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Bukarestben 
vannak immár a választók által meg-
választáBra érdemesnek talált szená-
toraink és képviselőink; az uj parla-
ment megalakulása és gyülésezégeinek 
sorozata, mire e Borok a közönség elé 
kerülnek, már meg is kezdődött. 

Fokozott várakozásokkal, meg-
njult reménykedésekkel tekint a Ro-
mániában élő magyarság is az ország-
gyűlés ezutáni munkálkodása elé. Erre 
feljogosítják  egyrészt a kormánnyal 
kötött választási egyezmény garanci-
ális pontjai, a kormány több érdemes 
és becsült tagjának egyénisége, a vá-
lasztások idején tett határozott kije-
lentései. Másrészt reménységeinek va-
lóra váltását a saját szenátorai és kép-
viselői lankadatlan és okos munkál-
kodásától várhatja. 

A jövőben való bizalmunk indo-
kolt, ha csak a parlamentbe küldött 
érdemes magyar férfiaknak  a múlthoz 
viszonyított jóval nagyobb arányszá-
mára is gondolunk. Mennyivel többet 
tehet bizalmunk mostani letéteménye-
seinek már arátylag tekintélyes par-
lamenti csoportja, a mult ciklusok 
alig egy-két magyar parlamenti tag-
jához képesti 

Természetes, az a munka, ami 
rájuk vár, nem lesz azért könnyű 
munka! Kétségtelen bizonyosság ez 
mindenki számára, a ki a bukareBti 
parlament reodszerinti sajátos össze-
tételét csak valamennyire is ismeri, 
s' emlékezik az ott ezelőtt lefolyt 
BzenvedélyeB összetűzésekre. A román 
ellenzék utóbbi magatartása, kijelen-
tései pedig ismét heves harcokat Ígér-
nek. 

Tudásuk, képességeik teljes fel-
használására, minden önbizalmukra 
szükségük lesz tehát a parlament ma-
gyar tagjainak, hogy rájuk váró nehéz 
feladatuknak  sikerrél megfelelhessenek. 
Ezt azonban csak ugy őrizhetik meg, 
ha önbizalmuk táplálékot, folytonos 
meg-megujulást kaphat a mi, feléjük 
áradó bizalmunkból, szilárd egységünk, 
személyeskedésektől mentes, állandó 
megtartásából. Ha látják, hogy zavar-
talanul, teljes egységben, mint egy 
ember, a magyarság egész tábora mö-
göttük sorakozik, bizonyára lesz ere-
jűk megállani a legkritikusanb körül-
mények hözött is. De hogy várhatnánk 
tőlük önzetlen kitartást, ha — a mit 
sem is hiszünk — esetleg magunk is 
személyeskedésekbe merülnénk, s e 
miatt kitartásunkban, egységünkben 
magunk is megrendülnénk ? I 

A csengő 
az iskolai évben utoljára szólalt meg s 
búcsúzó hangja egy uj generációt ki-
Bért ki városunk ősi Alma Matereinek 
falai  közül. Egy olyan generációt, amely 
szenvedések, megpróbáltatások között 
nőtt naggyá. Egy generációt, melynek 
életében több volt a tövis, mint a ró-
zsa, több a szomorúság és a fájdalom, 
mint a jókedv és a vidámság. 

Es ez a generáció könnyes szem-
mel búcsúzott az ősi intézetek meg 
szentelt falaitól,  melyeknek köszöbéta 
nagy összeomlás idején lépte át. Gyer-
meki Bzivvel akkor még nem is sej-
tstte ez a nemzedék, hogy a világtör-
ténelemnek olyan eseményeit fogja  át-
élni, aminők az emberiség életében a 
légritkábbak közé tartoznak. Ez a 
nemzedék látta országok összeomlását 
és nj országok keletkezését. Látta apáit 
ősei földén  földönfutókká  lenni. Látta 

nagy eszmények szimbólumait nyomta-
lanul eltűnni. Látott egy uj világot 
kialakulni. Sokan közüiök árvák lettek 
apa nélkül. Hiába várták haza zugó 
viharok elültével a családfenntartót, 
a gondos édes apát, nem jött, mert 
valahol idegenben idegen föld  hantja 
borult kihűlt tetemére. 

Ennek az elárvult, bús nemzedék-
nek az iskola sem volt a gondtalan 
évek, a játszi pajzánság hajléka. Tan-
tervváltozások Scillái és Charybdisei 
között hányódott az iskola bajója, mely-
nek utasai és kormányosai alig-alig 
találták meg a zátonyokról kivezető 
utat. Ez a nemzedék látott vele ver-
senyt tanuló apákat és vizsgapadok-
ban szorongó professzorokat,  akiknek 
egykoron nagy tudósok adtak kitűnő 
diplomákat. Ennek a nemzedéknek 
nyolc évi kemény munka után most 
utoljára szólott a csengő: Menjetek ti, 
a tudomány mártírjai, az élet viharzó 

tengerére. Találjátok meg azt az örö-
met az élet iskolájában, amiben az is-
kola falai  között oly kevés részetek 
volt. És te, kulturhistórikus, ha majd 
irsz a hitvallásos iskolák átmeneti ne-
héz éveiről, legyen szived, szólj szelí-
den és melegen arról az ifjú  nemze-
dékről éB arról a tanári rendről, amely-
nek volt elég ereje megküzdeni a ne-
héz időkkel. 

Iskolai évet záró hálaadó Tedeumos 
ajkunkon csendüljön fel  a hálaének mel-
lett a kérés, a könyörgés szava is : Min-
denható Atyánk, adj a jövő generá-
ciónak vigabb napokat, adj a hitval-
lásos iskoláknak szebb, boldogabb jö-
vendőt, hogy az ősi Alma Materek fa 
laí ne csak síró gyermekeket és bÚ3 
ifjakat  lássanak, hanem költözzék be 
közéjük újból a vígság, jókedv, pajzán-
ság és az aranyozza meg önmagukért 
és fajukért  végzendő komoly munká-
jukat. 

A vármegyei tanács megalakulása. 
Mindig alkotmányosságban éltünk, 

megszoktuk azt, hogy Borsunk intézé-
sében nekünk is szót adjanak 8 a vi-
lágháború országhatárakat megváltoz-
tató vérzivatara után egyik legfájdal-
masabb meglepetés volt, hogy az im-
périum átvétele után a vármegyék au-
tonómiáját megszüntették- A megna-
gyobbodott Romániát azonban uj ala-
pokra kellett fektetni,  uj alkotmányt 
kellett adni az országnak, s az uj al-
kotmánnyal kapcsolatban a közigazga-
tás egységesítésére vonatkozóan hozott 
törvény a megyei tanácsok  megszerve-
zése, illetve megválasztása utján meg-
adja a jogot arra, hogy a megye la-
kossága közigazgatásának irányításába 
ne csak betekintést nyerjen, hanem ab-
ban aktív részt is vegyen. A képvi-
selőválasztások eredménye a különböző 
pártokat meggyőzte arról, hogy vár-
megyénkbea a megyei választásokra 
külön listát állítani össze s választási 
küzdelembe bocsátkozni, teljesen célta-
lan lenne, B igy a Magyar Párt által 
beadott névjegyzékben szereplő szemé-
lyeket f.  évi junius 4 én a választásra 
kitűzött napon megválasztott megyei 
tanácsosoknak kellett tekinteni. A tör-
vény rendelkezése szerint, a belügymi-
nisztérium f.  hó 20-án délelőttre hivta 
össze a megválasztott tagokat az eskü-
letételére és alakulás megtartására. A 
különböző minisztériumok a tanácsba 
nekik biztosított helyekre delegáltjai-
kat sürgönyileg nevezték ki. 

