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Hodor Victor közigazgatási 
vezérfelügyelő  közigazgatási 

konferenciája. 
Mult hó 29-én magánúton érte-

sültünk arról, hogy a prefectura a köz-
ségi bírókat, jegyzőket, a pénzügyigaz-
gatót, a számellenőröket, a csendőrség 
parancsnokát f.  hó 2 ára Hodor vezér-
felügyelő  által tartandó közigazgatási 
konferenciára  azzal hivta meg, hogy 
azon a közigazgatási sérelmek előad-' 
hatók lesznek s lehetőség szerint azon-
nal orvosoltatnak. 

A konferenciának  a megye szék-
helyén való meghirdetésére nézve a 
prefecturán  azt az információt  kaptuk, 
hogy a város közönsége másnap ki-
függesztendő  plakátokon fog  meghi-
vatni. Minthogy a plakátok ki nem 
függesztettek,  a konferenciára  sem a 
megyei tanács vagy legalább annak 
előadói, sem pedig a magyarság köz-
ponti vezetősége más alkalmas módon 
sem hivattak meg, azok a konferen-
cián meg sem jelentek. A konferencia 
megtartatott, ott kisebb-nagyobb — jó-
részt egyéni sérelmek elő is adat-
tak. Hodor vezérfelügyelő  pedig — ér-
tesülvén a konferencia  célját nem épen 
szolgáló eljárásról — a megyei tanács 
elnökét és 5 előadóját a konferencia 
után külön megbeszélésre fogadta  s az 
ott előterjesztett közérdekű, népi sé-
relmek megvizsgálását és orvoslását 
kilátásba is helyezte. 

Igy folyt  le Udvarhelyen a jó 
közigazgatás jegyében megrendezett 
konferencia. 

* * * * * * * 

Emlékezzünk és építsünk. 
Emlékünnepet ül ma városunk egyik 

legrégibb és legértékesebb kulturegy-
lete, a 30 éves múltra visszatekintő 
* Polgári  Önképző  Egylet«,  s ugyan-
akkor alapvető lépéseket is tesz jövőre, 
uj otthonának, a Polgári Önképző 
Egylet Kultúrházának felépítése  javára. 

Két, életetadó forrás  felbuggyaná-
sából keletkezett ezen kristályvizü 
kultur-folyamocska,  egyik az 56 évvel 
ezelőtt alakult «Polgári Kör«, másik a 
hasonló céllal 37 évvel szintén ezelőtt 
létesült «Iparos Önképző és Betegse-
gélyező Egylet,* melyek 1897-ben, 
tehát már 30 évet betöltve, egyesültek 
és «Polgári Önképző Egylet« név alatt 
fokozott  buzgósággal vállalták a társa-
dalmi kulturmunkát. 

Amidőn ezen, igy keletkezett egy-
letnek, fel  nem becsülhető közműve-
lődési munkásságát a mai ünnepély 
méltatja, egy fényes  rakétát gyújtva 
e 30 éves mult bevilágitására : tagok 
és kívülállók egyaránt emeljünk kala-
pot azon egyletnek, melyik mindenha 
és mindenkivel szemben csak jót tett 
s áldásos jótékonyságát napsugárként 
szórja széjjel ma is folytonosan. 

Minden nemesen érző lélek, értel-
mes észbeli tehetség megállapítása 
csak az lehet, hogy ahol a közműve-
lődés nevelési és oktatási ágazataiért 
szívesen lelkesednek: ott az emberek 
társadalma egy boldog családi élet tü-
körképe, mely az egymás iránti von-
zódásban, szeretet és megbecsülésben 
nyeri el legfőbb  vágyakozását, úgy-
szintén az általános tudás megszerzé-
sében kielégitődését. 

S ha számbavesszük, hogy a mű-
velődés és ismeretszerzés terén mit 
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nyújtott 30 év alatt e kiváló kultur-
egylet: örömmel és büszkeséggel el-
telve mondhatjuk, hogy a felnőtt  ifjú-
ság és a társadalombeli polgárságnak 
mindig elsőrendű tanulási kútforrása, 
valóságos almamátere volt, melyért 
lelkesedni, melynek fennállásáért,  virág-
zásáért áldozni önkéntes munkásságot 
és apró kis összegecskéket, valameny-
nyiünknek szent kötelessége. 

