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Megjelenik minden v a s á r n a p . 

A református  lelkészek kongresszusa. 
A hét közepe táján népes idegenforgalomtól 

volt élénk és hangos az egyébként csendes és a 
nagy forgalmi  vonalaktól eléggé távoleső Székely-
udvarhely város. Az erdélyrészi református  lelkész-
egyesület második kongresszusa vonzotta ide az 
embereket, papokat és az egyházi ügyek iránt 
érdeklődőket. A kongresszusnak a bő és igen 
fontos  kérdéseket felölelő  tárgysorozaton kivül 
olyan jeles férfiak,  mint Szabolcska Mihály és 
Kecskeméthy István jelenléte és szereplése is fo-
kozta a különös érdekességét. Körülbelül 250 
lelkétz Is nagyszámú érdeklődő közönség jelent 
meg a 28 és 29-ikén tartott istentiszteleten, mű-
soros estélyen és folytatólagos  értekezleteken. 

A vendégek nagyobbrésze a kedden délutáni 
vonattal érkezett meg, igy a lelkészegyesület 
elnöksége, is Kolozsvárról és még sok közelebbi 
s távolabbi vidékről való lelkész. Az iparoscéhek 
a fogadtatásra  régi zászlóik alatt vonultak ki. 
Vajda Ferei.cz ref.  esperes és Negrutiu F. Emil 
polgármester szives üdvözlésére Kecskeméthy Ist-
ván dr. az egylet elnöke válaszolt. A megértés 
szükségszerűségét hangoztatva, megállapította, 
hogy a magyarság számolt az uj viszonyokkal 
és azok között óhajtja megtalálni elhelyezkedése 
lehetőségeit. Szükséges azonban, hogy amikor a 
magyarság és különöseu a református  vallású 
magyarság akar igy elhelyezkedni az uj viszonyok 
között, ugyanakkor vallási, kulturális és nyelvi 
kincseinek megőrzése és tovább fejlesztése  nem 
csak, hogy ne akadályoztassék meg, hanem azok-
nak tovább fejlesztésében  segítséget is nyerjen 
az áliam részéről. 

A bevonulás folyamán  a lakosság nagy ér-
deklődével és rokonszenvezve üdvözölte a város 
vendégeit. Kedden délután a közgyűlés tárgyait 
készítették elő választmányi gyűlésben, majd is-
merkedési esté'y volt. 

A szerdán d. e. 10 órakor tartott istentisz-
telet alkalmával a közönség a templomot teljesen 
neg'öltötte. Soraiben ott volt Neamţu vármegyei 
prefectus,  Szabó Gábor alispán, Negrutiu polgár-

mester és a más hivatalok vezetőiből, személyze-
téből is igen sokan. 

Kecskeméthy István beszédének alapigéjét 
Pál apostolnak Timotheushoz irt következő sza-
vaiból vette. „Prédikáljátok az igét." A tagy 
koncepciójú, rendkívül tartalmas beszéd az ember-
szeretet, megértő bölcsesség hitvallása volt. A 
háború után maradt romokból felépítendő  uj vi 
lág legfontosatb  pillérének, összetartójának az 
Isten beszédének megértését: a szeretetet jelöli 
meg. Európa összeomlott kulturája csak ezen 
épülhet újra. Ezért kell prédikálni az igét, s ezért 
kell, hogy minden prédikációt, minden cselekede-
tet ez a magasztos szellem hasson át. A költői 
szárnyalású ima és a megragadó lendületű szép 
beszéd között Schubert: Isten dicsérete cimü éne 
két a Révay György vezetése alatti énekkar ki-
váló precizitással, hatással adta elő. 

Az istentiszteletet a templomban értekezlet 
követte, melynek megnyitójában Kecskeméthy 
elnök az egyesület szükségességét hangoztatta. 
Ntm elleczékieskedni, de komolyan dolgozni akar 
nak. Ehhez kölcsönös jóakarat, megértés kell és 

a nép valódi érdekeinek felismerése. 
Neattţu prefectus  a kormány jóakaratáról 

biztosította az egyesületet. Az e'nök köszönő vá 
laszában kijelentette, hogy a magyarságnak nem 
természete a túlzó íoyalitás, de az átalakulás 
tanulságaival számolt s kulturális fejlődés  utján 
akarja magát a veszteségekért kárpótolni. A 
kongresszus Nagy Károly és Sulyok István püs< 
pököket táviratilag üdvözölte, s a király iránti 
hódolatát is táviratilag fejezte  ki, a kormánytói 
pedig jóakaratot, egyházaink, iskoláink támogatá-
sát kérte. 

Legmegkapóbb mozzanata volt azonban a 
gyűlésnek az egyes felekezetek  papjainak azon 
való részvétele s a kölcsönös megértés, jóindulat 
általak való megnyilvánitása. A róm. kath. egy-
ház nevében Pál Isiván apát és szenátor mondott 
közvetlen és tanulságos szép szavakat, feihiván 
az összes felekezeteket,  hogy egymással gyakrab-
ban is érintkezve, Krisztus szellemének igazi meg 
értésével, együtt működjenek. 