A megalakulás kérdésével a Ma-
gyar Párt megyei végrehajtóbizottsága 
behatóan foglalkozott,  a megalakulás 
napján megválasztandó bizottságokban 
helyet foglaló  személyeket kijelölte s 
egyben a Jodál Gábor dr., Hinléder F. 
Ákos dr. és Bölöny Vilmos személyé-
ben 3 tagu bizottságot küldött ki, 
hogy a vármegye prefectusával  a me-
gyei tanács megalakulására vonatko-
zólag tanácskozásokat folytassanak.  A 
bizottság azonban rajta kivül álló aka-
dályok miatt, csak a választás napján 
kezdhette meg a prefectussal  tanács 
kozásait, a mikor már azok eredmény-
re nem vezethettek s igy a tanács ma-
gyarpárti tagjai a végrehajtó-bizottság 
által hozott határozathoz alkalmazkod-
tak. 

A 10 érára összehívott alakuló 
ülést d. u. 1 órakor nyitotta meg Spa-
taru prefectuB,  b miután az egyes mi-
nisztériumok által kinevezett tagok ne-
vét bejelentette, Mezei Ödön dr. kor-
elnöknek adta át az alakuló ülés ve 
zetését. A jegyzői teendőket Peltzer 
VilmoB dr. megyei főjegyző  végezte. 

Mezei Ödön dr. az elnöki széket elfog-
lalva rövid beszéd keretében ismertette 
a megejtendő választások fontosságát, 
b munkájához a tagok támogatását 
kérte. 

A mandátumok igazolása alkalmá-
val Bărbat Gheorghe dr. Kakucs Fe-
refic,  Vajda Ferenc. Bölöni Vilmos, 
Szabados József  és Bancédi Pál man-
dátumának igazolása ellen contestatiot 
jelentett be, azon a cimen, hogy a pa-
pok az államtól javadalmazást kapnak, 
következésképpen, mint állam által fi 
zetett tisztviselők nem lehetnek a me 
gyei bizottság tagjai, azonban a több-
ség a kifogásolt  mandátumokat iga-
zolta, azon a cimen, hogy a felekezeti 
papok csak segélyt kapnak, a kormány 
által az egyházak részére adott támo-
gatásból. Az első megtámadott mandá-
tum igazolása után a megyei tanács 
román tagjai a szavazásokban nem vet-
tek részt, sőt szükségesnek tartjuk an-
nak megemlitéBét is, hogy a kifogáso-
kat emelő Bărbat dr. is tartózkodott 
a szavazástól. A mandátumok igazo-
lása után a törvény által előirt tiszt-
ségek betöltésére került a sor. A vá-
lasztás utján elnök lett Jodál Gábor 
dr., alelnökök Frölich Ottó éB Elekes 
Dénes dr.; háznagyok Szabady Tiva-
dar és Ugrón Ákos ; titkár Szabó And-
rás (a törvény szerint Erdélyben a 
második titkár a volt vármegyei fő-
jegyző.) 1 

A felsorolt  választások megejtése 
után az elnöki Bzéket elfoglaló  Jodál 
Gábor dr. néhány szóval megköszöni 
az iránta megnyilvánult bizalmat, 
majd felhívja  a tanácsot a törvényben 
előirt bizottságok megválasztására. A 
választások eredménye a következő: 
Közig,  pénzügyi  és  ellenőrei  bieottság: 
Soó Gáspár előadó, Szabady Tivadar 
helyettes előadó, Mezei Ödön dr., Hin-
léder F. Ákos dr., Jodál Gábor dr., 
Elekes Dénes dr., Metea János, Sebesi 
János dr. 

Rötmunkaügyi  bieottság:  Sebesi Já-
nos dr., előadó, Ilié Maftei  helyettes 
előadó, Gyárfás  Pál dr., Péter Bálint, 
Szabados József.  Benczédi Pál, Jakab 
Antal, Kovács Miklós. 

A fenti  bizottság megválasztására vo-
natkozó eredmény kihirdetése után, 
Maftei  Ilié bejelentette, hogy megvá-
lasztását nem fogadja  el. Ezen elha-
tározását azzal indokolja meg, hogy 
szolidáris akar lenni a tanács többi ro-
mán tagjával, kik a bizottságok mun-
kájában nem kívánnak részt venni. 

Maftei  felszólalására  Jodál Gábor 
dr. válaszol, sajnálattal állapítva meg, 

hogy a választások alatt a románok és 
magyarok között egy kis súrlódási fe-
lület keletkezett, azonban ennek dacára 
is reméli, hogy a józan belátás és a 
kedélyek lecsillapodása megfogja  te-
remteni a közös együttműködés lehető-
ségeit, s a kis súrlódási felület  nem fog 
majd nagyobb súrlódási felületek  alap-
jává válni. 

A további választások kapcBán a 
a bizottságok a következőképpen ala-
kitattak meg: 

Közegészségügyi  bieottság;  Mezei 
Ödön dr. előadó, Szabó András helyet-
tes előadó, Benczédi Pál, Vajda Ferenc, 
Kis Károly, Szabady Tivadar, Maftei 
Ilie. 

Gazdasági  bieottság:  Hinléder F. 
Ákos dr. előadó, Ugrón Ákos helyettes 
előadó, Szabados József,  Szakáts Péter, 
Elekes Dénes dr., Nagy Lajos, Máthé 

Vallás•  és  közoktatásügyi  bieottság: 
Vajda Ferenc, előadó, Kakucs Ferenc 
helyettes előadó, Frölich Ottó, Soó Gás-
pár, Kiss Károly, Sáabó András, Bölöni 
Vilmos, Kovács Miklós. 

A bizottságokra vonatkozó válasz-
tások megejtése után Andreiaş Ghe-
orghe emelkedett szólásra, hogy a ta-
nács román tagjainak azon magatar-
tását, hogy a szavazástól tartózkodtak, 
illetve a bizottságokban való megvá-
lasztásukat nem fogadták  el, megindo-
kolja. Egyik ok az, hogy a tatacs ma-
gyarpárti tagjai szerinte megsértették 
a törvényt, az által, hogy a papok man-
dátumait igazolták, a másik pedig, hogy 
a megyei tanácsot Vs részben kitevé 
románság a bizottságokban nem ka-
pott annyi helyet, mennyi számarányuk 
után őket megilletné; ebben a román-
ság szándékos visszaszorítását látják. 

Andreiaş felszólalására  Sebesi Já-
nos dr. válaszol. Visszautasítja azt a 
vádat, hogy a papok mandátumának 
igazolásakor a megyei tanács magyar-
párti tagjai a törvényt nem respektál-
ták volna; az a felfogás,  hogy a lel-
készek nem az állam által fizetett  tiszt-
viielők, a vita folyamán  megindokolta-
tok, itt mindenki legjobb meggyőző-
dését követte, — a bejelentett contestatio 
valamelyik felfogás  helyességét igazolni 
fogja.  Ami azt illeti, hogy a románság-
gal nem kerestük volna a megegyezést, 
utal a román néppárttal történt vá-
lasztási kartellre. Tiszteljük a koronát, 
a kormányt és ennek helyi exponensét, 
de emellett ragaszkodunk ahhoz, hogy 
közigazgatásunkat magunk intézzük, 
annnál is inkább, mert már a törvény 
ia előírja, hogy a különböző bizottsá-
gokban a megye viszonyait legalapo-
sabban ismerő egyének foglaljanak  he-
lyett. Köztudomású dolog, hogy várme-
gyénk lakosságának túlnyomó része ma-
gyar, mégis a megyei. tanács listájá-
nak összeállításakor a románság kapott 
annyi helyei, mennyi a számarány fi-
gyelembe vétele alapján neki jár a igy 
nem kívánhatják azt, hogy 130.000 em-
ber közigazgatásának intézésében a ma-
gyarság ne biztosítsa magának azt a 
részt, ami őt jogosan megilleti. 