Legodaadóbb érzéssel igy emlé-
kezzünk a dicső múltról és legdrágább 
ajándékunkat ilyen felfogással,  jövőbe-
nézéssel tegyük le az uj alkotások, 
továbbfejlesztések  fundamentumába 
alapkő gyanánt. 

Legyünk ott mindnyájan e ragyogó 
kulturünnepen, mert a közművelődés 
mindnyájunk közkincse, világító szö-
vétnek az élet útvesztőiben ! 

Gyerkes Mihály. 

Gazda-gyülés váro-
sunkban. 

Az Udvarhely  vármegyei Gazda-
sági Egyesület  igazgató választmánya 
folyó  hó 3-án Székelyudvarhelyen Sz. 
Szakáts  Péter elnök vezetése mellett 
népes ülést tartott, a tagoknak tanács-
kozásban való élénk részvételével. 

Legkiemelkedőbb tárgya volt az 
ülésnek az ősz elején rendezendő gaz-
dásági és házi-ipari kiállítás előkészí-
tése. Már a tavasszal az volt a szán-
déka az egyesületnek, hogy junius 
hónapban Székelykereszturon,  ősszel 
pedig Székelyudvarhelyen  munkában 
bemutatja a legjobb talajművelő esz-
közöket s ezzel kapcsolatosan tejgaz-
dasági és házi-ipari kiállítást és fejő 
versenyt rendez. Később az eszme oda 

érlelődött, hogy halasztassék el őszre 
mind a két helyen a gazdasági meg-
mozdulás, amikor a mezei és kerti 
termények is bemutathatok lesznek. 

Közben az Erdélyi Gazdasági 
Egylet is elhatározta, hogy a folyó 
évi szeptember hó 2—8-ig Kolozsvár 
ron nemesitett vetőmag kiállítást és 
vásárt, valamint mezőgazdasági gép-, 
eszköz- és anyag kiállítást és vásárt 
rendez. Örvendetesen vették tudomá-
sul ezt az udvarhelymegyei gazdák s 
a gazdasági egyesület igazgató választ-
mánya is és az E. G. E. kiállításával 
kombinálva kívánja megtartani megyei 
kiállítását. 

Elhatározta, hogy kollektív kiállí-
tással részt vesz a kolozsvári kiállitár-
son, a saját kiállításait pedig Székely-
udvarhelyen  szeptember 8—16-ig és 
Székelykereszturon szept. 22—26-ig. 
fogja  megtartani. Ezeknek a szabály-
zatát az igazgató választmány meg-
alkotta s rövid idő alatt ki is bocsátja. 
A kiállítással kapcsolatosan sorozatos 
szakelőadások fognak  tartatni. 

Foglalkozott a választmány a több-
termelés eszméjével s annak a vár-
megye területén leendő megvalósítása-
érdekében Gyerkes  Mihály nagysza-
bású tervezetének letárgyalása és el-
fogadása  kapcsán elhatározta, hogy a 
cél megvalósítása érdekében mozgal-
mat indit egy nagyobb pénzalap ösz-
szehozata iránt. Abból az elvből indul 
ki ugyanis, hogy mint a háborúhoz, 
a több termelés általánosításához is 
első sorban pénz kell. Evégből nagy 
mozgalmat szándékozik bevezetni. 

Ezeken kivül több kisebb ügy 
nyert elintézést, miután az elnök az 
ülést bezárta. 

Szabó János 25 éves jubi-
leuma. 