Az unitárius egyház üdvözletét Pál Ferencz 
esperes, az evangélikusokét Adriányi Géza leikész 
hasonlóan szép szavakban tolmácsolta. Göacii 
Lajos főgondcok  a ref.  egyházközség és megye 
ntvében beszélt igen hatásosan,-mig a gör. katho-
likusok meleg üdvözletét Neamţu |prefectus,  mint 
flgondnok  fejezte  ki. Kecskeméthy elnök mindenik 
üdvözletért ötleteB, szives szavakban mondott kö-
szönetet. 

Megemlékezett a közgyűlés a Petífi-jubileum-
rél is. Vajda  Ferencz eBperes idevonatkozó határo-
zati javaslata igy szól: 

„Lelkészegyeaületünk az isteni gondviselés 
iránti mélységes hálával emlékezik meg koszorús 
költőnk Petffi  Sándorról, születése száz éves év-
fordu'ója  alkalmából, hálát adván a Mindenható-
nak, bogy adta öt nekünk 8 költészetével soha 
ki nem alvó fényt  és dicsőséget szerzett a magyar 
kulturának. Hódolatának jeléül: emlékét jegyző-
könyvében megörökíti; síremlékét megkoszorúzza 
és összes iskoláinkban Petőfi  emlékünnepélyek 
tartása s költeményeinek terjesztése végett, fel-
iratot intéz az egyházi főhatósághoz.  A koszorú 
elhelyezésére Szabolcska Mihályt, a felirat  meg-
szerkesztésére az elnökséget kéri fel."  A közgyűlés 
a javaslatot felállva  hallgatta végig és azt nagy 
lelkesedéssel elfogadta. 

Végül Vásárhelyi János titkár javaslatára 
és Tarnóczi Lajos bihari lelkész lelkes hozzászó-
lása után kimondották, bogy a felekezeti  isko 
Iákhoz ragaszkodnak, s fennállásukat  kulturánk 
érdekében ma külöcösen nélkülözhetetlennek 
tartják. 

A közgyűlés után rendkívül népes közebéd 
volt. melyen Kecskeméthy elnök Nagy Károly és 
Sulyok István püspököket köszöntötte fel,  Kovács 
László a vármegye prefectusát.  Kivülök még igen 
sokan mondottak lelkes felköszöntőket,  köztük 
Neamţu prefectus,  Tótfalussy  József,  Kovács 
László, Pál István, Bölöni Vilmos, Vajda Ferenc, 
Vásárhelyi János, Kovács Lázár, Nagy János, Neg-
rutiu polgármester. Utóbbi a vármegyei jégkárosult 
községek szomorú sorsáról is megemlékezve, rögtőn 
a bankett alatt gyüjtőivet bocsátottak ki, melyet 

lapunk szerkesztője körözvén, 865 leu gyűlt 
össze, mely összeget a vármegye alispánja fogja 
átvenni. Az adakozók neveit jövő számunkban 
közöljük. 

A közebéd utáo éa másnap folytatólag  tár-
gyaló gyűlés volt, melyen több fontos  egyleti és 
lelkészeket általában érintő ügyet tárgyaltak meg. 

A lelkészi özvegyek és lelkészek nyugdíj-
ügyében Máidi Szabó lelkész javaslata alapján 
hosszabb vita indult, melyben Tőkés Ernő, Vajda 
Ferenc, Vásárhelyi János, Szaboleska Mihály, 
Hegyi Péter vettek ré3zt. Végül a javaslatot a 
módosításokkal elfogadván:  a további részletek 
kidolgozására bizottságot kü'döttek ki. A lelkészi 
fizetés  ügyében elhatározták a régi keperend-
Bzerhez visszatérést, egyébként a továbbiakkal a 
választmányt bizták meg. Élénkebb viták folytak 
még az Egyházi Figyelő szerkesztésének irányá-
ról, s a léviták ügyéről. Több pontot napirend-
ről levettek, vagy a választmányhoz utaltak. A 
választásokon az eddigi tisztviselőket újra vá-
lasztották. 

Korirat az összes vármegyei esküre 
jelentkezett közalkalmazotthoz. 

A trianoni békeszerződés 199. § a szóról-
szóra igy hangzik : 

„A volt magyar királyságnak oly polgári, • 
vagy katonai nyugdíjasai, akik a jelen szerződé» 
értelmében Magyarországtól különböző állam pol-
gárainak ismertetnek el, vagy ily állam polgárai 
leltek, nyugdijuk cimén a magyar kormány ellen 
semmiféle  igényt nem támaszthatnak". 