Sebesi dr. fenti  megállapításai any-
nyira határozottak, hogy ahoz semmi 
kommentárt nem kivánunk fűzni. 

Mint értesültünk, a megyei tanács 
román tagjai az egész megalakulást 
megkontesztálták ; a helyzet remélhe-
tőleg rövidesen tisztulni is fog,  azon-
ban ugy gondoljuk, hogy ha a kormány 
betartja a Magyar Pártnak a válasz-
tások kapcsán adott Ígéreteket a me-
gyei tanács összetételében változások 
nem lesznek. 

x Gyakorlott Irodai alkalma-
zottat keresek. Dr. Gönczy Gábor 
ügyvéd. 



A vármegyei főorvos 
megdöbbentő halálesete. 

Csütörtökön délelőtt a vármegye-
házra váratlanul felröppent  a gyászlobo-
gó. Az emberek a gyász okát eieiqte tá-
jékozatlanul találgatták. Nemsokára 
azonban egy megdöbbentő eset hire 
terjedt el, mely egyúttal a zászló ki-
tűzésére is magyarázatot adott. Sârbu 
dr. vármegyei főorvos,  mialatt család 
ja távolléte miatt lakásában teljesen 
egyedül volt, szivszélhüdésben meg-
halt, 8 a szerencsétlen ember holtteste 
mintegy 2 hétig feküdt  felfedezetlenül. 
Hogy ez megtörténhetett, a körülmé-
nyek sajátságos alakulása tette lehet-
ségessé. 

Családját hetekkel ezelőtt elkísér-
te rokonságához Bilázsfalvára,  majd 
visszatért városunkba. Ianen azonban 
2 héttel ezelőtt dolgai végzésére egy 
napra Brassóba utazott, s erre az idő 
re egyik kollegáját kérte fel  helyette-
sítésére. Ismerősei, itteni kollegái azóta 
nem találkoztak vele, ez azonban nem 
volt feltűnő,  mert tudták róla, hogy 
családja sincs itthon, s ő maga még 
azt is említette volt, hogy Bukarestbe 
is készül. Csütörtökön reggel azonban 
egy rendőr valami irat kézbesítése 
miatt kereste, s miután a lakást zárva 
találta, a szomszédságnál érdeklődött 
Sârbu dr. hollétéről. Ezek közölték, 
hogy nekik ia feltűnt,  hogy bár a fő-
orvos nappal hetek Óta nem mutatko-
zott, éjjel a lakásban a villanyt égni 
látták, s legutóbb valami különös szag 
terjedése is kezd gyanút kelteni. Az 
ablakon át a főorvos  ruhadarabjai és 
aranyórája íb láthatók voltak a szo-
bában. 

A rendőr jelentéBt tett, minek kö-
vetkeztében Cărpinişan dr. vezető 
ügyész, Böhm dr. és Orbán dr. orvo-
sokkal, Gheorghescu rendőrbiztossal 
csakhamar a helyszínére ment. Az ajtót 
lakatossal kinyittatván, az ágyon fek*e 
találták Sârbu Ioan főorvos  már erősen 
bomlásnak indult holttestét. Körülötte 
egyes tárgyai, .ruhadarabjai és utolsó 
vacsorájának maradványai. A helyzet-
ből éB egyéb adatokból kétségtelenül 
megállapítható volt, hogy a szegény 
embert szívszélhűdés ölte meg azon éj-
jel, mikor Brassóból egyedül hazatérve, 
szobájába bezárkózva, aludni feküdt. 
Mindez két héttel ezelőtt történhetett. 
A hullát, mely üyen állapotban a la-
kásban hagyható nem volt, a közkór-
házba szállították, a család után pedig 
a vármegye prefectusa  küldötte el au-
tóját. 

Az aránylag fiatalon  — 36 éves ko-
rában — elhalt, tevékeny főorvos  várat-
lan halálesete mindenfelé  megrendülést 
keltett. Temetése pénteken délután a 
kórház udvaráról történt nagy közön-
ség jelenlétében. A temetési szertartást 
Laslo, Nanu és Popa lelkészek végez-
ték, Böhm dr. városi t. főorvos  pedig 
román és magyar beszédben, megkapó 
közvetlenséggel fejezte  ki az orvosi kar 
kollégiális részvétét, kiemelve az el-
hunyt buzgó köteleBségtudását, mély 
vallásosságát. 

A holttestet autóbuszon az elhunyt 
szülőfalujába:  a kisküküllómegyei Ka-
rácsonyfalvára  Bzállitották. 

Utazás az útlevelek után. 
(Felelet.) 

A mult számban közölt fenti  című 
cikkre vonatkozólag a következőket 
kivánom, különösen a cikkíró úrral kö-
zölni. E közlést nem igazolásomra te-
szem, mert ezzel jiem tartozom más-
nak, csak felsőbb  hatóságomnak, ha-
nem teszem a közönség érdekében és 
pedig azért, hogy egyes hibákat kija-
vítsak a cikk azon részében, ahol az 
útlevélhez szükséges okmányokat a 
cikkíró ur helyteleaüi sorolta fel. 

Célom az, nehogy valaki, ki azon 
cikk közlései Után igazodna, aszerint 
szerelje fel  útlevél iránti kérését, mert 
akkor tényleg hiábavaló  futásnak  vol-
na kitéve és útlevélhez még sem jut-
hatna : 

Ha az egyik házastárs utazik, ak-
kor nincs szükség a másiknak szüle-
tési bizonyítványára, házassági anya-
könyvi kivonat sem kell, csak akkor, 
ha mindkét házastárs utazik. 

Nem közölte —s ur azt, hogy ha 

a feleség  utazik, szükséges még a férj 
beleegyező nyilatkozata. 

Ami, a személy leírást illeti, azt 
nem a szolgabiróság, hanem a község 
ben a községi elöljáróság, a városban 
pedig a rendőrkapitányság adja. 

Az itthon maradt 15 éven alóli 
gyermekekről való gondoskodást szin-
tén csak akkor követeli a törvény, ha 
mindkét házastárs utazik, ami ilyen 
eBetben, azt hiszem, egészen helyén-
való is. 

Az utazás célját igazoló okmány 
utáni érdeklődés — még ha nem is 
volna nyájas — de szükséges, azért, 
mert az útlevelet egyes esetekben nem 
a, prefectura,  hanem javaslatára a mi-
nisztérium adja. 

Egyébként tudom kötelességemet, 
de a hivatalomban való működésemet 
nem —s ur, hanem felettes  hatósá-
gom é8 hivatali főnököm  van hivatva 
elbírálni. A tőrvény éB rendelet, tudo • 
másom szerint, arra valé, hogy az min-
den izében végrehajtasBék mindenki-
vel szemben. 

Az iskolatörvény végrehajtása nem 
az én kötelességem, a békeszerződés-
ből pedig csak kevés rendelkezést tar-
talmaz az idegenek ellenőrzéséről és 
az állampolgárságról szóló törvény, 
amely szintén hivatalom hatáskörébe 
tartozik, de amelynek végrehajtásában 
épp oly pontos ügykezelő és a parag-
rafust  gépies pontossággal érvényesítő 
referens  vagyok, mint az útlevél-tör-
vény végrehajtása körül. 