Julius 2-án, hétfőn,  gépkocsik 
tülkölése, kocsik robogása tette zajossá 
a kadicsfalva—tibodi—szentkirályi,  más-
kor meglehetősen csendes utvonalat. 
Az autók, kocsik, szekerek, kerékpáro-
sok Szentkirály községbe igyekeztek, 
ahol a verőfényes  szép nyári napon 
ünnepi hangulat áradt szét. Elpihent 
a kasza, kapa, ünneplőbe öltözött a 
községnek apraja-nagyja, sőt maga a 
község is ünnepi diszt öltött. A plé-
bánia udvara, a plébániától a templo-
mig vezető útvonal s maga a temp-
lom is zöld galyakkal feldíszítve,  fűvel, 
virággal behintve. A plébánia előtti 
útvonalon s az iskola előtti térségen 
szent várakozással eltelt nyüzsgő nép-
tömeg. Minden jel, minden külsőség 
arra mutat, hogy itt egy bensőségesen 
szép, nem mindennapi ünnep van ké-
szülőben. Ugy is van. Nagy ünnepet 
ül Szentkirály község s vele együtt a 
kerületből összesereglett nagyszámú 
papság s az egyházmegye központjá-
ból eljött theologiai tanárok és a kö-
zönség. Ünneplik a község érdemes 
plébánosának, az egykori kiváló tanár-
nak, a jeles és r.agytudományu szó-
noknak, a kerületi papság egyik kivá-
lóságának, a finom  érzékű szociális 
munkásnak, Szabó Jánosnak papsága 
25 éves örömünnepét. 

Féltizenegy óra. Megérkezik a 
kerületi papság nesztora, feje,  a haj-
lott kora ellenére is rózsás arcú, fiatalos 
mozgású Pál István pápai prelátus, 
kerületi főesperes.  Megszólalnak az 
ünnepre hivó harangok. A mintegy 25 
főnyi  papság a plébániai lakban egy-
házi díszbe öltözik s az udvarra vonul, 

ahol a hivek százai várakoznak. A 
fehér  karinges papok között mé g csak 
Szabó János áll ünnepi fekete  reveren-
dájában. A zaj elül, a nyüzsgés meg-

csonkított 
rész 

köszönése után Szabó János magára 
ölti a díszes miseruhát s a papságtól 
és a hívektől kisérve a templomba 
vonul jubiláris szentmise áldozata be-
mutatására. Alig helyezkedik el a temp-
lomot zsúfolásig  megtöltő ünneplő kö-
zönség, a szószéken megjelenik Pál 
István prelátus. Nemcsak ez a község 

ünnepel, nemcsak nekünk kerületi pap-
ságnak van örömünnepünk — úgy-
mond — hanem az ünneplésben részt 
ves^ a ..yijával mindig együtt érző 
Főpásztor is, aki lélekben most is itt 
van s aki elküldötte üdvözletét, elis-
merő iratát a derék jubilánsnak. Felol-
vassa Majláth püspöknek a jubiláns 
érdemeit méltató magas leiratát, mely 
után megkezdődik az ünnepi istenitisz-
telet. Felcsendül a jubiláns ajkán a 
magasszárnyalásu, a lelkeket mindig 
ünnepi hangulatba varázsló hálaadó 
ének: a Te Deum, hangzik az Egek 
Urát dicsőítő Gloria s az evangelium 
elhangzása után megjelenik a szószé-
ken Baráth Béla dr., theologiai tanár, 
hogy elmondja remek alkalmi beszédét 
a papról, a papirend magasztos elhi-
vatásáról, az apostoli és prófétai  lel-
kületről, amely szembeszáll az akadá-
lyokkal ; a mártiromságról, amelyben 
része van minden Krisztus hirdetőnek, 
minden Krisztus követőnek. 

A lelkeket felemelő  ünnepi beszéd 
után megilletődötten folytatja  miséjét 
a jubiláns, kiosztja az élők kenyerét 
a nagyszámú híveknek, akik lelkük 
tisztaságával kívánnak hódolni szere-
tett papjuknak. Az orgona is ünnepé-
lyesen bug egész mise alatt, László 
János kántor csodát művel, példát 
mutat, hogy nem csak a városokon 
lehet énekkarokat szervezni, de falu-
helyen is lehet az üde hangokat kar-
énekben harmóniában egyesiteni. Bart-
hos Mihály ajkáról elhangzik a misét 
záró ünnepélyes »Ite missa est«, meg-
indul a papság és a közönség körme-
netben a plébánia udvarára, hogy ott 
tovább folytatódjék  az ünneplés. 

