek szalma-kalapokban 

omoródi borvíz 
I Jiter 2 lej. Házhoz 
hordva mimden másod-
nap 5 iUer, havonta elő-
fizetve  90 lej. Elöje-
gyeztetnl lehet az Orbán 
Testvérek dohánytőzs-
a törvényszékké 

szemben. 

A n é közönség i»siveN tndo- • 

mására adom, hogy vállalok • 
Kuiigorabangolást, politurozáŝ  • 
bOröeé.st és mindenfajta  n&k- t 

munkát. • 
Orgonajavitásokat teljes fe-  • 

lelSsség mellett végzek. • 
Cím : € . K R A M i T I B E R G T C R S 
04orheia-83ék6ÍTüdv&rbely Bal. R<>g. ' 

Ferdinánd (Kosauth u.) 3 sz • 
Ha Dg«ser kereskedés. S 

Hirdetmény. 
Atía (Atyha) községben az orszá-

gos állat- és kírakóvásárok minden év 
április h6 7-én és 10 én, augusztus 
28 án és 31 én, október hó 5-én és 
8-án tartatnak meg. A kirakó vásár-
napja, mennyiben vasár, vagy ünnep-
napra esnék, ugy mindég az utána 
következő napon lesz megtartva. 

Atía (Atyha), 1930 julius 6. 
E l ö l j ârAsftg:. 

Épiesités. 
Srtesitem as ígea tiisteU helybeli és vi-

déki kAtöoséget, hogy egy Jó magavifc-
IctO fiút tauulónak felvessek. 

y&llaloni a Ukatos stakmáboi tartoső uj 
és javitisi muokikat 

Ecreakedelml miDiesterí engedély alapján 
vállalom mindeoféte fajiiju 

mérlegek és sulyok 
javitásit. 

Kérem becses pártfogásukat. 
Kiváló tifiitelette-: 

O y a r i u a t h y S á n d o r 
lakatos-m. — Malom n. 9 as. 

Anunţ. 
Gimnaziul de fete  din Odorheiu, 

cere oferte  în cel mai scurt timp 
pentru curăţit şi zugrăvit. Ofertele 
se primesc închise şi până în ziua 
de II August 19jO. 

Direc^ ianea . 

A leánygimnázium igazgató-
sága árlejtést hirdet az iskola 
festésére  és takarítására. 

Zárt Írásbeli ajánlatok 1930 
augusztus ll-lg adandók be. 

Az Igazgat6sA((. 

Corpul Portăreilor Tribunalului diu 
Odorheiu 

No. 674—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subeemnetul portărel pria sceapta 

publică, că ÎQ baza decisiuoii Nj. 
7869- 1929 şi No. G. Ii. 8896—1929 & 
judecătoriei Braşov şi Odorheiu îu fi-
voru^ teclamanfului  Prima Ardel^aria 
S. A. repr. prin advocatul Dr. Na?y 
L^jos pentru focassarea  Humei de 5296 
Let şi acce8oriie se fixe<i7ă  termen 
licitaţie pa z;ua de 12 August 1930 
ora 16 p. m. la faţa  locului to co-
muna Taureai, uode ae vor vinde prin 
licitatiuoe publică judiciară: 1 vară 
reşie tărcată de 3 ani, 1 vacă de 6 
ani îa valoare de 13.000 Lei. IQ CRI 
de nevoie şl nub preţul de estimare. 

Pretentiunea care e da incastî 
face  5296 Lei capital, dobânzile ca 
12% socotind din 1 Oci. 1928. 1 lao. 
1929 şl 15°/, dela 1 Iun. 1929, ier 
spesele f  â ă ttcnno stsbillta de 2610 Lei. 

lotiucâc mobilele cari afuog  la 
iicHiţ e ur fi  foHt  ex«'CV'»i6 ş de alţii 
Şi &coBtia Şl ar fi  (âş.igat uti'ptul de-
acoperire licttnţ a prez>!k ă esie ordo-
caiă şi îl fivurul  bc^âtora in cteozuL 
tirticluiui XLI a>n 1908 § 20. 

Odorheiu, ta 14 Jalie 1930. 
I x i i A k porlăre). 

1 / / I azoba konvha, kamara,nyitott 
l \6X kertes laká̂  havi 

700 lenért, egy szoba, konyha, 
kamara, verandával havi 350 lemart 
kiadó. Mindkét lakásban cser̂ pkál; 
hák és viUan>viláeitás. Orbán Baláts-

utca 135 UGRÓN ÁKOS. 

Ha elegáns és szép c Í p Ő t ^̂ ^̂  vásárolni, ugy 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

S ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

Olcsó árak! Nyári újdonságok Jakab Gyula divatiizletében. Nagy választék! 
Gy«r«k torna-ingek. 

Gyerek-zeknik. 
NŐI selyem- és flor-har 

Panama apacsfngek. 
Egési pouplln-ingek. 

SportharisnyAk és sétabolok. 

Mosö delén . . . . 35 leutél 
Orenadln 100 cm. 1.; 70 „ 
Crepe de Chine I. . 380 „ 

„1 vette** mesöseiymek. 
I F ü r d ő d r e s s z e l c b e n n a g y v á l a s z t é k , g y á r i l e r a l c a t i 

OBUI 

Erős, mint az udvarhe ly i SĂMSON-ecet 
Üöavvcjoinüa Réüzvenytartiasag Oüorüeiu—özekeiy udvar he iy. 