Odorheiu, 1926 junius 21 én. 
Crăciun Crăclunescu György 
ált. közig, hivatali főnök  6b 

utlevélügyi referens. 

Közlések. 
1918-1926. 

Közli: Pál István plebánua. 
V. 

Az értekezlet az előterjesztést 
mindenekben magáévá tevén ugy ha-
tározott, hogy a helyi ügy az általá-
nos ügytől választaBsék el, külön fog-
laltassák össze és ugy adassék át a 
prefect  urnák és válaszától tétes-
sék függővé  az általános ügynek a 
Borsa ; az is foglaltassák  egy külön 
munkálatba össze, közöltessék a pre-
fect  úrral, az összes magyar várme-
gyékkel és kéressék engedély arra, 
hogy a megyéknek a kiküldöttei hivas-
sanak össze, hogy velük az ügyet ha-
tározás végett tárgyaljuk meg. 

Igy eljárni egy bizottság külde-
tett ki, amelynek tagjai Frölich Ottó, 
Hinléder Fels Ákos dr., Horváth Ká-
roly dr., Jodál Gábor dr. és csekély-
ségem voltak. 

A helyi ügyet formába  Jodál Gá-
bor dr. foglalta  össze és azt átadtuk 
a prefect  urnák kérve rá válaszát. 

Ebben az ügyben többször érint-
keztem a prefect  úrral, aki mindenkor 
megnyugtatott, hogy készül a válasz-
Bzal, de nagy elfoglaltsága  miatt azt 
még nem tudta elkészíteni. 1920 dec. 
13 án fel  is mutatta nekem dolgozatá-
nak fogalmazványát,  de azzal, hogy azt 
még addig sem tudta bevégezni. Kü-
lönben — mondotta — a választ eljá-
rásomban, tetteimben tulajdonképpen 
már megadtam és ez főbb,  mint az 
irában való felelés. 

Nemsokára a prefectusi  állásban 
változás állott be és igy ez az ügy 
többé nem került elő. És illetve az 
egész ügy a Magyar Szövetség körébe 
jutott, amelynek utóda a Magyar 
Párt. 

En azonban az üggyel tovább is 
foglalkoztam  és Paál Árpád dr. utján 
Gróza miniszterhez a következő elő-
terjesztést tettem 

Miniszter  Ur  I 
Méltóztassék megengedni laikus 

embernek termeszetes ésszel egy kis 
jogbölcselkedést a mi szempontunkból. 

Mi régi állami kötelékünkből ki-
szakittatván a román államhoz csatol-
tattuak. Ezen müvelet indító oka a 
román népeknek nemzeti egységbe me-
nése volt. ök 1918-ban Gyulafehérvárt 
gyűlést tartottak, és elhatározták az 

JEzen előterjesztés ha mái alakban is, de 
mégis nagyjában összefoglaló  megismételése a 
már közölt Bérelmeknek és kéréseknek, mert 
hiszen túlajdonképpen az ügy egy; de talán 
még sem érdektelen a többi után ennek is a 
közlése: 

össszes románok egyesülését és minda-
zon területek egyesitéset Romániával, 
amely területeken románok laknak. 
Tehát csakis azokét a területekét, ame-
lyeken româno* laknak. A Székelyföl-
dön nem laknak románok, csakis na-
gyon gyéren, szórványosan itt-ott, akik 
eredetileg székelyek lehettek, de görOg-
Bzertartásu vallásukban a liturgikus 
nyelvvel elrománosittattak.1 

Nem lehet elkerülni, hogy egy 
állam kebelén belül különböző .fajú  és 
nyeivü népek ne legyenek; ezek kö-
zött egyik nagyobb számban, mint a 
másik, de az többe elő nem fordulhat, 
hogy egyik a másikon uralkodni akar-
jon. A többség adja meg ugyan az ál-
lam jellegét, de abban a kisebbségek 
semmiféle  sárelmet sem szenvedhetnek ; 
teljes jogegyenlőségben kell, hogy egy-
mással éljenek, mmt ugyanazon ál-
lam társadalmában levő nemzeti egyedek. 

A gyulafehérvári  határozat az itt 
lakó népek autonómiájának biztosítása 
mellett azoknak teljes nemzeti sza-
badsagot biztosított. Minden nemzet 
önmagát kormányozza saját nyelvén, 
saját közigazgatással és igazságszolgál-
tatással, amelynek hivatalnokait ön-
maga választja saját fiai  közül. 

Mi a gyulafehérvari  gyűlésen nem 
voltunk; mas gyűlést sem tartottunk, 
hogy az uj helyzetre vonatkozólag 
nyilatkozhattunk volna, eziránt nem 
is kérdezett senki. Mi nem tartjuk ma-
gunkat meghódított népnek és nem is 
lenne célszerű bennünket ilyennek te-
kinteni. Ennélfogva  a székelység hely-
zete az uj állammal szemben a tény-
leges és jogivá lett állapot mellett is 
tisztázandó, illetve meghatározandó. 

A székelység a magyar állam tes • 
téhez tartozott ugyan, de ő nem ural-
kodott soha semmiféle  nemzetiségen, 
ö maga szabad nép volt, szabadságá-
ért élt halt, de másét nem bántotta 
soha, nett is bánthatta, mert tisztán 
magában lakott egyedül és hatalma 
sem volt. A románsággal mindenkor 
a legbarátságosabb érintkezésben élt; 
ez ellen senki sem hozhat fel  semmit. 

A székely szabadság az uj alakulat-
ban is fenntartandó  B eziránt a szé-
kelység általában megnyugtatandó. 
Nem tételezhető fel,  hogy a székely-
ségbea a nemzeti öntudat végleg ki-
aludjék ; erre nem kellene számítani 
s az eljárásban erre bármit is alapí-
tani.2 Olyan népnél, amelyik magát 
másfélezer  esztendősnek tartja s foly-
tonosan szabad volt, még pedig ugyan 
híres volt a székely szabadság, nem 
tételezhető fel,  hogy nemzeti életéből 
végleg ki legyen forgatható.  Ez meg 
sem kísérelendő. Sőt meg kellene adni 
a módot, bogy mások sérelme nélkül 
szabadon fejlődhessék  ugy kulturális, 
mint gazdasági tekintetben, magát köz-
igazgathaBsa s maga felett  ítélkez-
hessél (Folyt, köv.) 

kiegyenlítése, az állandó egyensulytar-
rás egy embert ennyi idén át kime-
tithetett s maga a legilletékesebb annak 
a megállapítására, hogy hajlaudó-e vagy 
nem e súlyos feladat  további válla-
lására. 

Csefó  Sándorral különben elismert, 
jó szaktanár, társadalmi tevékenysé-
gekben is erősen agilis, fi  ital erft 
veszi át az igazgatást. 

'Eanek az okoskodásnak, ami persze csak 
okoskodás maradott, az ereje többek között 
as is volt, hogy a Székelyföld,  mint exemptus 
terfllet  teljes egészletében a Bzékelységé ma-
radván, arra a román agrárreform  nem terje-
dett volna ki, de ami nem jelenti axt, hogy 
nem jött volna székely agrárreform  alá, mert 
hiszen &z agrárreform  főképpen  a háború után 
elkerülhetetlen követelménye lett a kornak. 

'Azon voltak, hogy a köznépet hol ked-
vezésekkel, hol megfélemlítéssel  a vezetőktől 
elvonják, maguknak megnytrjék és elrománo-
sits&k. 