A nyári nap forrón  tüz, forrong 
az idő, a távolból egy-egy mennydör-
gés is hallatszik, de ez nem ok arra, 
hogy el ne mondja mindenki az ő 

dikcióját, az ő üdvözletét a jubiláns-
nak. Pál István kezdi a kerületi pap-
ság nevében, Hánn Manci csokor át-
nyújtása után folytatja  Boros Fortu-
nát dr., a leánykongregáció nevében, 
amelynek a jubiláns alapitója s hosszú 
éveken át vezetője volt. Átnyújtja a 
kongregáció értékes ajándékát, a mű-
vészi munkáju stólát, Gergely Irénke 
a felnőtt  leányok üdvözletét tolmá-
csolja, Bálinth Juliánná ajkáról az ár-
tatlan iskolás gyermekek szeretete zeng 
szép rigmusokban, László János, a 
legényegylet nagy intelligenciát eláruló 
tagja formás  beszédben rajzolja meg 
a jubilánsnak egyházi, közművelődési 
tevékenységét. Az üdvözlésekre egyen-
ként szeretetteljesen válaszol a jubiláns. 

Az ünneplésnek hivatalos része 
ezzel véget ért, de a felgyülemlett  ér-
zelmek a fehér  asztalnál is szavakba 
kívánkoznak. Szól maga a jubiláns a 
hálaadás hangján s szólanak minda-
zok, akiknek 25 év alatt alkalmuk 
volt Szabó János nagy egyéniségét, 
színtiszta papi jellemét megismerni. De 
nemcsak a szóáradat zajlik, hanem 
tettek is következnek. Gyűlnek a ropo-
gós ezresek a kereszten sajgó magyar 
iskola számára. 

Igy ünnepeltek egy igazi papot 
Szentkirályon Sarlós Boldogasszony 
napján, a «Magasztalja az én lelkem 
az Urat . .» kezdetű gyönyörű egyházi 
himnusz születése napján. Boldogok 
voltak akik ott lehettek ; boldogan te-
kinthetett vissza erre a gyönyörűséges 
szép napra a jubiláns mellett Kiss Já-
nos esperes és László Ignác tanár is, 
a község érdemes szülötte, mert nekik 
is oroszlánrészük volt a szép, feled-
hetetlen ünnep megteremtésében, gon-
dos rendezésében. B. L. 

Mindenki nézze meg a 
9 órakor. —I 

Napóleon-filmet!  I. rész: Julius 7-én, szombaton este fél  9-kor, 8-án, vasárnap d. u. fél  6 és este 
II. rész: Julius 11-én és 12-én, szerdán és csütörtökön esíe fél  9 órakor. 



Iparügyek. 
Az ipartestület előljárós&ga e hó 

5-én, csütörtökön este 8 órakor tartotta 
meg rendes havi üjését. Gyarmathy 
István elaöki megnyitója után a titkári 
jelentés következett, mely az ipartestü-
letnek az elmúlt félévi  működését is-
mertette. Ez összefoglaló  jelentésből 
kitűnően az ipartestület tovább foly-
tatja erős munkáját az iparosság érde-
kében, melynek helyzete az általános 
gazdasági helyzettel kapcsolatosan még 
mindig csökkenő tendenciát mutat. Áz 
adott körülmények közt, amikor min-
den vonalon a leromlás tűnik szemünkbe, 
csupán arra szoritkozhatik az ipartes-
tület, hogy a város kisiparosainak ér-
dekében a rendelkezésére álló eszközök 
felhasználásával  minden lehetőt meg-
kíséreljen és elkövessen. Most végre 
oly súlyos ipari kérdés megoldását 
kezdheti meg ép az iparosok közvetlen 
közreműködésével, amelyik ellen lát-
szólag hasztalan volt minden törekvés. 

A rendőrprefektus  megértő hozzá-
járulásával a kontár ellenőrzőbizottság-
nak 10 tagja oly igazolvánnyal látta-
tott el, amelynek és szükség esetén — 
a rendőrség igénybevételeinek segítsé-
gével eredményesen léphetnek fel  e 
nagy horderejű kérdés, valamint a 
műhelyek és a tanonc tuldolgoztatá-
sának megvizsgálásánál. 