Uj igazgató a ref.  kollégiumban. 
Csütörtökön délelőtt a kollégium 

elöljárósága igazgatóválasztó gyűlésre 
jött össze, miután Szabó András eddigi 
igazgató 6 éves mandátuma lejárt. Az 
első szavazásnál beadott szavazatok 
egyhangúlag Szabó Andrásra estek, aki 
azonban megválasztása után kijelen-
tette, hogy azt többé el nem fogad-
hatja, magát a további vezetésre, a 
körülmények folytán,  képesnek nem érzi. 

A lefolytatott  uj szavazás erre 
ugyancsak egyhangúlag Caefó  Sándor 
koil. tanár mellett nyilatkozott meg, 
aki igy a főhatóság  megerősítése után 
a kollégium uj igazgatója lesz. 

Szabó András visszalépésének okait 
a nyilvánosság előtt részletezni nem 
óhajtja. Kétségtelen, hogy 12 éven, két 
cikluson at való igazgatósága — a há-
ború és az azt követő válságos idő-
szak — az intézet életének mindig a 
legnehezebbek közé sorozható éveire 
esik. Jelentékeny érdeme, hogy az in-
tézetet ezeken a nehéz időkön átsegí-
tette. Viszont érthető is, hogy a külső, 
belső tényezők ellentétes erőhatásainak 

Színház. 
Örömmel vettük tudomásul, hogy 

városunkba — habár csak két napra is 
— magyar színészet jő, melynek mű-
velői hétfőn  8 kedden lesznek körünk-
ben. Látva a falragaszokon  a szereplő 
művészek neveit, kedvesen érintett ben-
nünket, hogy régi já ismerősöket ta-
lálunk, kiknek már neve is elég ga-
rancia arra, hogy azon együttes, mely-
ben ók működnek, csak is tökéletes 
jót tud nekünk nyújtani. Azért is mer-
jük mindenkinek ajánlani, hogy előadá-
saikat pártolva látogaBBák. Bővebbet 
a falragaszokon. 

Megoldandó problémáink! 
A választási harcok zajának elül-

tével óhajtandó a nyugodtabb atmosz-
féra  s az AvereBCU kormány jóakarata 
kezelése végre rá kell, hogy késztesse 
a kisebbségeket sérelmeik reparálásé-
nak a reálizálására. 

A nagyvonalú elvi jelentőségű nyi-
latkozatok rajtunk még nem segítenek ! 
A nagy közönség az eredményeket csak 
a maga környezetében látja igazában, 
s azután mérlegeli a politikai helyze-
tet. 

A sok minden közt a jelen iskolai 
év lezárásával igen aktuálissá válik a 
jövő tanév szempontjából a minden  tör-
vény  ellenére  elrománositott iskoláink 
dolga. 

ÉrdekeB lenne kideríteni, hogy ki 
s milyen  uton módon merte elkövetni 
aut a merészséget,  (az igaz, hogy a ter-
rorral dolgozó liberális éra alatt nem 
nagy marésztjég kellett hozzá 1) hogy a 
majdnem tisztán magyar környezetű 
Udvarhely városa és Keresztúr állami 
elemi iskoláit a jogosan megillető ma-
gyar tanítási nyelvétől megfosztották  ? ! 
Ám a személyek kipécézését el is 
hagyhatjuk 1 A kialakulóban levő test-
véri megértést bosszuállással ne söté-
títsük el. De azt bizonyosan méltán el-
várhatjuk, hogy e hiba, a liberális akar-
nokok munkája reparáltassék s ha még 
most ÍB akadnának ennek kerékkötői, 
ugy azok az útból  távolttassanak  el  II 

Ez a közóhaj a keresztúri tanító-
képző esetében isi Ezt az intézetet, 
magyar tanítási nyelvvel éppen as 
Avere8cu-kormány szervezte, s kifeje-
zett óhaja szerint „a jövőben a magyar 
nép művelődése ügyét fogja  szolgálni. 
Ehhez képeBt a kultura eme gócpont-
jának emelése és prosperálása érdekében 
kifejtett  munkájához minden támoga-
tást meg fogünk  adni." Közmegelége-
désre ÍB töltötte be hivatását, mig a 
liberális kormány erre ÍB rá nem csa-
pott. Az intézet körül felburjánzott  hí-
rek elég ismeretesek a közönség előtt. 
Nem akarunk kritikailag benyúlni az 
intézet működésébe, de az utóbbi 2 év 
teljesen elég volt annak a bebizonyítá-
sára, hogy a mai helyzet a lelkek ki-
békítésére, a magyar iskoláknak taní-
tókkal való ellátására egyáltalán nem 
alkalmas, már csak azért sem, mert a 
közönség elveszítette bizalmát a mai 
szervezettel szemben. Ezt a legjobban 
illusztrálja az utóbbi években megcsap-
pant növendékek száma, ami a teljes 
elriasztást mutatja. 

Egy másik megoldandó kérdés a 
nyelvi vizsgáztatási rendszer, mely a 
liberálisok kezében kiméletlen üldözéssé 
fajult.  Az újságok napi hírei b még 
több, a nyilvánosságig el sem jutott 
esetből tudhatjuk, hogy a nyugalmat 
feldúló,  ideget rontó és sajnos, emberi 
életet is Bokát megkívánó rendszer bő-
ségesen  elég áldozatot nyert már kielé-
gítésül. A Moloch jól lakhatott 1 A 
megmaradt,  tönkrement  idegrendszeri* 
szerencsétleneknek  már hagyjanak békét  l 

A gyűlölködés viszont gyűlölkö-
désre, bosszúvágyra vezet, ebből pedig 
eddig már épp elég volt. Jó volna, ha 
az ebből üzletszerűen élőket a kormány 
eltüntetné s szakembereket, s becsüle-
tes állapotokat teremtő egyéneket ül-
tetnének a helyükbe. 



Végül neg kell említenünk még 
egy megoldandó kérdést és ez az óvo-
dák dolga. Ezt a jól bevált intézményt, 
mely falvakon  főként  a nyári menhe-
lyekkel áldásos működést fejtett  ki, 
vagy beszüntették, vagy romanizálták. 
Hogy mindkét eset milyen helyzetet te-
remtett, azt elég sajnosan tapasztaljuk. 

Elérkeztünk utóvégre már ahhoz 
az idóböz, hogy a rombolások helyett 
alkotni is próbáljunk s valahogy meg-
tegyük a kezdő lépéseket legalább a 
békeszerződésekben biztositott, de még 
ott sem bőkezűen kiszabott jogok ér-
vényesítéséhez. X.  .y s. 

SPORT. 
A Hargita vasárnap délután baj-

noki mérkőzést játszik Gyergyószent-
tniklóson a Gy. M. T. E. csapatával. 

A gyergyóiak, tekintettel arra, 
hogy ez lesz a Hargitának Szentmik-
lóson első szereplése, csapatunkat ün 
nepélyesen készülnek fogadni. 

A Hargita több jó játékosát (Csá-
szár, Pünkösti, Binder Pista) nélkü-
lözni kényszerül, de viszont Solynossy 
és Pál Jancsival megerősödve veszi 
fel  a küzdelmet s igy valószínűleg 
nagy arányú győzelmet fog  aratni. 

A csapat vasárnap reggel 7 óra-
kor autón indul. 

Olvasóink figyelmét  tisztelettel fel-
hívjuk, hogy nyomdavállalatunk 
, • , mellett • * • 

könyvkötészetet 
állitottnnk fel. 

Vállalunk m i n d e n f é l e 
könyvkötészeti munkát, 
aranyozást stb. jutányos 
. • . áron. . * . 