Az ipartestület e félév  alatt 273 
ügyiratot intézett el. Iparigazolványt 
váltott 17, arról lemondottj 15 iparos. 
Beszegödtetett 60, felszabadult  55 ta-
nonc. Tanoncszerződés felbontatott  13 
esetben. Panasz beadatott 50 esetben, 
mely élénk megvilágításban tünteti fel 
a tűrhetetlen és folyton  nehezedő hely-
zetet. Bejelenti titkár a vidéki pana-
szos esetekben főszolgabiróságnál  foly-
tatott eredményes tárgyalását, valamint 
a békéitelő bizottságnak küszöbön álló 
•megalakulását. Egyben tudomására 
hozza elöljáróságnak, hogy az iparka-
marai segély folyósítása  végett lépést 
tett és annak kiutalása közelebbről dű-
lőre kell jusson. 

Titkári jelentés után Keszler Albert 
pénztáros tette meg jelentését a tes-
tület pénztári helyzetéről és elszámolt 
a junius 10-iki kerti mulatság jöve-
delméről. 

Gyarmathy István elnök észrevé-
telezi az iparosság egyrészének a tes-
tület első nyilvános szereplésénél ta-
núsított távolmaradását, melynek oka 
lehet részben a pénztelenség is, de 
főképpen  az, hogy még mindig tartóz-
kodás nyilvánul meg némely iparosnál 
saját javát szolgáló intézményével 
szemben. A közöny majd magától 
fog  megszűnni akkor, amikor rájön az 
iparosság fokozatosan  arra, hogy tá-
mogatnia kell azt, ami az ővé. 

Végül előljárósági ülés jegyző-
könyvi köszönetet mondott a kerti es-
télyen szereplő és rendező hölgyeknek 
és uraknak, az adományozóknak és 
felülfizetőknek. 

Ülés elnök köszönő szavaival ért 
véget. 

Évzáró ünnep a ref. 
tanitónőképzőben. . 

Kissé megkésve ugyan, de szíve-
sen számolunk be a református  tani-
tónőképzőnek f.  évi junius 29-én, Pé-
ter-Pál napján, d. e. 11 órakor meg 
tartott gazdag müsoru záróünnepélyé-
ről, mely egyúttal a nőképzővel kap 
csolatos gyakorló elemi iskolának is 
évzáró ünnepélye volt. Az ünnepélyre 
szép számú közönség gyűlt egybe a 
kollégium volt imatermében. A Te 
benned biztunk . . . kezdetű zsoltárnak 
örök szép, bátorító és biztató hangú 
melódiái után Biró Sándor vallástanár 
mondott lélekbe markoló imát, hálát 
adván a jó Istennek a nyújtott áldá-
sokért, s kérvén a további segítségét 
iskolára, szülőkre, növendékekre egy-
formán. 

Ezután Szabó Ilona abszolvens 
növendék játszotta el harmóniumon: 
A teremtés oratóriuma c. dalműnek 
ogy részét precízen, finoman,  amivel 
zenei versenyen pályadijat is nyert 
Makray Emma abszolvens növendék 
Reményik Sándornak »Mi mindig bu 
csuzunk« c. gyönyörű, melankolikus 
hangú költeményének szép előadásával 

ragadta meg a hallgatóság lelkét, csalt 
könnyeket a szemekbe. 

Csefó  Sándor rektor-professzor  a 
természet állandó körfolyamataira  való 
hivatkozással vázolta az elmúlt iskolai 
év jelentőségét, mint amely óriási ha-
tárkő módjára áll egy régi 300 éves 
dicső kornak és egy egészen fiatal, 
előttünk még annyira ismeretlen jö-
vendő között. A leánynemzedék, mint 
uj tánulóif]uság,  komoly magatartásá-
ból, mozgalmából következtetve, sok 
reménységgel néz a jövőbe, amelyet 
a szülők, a tanügybarátok, egyházi és 
állami felettes  hatóságok segítő közre-
működésével megnyugtatónak lát. 

Spangenberg Ilona abszolvens nö-
vendék egy versenynyertes dalt éne-
kelt el melegen, közvetlenül. 

Ezután következett Csató Gabri-
ella igazgatónőnek részletes beszámo-
lója az iskolai év történetéről, pálya-
dijakról, ösztöndijakról, pénz- és könyv-
jutalmakról. E beszámoló előtt találó 
hasonlattal emlékezett meg a mult és 
jövő kapcsolatáról, majd a nőképző 
keletkezését, 10 éves múltját, Kenessey, 
Nagy és Makkai püspököknek ebben 
a múltban való nagyfontosságú  sze-
repét ismertette ; megemlékezett a nő-
képző régi lelkes tanárairól, a nőképző 
régi elhelyezéséről, a hozzánk való 
átültetés módozatairól. Ezután a tá-
vozó abszolvefis  növendékekhez inté-
zett megható búcsúszavakat, majd az 
iskolai év gazdag történetének rövid 
vázolása következett, amely minden 
tekintetben megnyugtató képét tárta 
fel  az intézetnek. Részletes ismertetése 
a nemsokára megjelenendő iskolai ér-
tesítőben lesz olvasható. Az igazgató-
női jelentést a számtalan sok pálya-
díjnak, ösztöndíjnak és jutalomnak 
felsorolása  és a jelenlevők közötti ki-
osztása fejezte  be. A segélyezésre, ju-
talmazásra fordított  összeg eléri a fél-
millió leut. Külön dicséret illeti a pálya-
díjnyertes növendékeket, akik között 
Keresztes Nagy Erzsébet VI. éves 3 
dijat, Keresztes Nagy Irén VI. é. 2 
dijat és Bódis Ágnes VI. é. szintén 2 
dijat nyertek el, alig hagyván néhány 
pályatételt kidolgozatlanul. 

Bódis Ágnes VI. é. növendék két 
szép Ady-verset szavalt el igen sike-
rülten. 

Az intézeti abszolvens növendékek 
dalkara a >Nád, nád susogj.. .< kez-
detű nagyon kellemes, lágy muzsikáju 
dal eléneklésével aratott zajos sikert. 
A siker oroszlánrésze a dalkar diri-
gensét, Veress Gábor zenetanárt il-
leti meg. Ekkor Veress Lujza abszol-
vens növendék lépett a dobogóra, hogy 
bucsut mondjon társai nevében az in-
tézetnek, a tantestületnek, mély gon-
dolatú búcsúbeszédében. 

Ami ezután következett, az a gya-
korló elemi iskola beszámolója volt. 
Kedves volt nézni a sok, apró, okos 
gyermek arcát, amint gyönyörű, válo-
gatott verseket szavaltak, szép dalokat 
énekeltek. Benkő József  elemi iskolai 
igazgató a gyakorló elemi iskola évi 
történetére vonatkozó néhány fonto-
sabb esemény megemlítése után kiosz-
totta a jutalomkönyveket, s ekkor 
felhangzott  a »Jövel Szentlélek Úris-
ten . ..« lelkeket vigasztaló, megnyug-
tató dallama s az ünnepély véget ért. 

- A közönség egy nagyon kellemes, 
mély nyomokat hagyó ünnepély em-
lékével távozott, hogy ez ősi, megszen-
telt falak  között élet van, s ezt az éle-
tet öntönzi, táplálni súlyos, felelősség-
teljes kötelesség. (...6.) 

Az udvarhely-espereskerületi róm. 
kath. tanítóegyesület julius 5 én tar-
totta meg f.  tanévi tavaszi rendes köz-
gyűlését városunkban a főgimnázium 
tornatermében élénk érdeklődés mel-
lett. A gyűlést szentmise előzte meg, 
amelyet Kiss János esperes-tanfelügyelő 
végzett. A gyűlés megnyitása s a mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása  és 
hitelesítése után az »önsegélyző« alap-
jának gyarapítására vonatkozó köz-
ponti leiratot, majd pedig az »Önse-
gélyző« keretében létesítendő temetke-
zési egyesület alapszabályait tárgyalták 
le, élénk eszmecserét folytatva.  Hozé 
Jánosnak a csíkszeredai tanítói gyű-
lésről s a kisebbségi tanítók nyugdíj-
ügyében a kormányhoz intézendő me-
morandum sorsáról szóló beszámolóját 
tudomásul vették, mely után a rendes 
közgyűlés véget ért. 

Felhívás 
a segesvári dal oiverseny és Petőfi  üanepély 

résztvevőihez. 

A dalosversenyt előkészítő «Intéző 
Bizottsága Segesvárról a következőket 
hozza az érdekeltek tudomására. 