Gyors és pontos kiszol-
gálásról fog  meggyőződni 
mindenki, ki könyvköté-
szetünket megrendeléssel 

keresi fel. 

Könyvnyomda R.-t* 
Odorheiu — Székelyudvarhely 

Telefon  34. 

HÍREK. 
Junius 26. 

Teadélután a v á r m e g y e i 
prefectuséknál.  Kedden délután 
diszes és szépszámú meghívott társa-
ság jött össze Spataru prefectus  és 
neje: Ghica hercegnő vendéglátó ott 
honában. A lekötelező szívesség és fi-
gyelem az alkalmat a jelenvoltaknak 
igen kedvessé tette, s mindezt vonzóan 
fűszerezte  több klasszikus zeneszám 
bemutatása is. A kiváló műveltségű 
prefeetusi  párnak, a zenében művészi 
leg jártas hercegnőnek az îs egyik 
célja, hogy az állandósítandó összejö-
vetelek, a mellett, hogy a lelkek kö-
zeledését szolgálják, fokozzák  és erő-
sítsék a klasszikus zenekultúrát is, s 
esnek számára városunkban megfelelő 
atmoszférát  teremtsenek. 

A 23-iki szenátor-választás 
eredménye újra azt bizonyítja, hogy 
a kisebbségi magyarság egysége erős 
és megbonthatatlan. A 69 liberális sza-
vazat ellenében 1169 szavazattal meg-
választott, tetterős, máris igen jó hír-
nevű Molnár Kálmán prelátus a román 
nyelvet tökéletesen beszéli, s igy Ud-
varhelyvármegye minden bizonnyal egy 
erős szószólót adott a magyarság ügyé 
nek. Molnár a 23 iki Bzenátorválasz-
táson, gyengélkedése miatt, nem jelent 
meg. 

A városi vizsgálat ügye. V. 
Nanianu belügyi inspector 25 én vá-
rosunkba érkezve, ismételten megvizs-
gálta a volt városi tanács gasdálkodá-
sát és vizsgálata folyamán  eszközölt 
megállapításait jegyzőkönyvbe foglalta. 
A vizsgálat eredményét nem sikerült 

.megtudnunk. 

Papi jubileum. 
nagy ünnepe lesz Zetelaka községnek. 
Ekkor szentelik fel  az uj papiiakot 
és ugyanakkor ünneplik meg Birthos 
Mihály plébános pappá szentelésének 
huszonötéves jubileumát. 

Eljegyzés. Komjáti Béla f.  hó 
17-én Aradon eljegyezte Fényes Pirit, 
Fényes Kálmán nyug. M. Á. V. főfel-
ügyelő leányát. (Minden külön értesi 
tés helyett) 

Évzáró ünnepély. A Szent Yin 
céről nevezett tisztelendő nővérek ve-
zetése alatt álló róm. kath. polgári 
leányiskolának 20 án, vasárnap volt 
az évzáró ünnepélye. Csodálkozással 
hallottuk, hogy a növendékek mennyi 
készültséggel, mily sokoldalú nevelés-
sel kerülnek ki az életbe — a nyelvek-
ben való haladás, kézimunkában való 
készültség, a zenei tudás — különösen 
a zongorában — a sok elméleti okta 
táson kivül is, mind amellett tesz ta 
nubizonyságot, hogy a tisztelendő nő-
vérek elsőrendű pedagógusok a leány 
nevelés terén. Emellett aztán sajnálat-
tal láthattuk azt is, hogy a nagykö-
zönség, de különösen a szülők részé-
ről mily kevés érdeklődés nyilvánult 
meg az iskola iránt — alig volt pár 
érdeklődő az ünnepélyen. Ám igy van 
ez : minden világi szórakoztató mulat 
ság — mozi, estély, meg más élveze 
tet nyújtó valami a fontos  ma, de nem 
sz a jövő generáció iránti érdeklődés, 
ami mégis csak elsőrendű faji  érdek. 
Az ünnepségen Dobos Ferenc igazgató 
ismertette az iskolai év történetét, köz-
ben melegen ünnepelte az iskola ne-
vében Embery Árpádot negyvenéves 
jubileuma alkalmából, ki szellemesbe 
széddel köszönte meg a szíves szava 
kat 8 buzdította az iskolából kikerült 
lányokat a vallásos életre, s az inté 
zet iránti hálára. Ugyancsak errebuz 
ditotta a lányokat érdemes igazgató 
nőjük is. Volt több jól sikerült zon 
goraszám és ének. Román, magyar, 
francia  és német szavalat volt azután, 
áz intézet anyagi erejéhez mérten 
könyvjutalmakat kaptak az arra érde 
mes növendékek. —y 

Az őszi kiállítás rendező, il 
letve előkészítő bizottsága — mint a 
mult számban már említettük — az 
érdekelt köröknek részletes kérdőpon 
tokát tartalmazó iveket küldött szét. 
A vezetőség ezúton is kéri ez iveknek 
az ügy érdekében való pontos kitölté-
sét és július hó 1 ig való feltétlen 
visszaküldését. Egyúttal közli, hogy 
fontos  megbeszélések céljából július 
l én eBte fél  9 órakor az Iparos ön-
képző Egylet helyiségében gyűlés lesz, 
melyre az érdekeltek szíveskedjenek 
lehetőleg minél többen és pontosan 
megjelenni. 

A várossal szemben való kö-
vetelésekről nyújtanak be az uj 
tanácshoz mindegyre számlákat, melyek-
nek sokszor évekkel ezelőtt keletkezett 
állítólagos tartozások lennének az alap-
jai. A tanács felhívja  mindazokat, akik-
nek a várossal szemben még ilyen kö 
vetelése volna, hogy arról 8 napon be 
lül részletezett számlát nyújtsanak ba, 
mert különben nem állhat módjában a 
tanácsnak a tartozások valódiságát meg-
állapítani. 

Évzáró ünnepély a ref.  elemi 
iskolában. A ret. el. iskelálpan az 
évzáró ünnepély jun. 29 én, kedden d. 
u. 4 órakor lesz, melyre a szülőket és 
érdeklődőket tisztelettel meghívja az 
igazgatóság. 

Nyilvános köszönet és nyug-
tázás. A Polgári öaképző Egylet te-
metkezési alapja az elhunyt édes apám, 
id. Deák István után járó temetkezési 
járulékban 9000 leüt fizetett  ki, mely-
nek felvételét  nyilvánosan is elismerve, 
egyúttal ezúton is köszönetet mondok 
az egyesület vezetőségének a pontos és 
gyors kifizetésért.  Deák István. 

A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési pénztára értesíti tagjait, 
hogy id. Deák István elhalálozott tag 
után a befizetések  a kör helyiségében 
f.  hó 27-én d. e. 10—12 óráig, d. u. 
3—5 ig fognak  megtartatni. 

x Egy jó karban levő gyerek-
kocsi eladó. Értekezni Str. Ştefan  cel 
Mare (Malom-u.) 1. szám. 

ban az évzáró Tedeumot f.  hó 27-én 
vasárnap d. e. 9 órakor tartják meg. 
A bálaadó istentisztelet után lesz a 
tanulmányi eredmény kihirdetése és 
a juralaak kiosztása. 

T i z é r e » t a l á l k o z ó . A volt helybeli 
m. kir. áll. polg. leányiskola 1916 évben vég-
zett növendékei f.  hó 29-én — Péter éB Pál 
napján — d. u. 6 órai kezdettel a róm, kath. 
főgimnázium  tornacsarnokában, tetazésszeriati 
belépő dijakkal, tízéves találkozójuk alkalmá-
val ünnepséget rendeznek a következő műsor 
ral: 1. Metz: Ballada. Énekli a Székely Dal 
egylet. 8 Emlékbeszédet mond Ktrekea Er 
zaébet volt növendék. 3, Schubert: Áldott légy. 
Énekli Ssabó Ilus, zongorán kiséri Gáberné 
Frank Aranka volt növendék. 4 Terseihői fel 
olvas Finta Gerő. 5 Ábrányi—Veres : Vándor 
madár. Énekli a Székely Dalegylet. 6 Ünnepi 
beszédet mond Vajda Ferenc ref.  esperes. 7. 
Mael Ferene: A magyar könyv. Szavalja Bá 
lintné Gönczy Sári volt növendék. 8. Hegedű 
szóié. Játsza Szabó Ernő a budapesti Művész 
képző Zeneakadémia növendéke. Besáró be 
szédet mond Jakóné Pluhár Piroska volt nö-
vendék. 10. Ballag már a vén di&k.... Énekli 
a Székely Dalegylet. — Az ünnepségre min-
den érdeklődőt szívesen lát a rendezőség s 
kéri a közönséget a pontos megjelenésre, mert 
a tnüser komoly pontjaira való tekintettel, az 
egyes siámok alatt ai ajtók zárva lesznek. 
Tekintettel a közönség nagy számára, a ren-
dezőség fenntartott  helyekről gondoskodik mind-
azok részére, kik ebbeli igényüket f.  hó 88-án 
— hétfőn  — Jaké Albert tanának a róm. 
kath. főgimn.  tanári szobájában bejelentik. 

Autobus EXPRES Oclaai l T. 
ezúton hozza a nagyérdemű 
közönség szivei tudomására, 
hogy f.  h 6 2 9 - í ö I k e z d v e 

egy FIAT-luxus taxi 
áll rendelkezésre az ország 
bármely Irányába. Hegrende-
lés a K A S S A Y-bodegában. 
a Telefon  23. » 

Csendes órák. A helybeli re 
formátus  nők részére Pilder Mária az 
egyházkerület kiküldöttje fog  vasár 
nap, f.  hó 27-én csendes bibliai órá-
kat tartani. És pedig d. e. 9—10 ig 
a vasárnapi • iskolás gyermekeknek a 
király utcai elemi iskolában, 11-12-
ig a bibliakörös leányoknak, i.  u. 
3—4 ig az összes konfirmált  leányok-
nak és d. u. 6—7 ig az asszonyoknak: 
a templomban. Pontos megjelenést ké-
rünk. A lelkészi hivatal. 

Évzáró a keresztúri unitá-
riusfőgimnáziumban.  Junius 25-én 
d. e. 10 órakor volt a keresztúri uni 
táriuB főgimnázium  záróünnepélye. Gál 
falvi  Samu igazgató ismertette nagy-
vonásokban az év történetét. Létszám-
csökkenés az idén nem volt. 162 ta-
nuló végezte az évet. áz V. osztály 
felvételi  vizsgáját 19 tanuló közül si 
kerrel letelte jnnius 23-án 16 tanuló. 

. A VIII. osztály érettségi vizsgái most 
J folynak  Segesváron. Vizsgára állott 13 

tanuló. Tandijelengedés, segély és ju-
talom címen mintegy 150.000 leüt jut-
tatott az intézet a szegény tanulóknak. 

A Székely Dalegylet '20 iki 
kerti ünnepélye, a délutáni zápor da-
cára is, nagyszámú közönséget hozott 
össze a Barkóczy-féle  kerthelyiségbe 8 
igy ezúttal is beigazolást nyert,, hogy 
az egylet mennyire megszerezte magá-
nak a közönség szeretetét és szimpá-
tiáját. A rövid, de hatásos és szórakoz-
tató műsor lezajlása után a fiatalság 
táncra perdült 8 a legjobb hangulat-
ban egészen kivilágos-kivirradtig elmu-
latott. Kellemes szórakozást nyújtott 
az eBtély azonban a nem táncosoknak 
is, sok értékes tombolatárgyat lehe-
tett nyerni, a süteményt, hideg ételeket 
pedig az alkalmi sátrakból az egylet 
házilag szolgálta fel.  Az egyesület ve-
zetősége ez uton mond köszönetet a 
rendezésben fáradságot  nem . ismerő 
asszonyoknak és leányoknak, a tombola-
tárgyak, sütemények, hideg ételek ado-
mányozóinak, a felülfizetöknek  s álta-
lában mindazoknak, kik az estély ér-
dekében közremunkálkodtak, valamint 
a kerthelyiség tulajdonosának is, azért, 
hogy kerthelyiségét díjtalanul bocsá-
totta az egyesület rendelkezébére. 

x Értesítés. Értesítem ezennel a 
tisztelt közönséget, hogy a Szejke-ivó-
viz árát korsónként havonta 60 leura 
•emeltem fel  julius 1-tól. Az áremelés 
oka a folyton  emelkedő üzemköltségek. 
Tisztelettel: Ugrón  Ákos. 

Városunk középiskoláiban 
a mult héten tartották meg a IV. osz-
tályt végzett tanulókkal az V. osz-
tályra szóló felvételi  vizsgálatokat. A 
róm. kath. főgimnáziumban  Petru Te-
'odorescu brassói tanár volt a minisz-
teri kiküldött. Vizsgára jelentkezett 
19 tanuló, akik közül 18 ment át, 1 
pedig a szeptemberi javitóvizgálatra 
utasíttatott. 

Társaskirándulás. A helybeli 
unitárius nők vezetősége f.  hó 27-én 
(kedvező idő esetén) kosaras társas 
kirándulást rendez a „Csicser" oldalra, 
melyre ismételten is felhívjuk  a kö-
zönség b. figyelmét.  A közönséget zene 
és tréfás  tombolajátékkal, a gyermeke-
ket mesékkel fogják  szórakoztatni. Mi-
után íves  amerikai lelkész és neje eu-
rópai körutjukon aznap városunkba ér-
keznek, a rendezőség mindent meg-
tesz arra, hogy őket és kíséretüket 
megnyerje a kiránduláson való részvé-
telre. Indulás délután 1 órakor. 

Tagválasztó kamarai gyű-
lés. A tg mureşi—marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamara a Maros-
Torda-, Csík-, Udvarhely és Három-
szék-vármegyékre kiterjedő kerülete 
összes kamarai tag-választói jogosult-
sággal rendelkező kereskedőit, iparo-
sait, atb. folyó  évi julius 2-án d. e. 
11 órára a kamara dísztermében tar-
tandó rendes közgyűlésre hívja össze. 
A közgyűlés tárgya: a felügyeié  bi-
zottság jelentése az 192& költségvetési 
év ügymenetéről. Amennyiben a tagok 
ezen gyűlésen nem jelennének meg a 
törvény által megkívánt abszolút több-
ségben, a közgyűlés a következő na-
pon, tehát julius 3 án d. e. 11 éra-
kor fog  a megjelentek számára tekin-
tet nélkül megtartani. 

A székelykereszturl áll. ta-
nítóképzőben a tanitóképesitó vizs-
gálatok z lefolyt  héten bezárultak. A 
vizsgálóbizottság elnöke Georgescu in-
tézeti igazgati, tarfai  Daday, Ionescu, 
Kiss, Pop dr. és Újvári tanárok vol-
tak. 59 jelölt közül összesen 24 en 
buktak el; ae 59 jelölt között volt 
25 székely, akik közül 14-et utasítot-
tak a vizsgálat megismétlésére. 