í. Minden dalárda-tag és vendég, 
aki résztvesz az augusztusi ünnepé-
lyen és elszállásolásra igényt tart, leg-
később f.  évi julius hó 15-ig jelentse 
be ezen óhaját, mert az azután beér-
kező jelentkezők elszállásolását a ren-
dezőség nem vállalhatja. 

2. Minden résztvevő jelentse be 
pontosan azt is, hogy hány reggelire, 
ebédre és vacsorára van szüKsége és 
mely napokon s azoknak az árát — 
lehetőleg legkésőbb julius hó 20 ig — 
utalja át a segesvári >KüküUőiTp.-hoz 
a »Segesvári Magyar Polgári Kör Da-
lárdája* címére, mert csak ez esetben 
tudja a rendezőség az étkezést meg-
felelően  biztosítani és az esetleges 
visszaéléseket megakadályozni. Étke-
zésnél a fizetés  szelvényekkel történik, 
amelyeket minden jelentkező idejében 
kézhez kap. A reggeli ára 14 leu, 
ebéd 54 leu és vacsora 32 leuban van 
megállapítva. Aug. 6-án közös bankett, 
amelyen azonban legfeljebb  csak 500 
személy vehet részt. Ezért kéretnek a 
dalárdák, hogy ezen banketten lehe-
tőleg csak vezetőik vagy képviselőik 
révén vegyenek részt. 

3. Azok, akik a Petőfi  ünnepélyen 
koszorút helyeznek el a fehéregyházai 
síremléknél, kéretnek, hogy beszéde-
iket szabják a lehető legrövidebbre, 
mert máskülönben a programm sima 
és tervszerű lefolyása  nem lenne biz-
tosítható. 

HÍREK. 
Julius 7. 

Doktorrá avatás. Jankovich Pé-
tert, városunk szülöttét, f.  év junius 
27-én a pécsi tudományegyetemen a 
jogtudományok doktorává avatták. 

Szádeczky Gyula dr., az európai 
hirü tudós, a kolozsvári egyetemen az 
ásványtan és földtan  volt rendes ta-
nára, jelenleg bukaresti főgeologus,  aki 
a Székelyföld  geologiai viszonyait hó-
napok óta tanulmányozza, a napokban 
városunkban időzött városunk környé-
kének ásvány- és földtani  szempontból 
való tanulmányozása céljából. Itt idő-
zése alkalmával megtekintette a hely-
beli főgimnáziumot  és annak ásvány-
tani szertárát s ugy az intézel szeren-
csés fekvéséről,  modern berendezésé-
ről, mint az ásványtani szertár gazdag-
ságáról nagy elismeréssel nyilatkozott. 

csonkított 
rész 

Sárosy Károly értékes könyve 
(Öreg székely levelei. Tárcák) a tar-
talomhoz méltó csinos kiállításban, 
Tompa László előszavával a napokban 
hagyta el a sajtót. A szerző kiadásá-
ban megjelent, 156 oldalra terjedő 
könyv ára 60 leu. Ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

Tanitói jubileumok. Az udvarhely-
espereskerületi róm. kath. tanítóegye-
sület f.  hó 5-én tartott rendes közgyű-
lése befejezése  után emelkedett hangú 
diszgyülés keretében ünnepelte meg 
Balog Róza székelykereszturi, Gál Sán-
dor oroszhegyi és László Dénes fe-
nyédi tanitók negyvenévet meghaladó 
áldásos működését. A tanitói kar és a 
legényegylet egyesitett énekkarának Pál 
Elek dirigálta lélekemelő üdvözlő dala 
után Veress Donát tanitó-egyesületi 
elnök mondott a tanitói munka érté-
kéről mélyen szántó, tartalmas meg-
nyitó beszédet, jelezve a jubiláris disz-
gyülés célját. Majd Pál István prelátus, 
mint kerületi főesperes,  Kiss János 
esperes, mint tanfelügyelő  köszöntötték 
a jubilánsokat, kiemelve hosszas mű-
ködésük alatt szerzett érdemeiket, Or-
bán János a keresztúri egyházközség 
nevében üdvözölte Balog Rózát, mint 
a tanításnak igazi művészét, akinek 
áldásos működése 45-ik évfordulóját 
Keresztúr társadalma is méltóképpen 
fogja  megünnepelni. Balázs Lajos az 
oroszhegyi egyháztanács és iskolaszék 
nevében Gál Sándor érdemeit, Simon 
Ákos a fenyédi  egyházközség megbí-
zásából László Dénes érdemeit mél-
tatta. A marosszéki és a sóvidéki ta-
nítóság üdvözletét Földes Zoltán tol-
mácsolta a jubilánsok iránt. Az üd-
vözlések elhangzása után a jubilánsok 