Mikor még az idő is az ipa 
rosok ellen fordul.  Kellemetlen 
meglepetés érte f.  hó 24-én, '.csütörtö-
kön a makfalvi  vásárról hazatérő ipa-
rosainkat. Tarcsafalvánál  a megáradt 
és kiduzzadt patak utjokat állta 8 
hid nem lévén, kénytelenek voltak 
megvárni, mig a víz leapadt s szeke-
reikkel a patakon átgázolhattak. La-
punk hasábjain számtalanszor szóvá-
tettük, hogy utaink, hídjaink ma-hol-
nap teljesen felmondják  a szolgálatot; 
ez alkalommal ismételten felhívjuk 
erre a különös esetre is az illetékes 
hatóságok szíves figyelmét,  kérve, hogy 
alaposan indokolt jelentésben ismer-
tessék a közlekedésügyi minisztérium-
mal vármegyénk közlekedési állapotát, 
mert ba a nehéz gazdasági viszonyok 
mellett iparosainkat még egy megáradt 
patakocska is megakasztja kereső ut-
jukban, iparosaink a mindinkább gyen-
gülő kereseti lehetőségek mellett nem 
sokáig fogják  fizetni  tüdni az állandó-
an növekedő adókat sem. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székely udvarhely 

Benzin-, petróleum-, 
nyersolajszivó gázmo-
torok és lokomobilok 

minden nagyságban, ál-
landóan r aktáron,kedvező 
fizetési  feltételek  mellett. 

Bartha Árpád 
= = = = géposztálya 
Sepsiszentgyörgy—Sft.-Gheorghe. 

p I T T R O F I N. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja. 

A Str. Horia (Komis utca) 10 szám 
alatti faház  anyaga eladó. Érte-

kezni lehet ugyanott. 



O d o r h e i u — S z é k e l y n d v a r -
h e l y t t a l egszo l idabb b e v á -
sArlásl for rás  a „ H a n g y a " 
szöve tkeze t . Á l l a n d ó a n \fer-
s e n y á r a k . P é n z t t a k a r í t m e g , 

— h a a — 

„Hangyában" 
vásárol. A legjobb minőségik 
A m i n k r ő l Tevőinket min-

denkor b i z t o s í t h a t j u k . 

„Hangya" szövetkezet. 

SCHMITZ 
fest  és 
tisztit 

r u h á k a t . 

Gyűjtő-telepek s 
Szenkovícs Lajos Szováta község 

Rácz Istvánné Keresztúr 
Píchler József  Bárót 

Flórián Kristóf  Oklánd 
Petri Pálné Szováta-fürdő 

Faj - én asztali borokat 
kimérve és zárt palackokban, 
verseny-árban árnsitom a Str. 
Prlnc. EUsabeta (Belhlen-u.) 
10 sz. alatti kis raktárban. 

Szöllósl Samu. 

Négy üléses 
D AIM L E R rendszer» 27 lóerős 
:: személyautó :: 

generális javítással és uj 
===== festéssel  ===== 

1926 jnlins hó 13 ikán, kedden 
d. e. 10 órakor a CETATEA 
Bank Odorhein-i Fiókintézetén ek 
irodahelyiségében Bul. Regele 
Ferdinánd (Kossuth-u.) 1 szám 
alatt tartandó nyilvános árveré-
sen, a legtöbbet Ígérőnek, sza-

badkézből eladó. 

2 tonnás F I A T 
teker-autóval legolcsóbb fuvart  vállal: 

Bacsics József  vaskereskedő Odorheiu. 
J ^ Odorheiu Város alsó 

r i f l Q O (róKa-Város) 
bclsó'sifl. KSház, 3 

szoba, Konyha, Kamara, pince, fás-
szin, istálló is csiir egy MCI alatt, 
istálló, szeKSrszin *s cttCI 300 li-
pii  távolságra holdas Külső 
birtoK, szántó, Kaszáló, gyütnSlcsSs-
sel (az Ssszes ternréseKKel együtt is) 
elK5lt3zK8dís miatt. — Tulajdonos: 

Schwarz Mihály. 
Irógéptulajdonosok 

figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy írógépek szakszerű javítását és 

tisztítását pontosan eszközlöm. 

Bándy Imre ékszerész 
Odorheiu, Bulevard Reg. Ferdinánd. 

Egy, esetleg két 
egymásbanyiló, bútorozott szobát 

kiadok. Cim a kiadóhivatalban. 

JKegírKezteK 

JSflinden  nap f r i s s 
t e a~V a j kapható: 
D é l i e s G á b o r üzletében. 

FeMrnemü-Varrást, legújabb modell 
szerint is, mírs$K«lt áron VállaloK, 
Str. Princip. Jleana (SiitVSs-utca) 

10 szám, balra első ajtó. 
• JL házi-koszt kapható Bul. Reg. 

J O Ferdinánd (Kossuth u) 53 sz. 
alatt. Házhoz való kosztad ŝt is/jutá-
nyosán vállalok. Kun  Láselóné. 

Homoród - fürdőn 
„Pál háza" (Borosnyay-féle)  villában junia», 
julius hóra kiadó, 2 szoba-, konyhahasználattal, 
és egy külön bejáratú szoba. — Nagy közös 
veranda, szép fekvés,  erdő között víz köze-
lében. — Értekezni a kiadóhivatalban lehet 

Xirjck fyitlf  A M H f M k Külföldön Vásárolt selymeK, női is fírfi  angol-
szoVeteK dís Választóban. = 

Bámulatos olcsó árak! 

Kal ló ! Halló! 

A sétatéri kioszkban 
vasárnaptól kezdve elsőrangú cigányzene min-
den nap d. u. 5 órától kezdve. — Vasárnap 
fél  12— I óráig séta-zene. Elsőrangú vendég-
lőjében állandóan friss  csapolás! Zóna! 
HUsitő italok. Fagylalt és cukrászsütemények. 

A n. é. közönség kedvelt találkozó helye. 
Házi kosztadást kihordásra is elvállalunk. 

flz ország bármely r íszíbe tfâtlatoH szcmílyszál l i iást a u t W a l : i f j . Barţdczy Albert . 

friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista^sajt, mindenféle  zöld főzelék,  konzerva, paradicsom, 
cukorka és esokoládé*különlegességek, málna- és citrom^szörp 

HIRSCH IGNÁC~nál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham^kenyér kapható. 

Naponta 

U n m n h n r l fürdőn  k i a d ó , — a főkut 

nomoruo eiőtti „Kiouid" viiia-
b a n , sétatér, főkut  és hideg fürdő  mellett 
— legszebb helyen, — emeleten 2 lakás, 
2—2 szobás, üveges verandás, konyhával, a 
legszükségesebb bátorokkal, egész idényre 
— olcsón ! Körős körül tornáccal; szabad-
ban étkező, elkerített hellyel a zenepavilon 

r i - J I fenti  h á z — örök áron és azon-
LldUU nal átvehető mindenestől. 

l / i o r l n Sz.-lld varhelytt a gyógyszertáram 
IVIClUU és a kapualjam közötti kis bolt-

lr>nnl/n+ vaSty t rnokn&t, — esetleg 
ir i lUKUl, iskolai tanulót, szép irásut 

is — elfogadok,  szerény igényűt. 

T u s á n m i o n i teljes berendezés, v i l -I u ru -yydn l a n y - r a o t é r r a l eladó. 
Értekezhetni: 

KONCZ ÁRMIN úrral H e l y t t . 

pártfogást6kér:  Nagy Albert vendéglős. 