.mondottak egyenként megható szivböl 
"jövő köszönő beszédekek A jubiláris 
ünnepség az elnök záró szavaival s a 
pápai himnusz hangjaival ért véget. 
Mi is elismeréssel adózunk a kisebb-
ségi kultura e derék munkásainak, akik 
a nehéz körülmények ellenére is mél-
tóképpen töltötték be magasztos hi-
vatásukat. 

A Polgári Önképző Egylet holnap, 
julius 8-án d. e. 11 órakor a Bukarest-
szálló színháztermében tartandó jubi-
láris díszközgyűlésére az egylet tag-
jait és a nagy közönséget ez uton is 
meghívja az Elnökség. 

Halálozás. Deák Bogyor Gábor 
asztalosmester f.  hó 4-én 65 éves ko-
rában városunkban elhunyt. A derék 
iparost f.  hó 6-án temették nagy rész-
vét mellett. 

A helybeli Csizmadia Társulat ki-
rándulással egybekötött szokásos erdei 
mulatságát folyó  hó 8 án tartja meg a 
Csere melletti kerek erdőben, amelyre 
városunk közönségét szeretettel meg-
hívja a társulat vezetősége. Az igen 
szépnek ígérkező kirándulásra annál 
inkább kéri a társulat a szives támo-
gatást, mert a tiszta jövedelem az ötven 
éves társulati tagok kitüntetésére fog 
fordíttatni.  Egész nap szórakoztató tár-
sasjátékok. Jó borról és hűsítő italok-
ról a társulat gondoskodik. Üveget és bo-
ros poharat mindenki hozzon magával. 

„Öltözzék fel"'  — ezt mondotta 
Majláth püspök alcsiki bérmautján az 
egyik községben, amikor a szentmise 
alatt egy nő rövid szoknyában és uj-
jatlan ruhában akart a szentáldozás-
hoz járulni. De nem elégedett meg ez-
zel a figyelmeztetéssel  a püspök, ha-
nem mise után a szószékről is felhívta 
a hivek figyelmét  a mai divat szemér-
metlen túlzásainak káros hatására. 
»Nem szeretek az én drága jó híveim-
nek kellemetlent mondani, — szólott 
a püspök — de azt nem hallgathatom 
el, amit itt — a városoktól aránylag 
távoleső községben is — igaz, hogy 
csak egy esetben, tapasztaltam. Ne-
hogy az én hallgatásomból az én pap-
jaim beleegyezést olvassanak ki a mai 
divat erkölcstelensége iránt. XI. Pius 
pápa parancsát követem, amikor a 
szentségeket megtagadom olyanoktól, 
akik a szemérmetlen divatnak hódol-
nak s meghagyom és megparancsolom 
papjaimnak is, hogy még a templom-
tól is tartsák távol a botrányt okozó-
kat.* Az ősz püspök szavai kimond-
hatatlanul mély hatást tettek a hívekre 
és papságra egyaránt. 

A vármegyei főorvos  hétfőn  érte-
kezletet tartott a körorvosokkal egész-
ségügyi kérdések megbeszélése végett. 
Szóba kerültek: ingyenes rendelések 
a szegények részére, az iskolák és 
korcsmák tisztasága s az alkohol ellen 
való küzdelem. 

Az állomásfőnökség  felhívása  foly-
tán figyelmeztetjük  a közönséget, hogy 
a vasúti állomás peronjára ezután csak 
menetjeggyel, utazási igazolvánnyal, 
vagy peronjeggyel lehet menni. A ren-
delet ellen vétők büntetésben fognak 
részesülni. 