A rendelkezésen fölül  további szabályozást 
a békeszerződésben nem találunk. Nem különösen 
a vármegyei (törvényhatósági) alkalmazottakra 
nézve. 

A törvényhatósági esküre jelentkezettek kö-
zül azok, akik teljes nyugdíjjogosultsággal birnak, 
igyekezzenek kéréseiket az illetékes vármegyékhez 
egyénenként benyújtani és odahatni, hogy ott 
kérvényeik sürgősen elintéztessenek. A millen-
niumi évek duplán számítanak ott, ahol a belügy-
miniszter annak idején jóváhagyta a határozatot. 
A vármegyék mai vezetőivel ezt a kérdést meg 
kell beszélni és a nyugdijat — ami véleményünk 
szerint — a mai fizetéshez  viszonyítottan kell kérni. 
Ezt a vitás kérdést ţzutâc felebbezés  utján a 
közigazgatási biróság elé kell juttatni. Az érde-
keltek vármegyénként igyekezzenek kérésmintát 
szerkeszteni éa a kisebb alkalmazottakat ig eljá-
rásukban támogatni. 

A regátbeli törvény által kívánt kellékeket 
legközelebb közöljük, de az a törekvésünk, hogy 
a régi magyar törvények nyerjenek alkalmazást. 

Azok, akik szolgálni akarnak, igyekezzenek 
a vármegyékben az elhelyezés lehetőségéről tájé-
kozódni. Az Alkalmi Bizottság. 

Julius 26, A veraaiilesi békeszerződés sza-
rint ez a határnap van megállapítva azok részére, 
kik a csatolt részekből Magyarországba kitelepülni 
szándékoznak. Akiknek tehát kitelepülési szándé-
kuk van, a rövid határidőre való tekintettel, ké-
résüket sürgősen adják be a prefectusi  hivatalhoz. 



Együtt a halálba. 
Páter és Pál napja délutánján Síékelyud 

varhelyec a Nagykükttllő áldozatot követelt. Hu 
nyadi János udvarhelyi járási útmester szolgája: 
Bálint Balázs székelylengyelfalvi  születési!, 17 
éves fiu  lovát úsztatta a Szabó féle  malom séta-
tér melletti gátjánál. A ló usztatása után vigan 
lubickolt a vizben, amikor a viz sodra a gát feié 
sodorván, fulladozni  kezdett. Kézsmárki József 
tanítóképző intézeti növendék, aki a közelben 
fürdött,  a segítségére sietett, s amikor megra-
gadta, hogy a biztos halálból kimentse, a ful-
dokló Bálint Balázs görcsösen belekapaszkodva, 
a viz alá vonta, s míg a Kézsmárki fiu  2 test-
vére is a mentést hiába kisérelte meg, együtt 
lettek áldozatai a kavargó víznek. 

Az önfeláldozó  fiu  halálával fizette  meg bá-
torságát és emb3rszeretetét. Álljon e pár Bor a 
szerencsétlenül járt bátor gyermek emlékének, B 
a mélyen sújtott szülők találjanak vigaszt abban 
a gondolatban, hogy megdicsőül az, ki más élet 
megmentéséért oda adja saját életét. 

A vizben eltűnt testek után sokan, kam-
pós rudakkal szorgos keresést kezdtek, de csak 
pénteken estefelé  sikerült őket megtalálni. Mind 
a kettőt Németi Albert mészáros húzta fel  a gát 
alatti egyik forgóból,  hová a viz őket besodorta. 

Városi hatóságunknak sürgősen intézkednie 
kellene, hogy a Küküllő veszélyes helyei a für-
dőzéstől eltiltassanak, s ezek a helyek, lelkiisme-
retes megállapítás után, mint tilalmasak megje-
löltessenek, hiszen az emberi élet, még ha oly 
kicsiny is, olyan értéktelen is, ma oly igazán 
becses, olyan drága. (V.) 

SPORT. 
A „Keresztúri Atlétikai Club" szertorná-
szainak eredményes szereplése a kolozs-

vári versenyen. 
— Baját tudósítónktól. — 

Junius hó 24. é3 25 én Kolozsvárt a Ko-
lozsvári Ker. Alkalmazottak Sportegylete — egyike 
a legnagyobb kolozsvári sportegyleteknek — 10 
éves fennállása  a'kalmábói egy nagyobb szabású 
zászlószentelési és torna ünnepélyt s versenyt ren-
dezett, melyen a kolozsvári egyleteken kivül a 
nagyváradi, temesvári, aradi, marosvásárhelyi, 
besztercei stb. sportegyletek tornászai és atlétái 
is részt vettek. A „Keresztúri Atlétikai Club" is 
meghívást kapott e versenyre, hogy a szertorna-
csapatát szerepeltesse. A K. A. C. intézősége e 
meghívást el is fogadba,  de főképp  azért, hogy ez 
ünnepélyen látottakon tornászai okuljanak, tanul-
janak, nem számítva arra, hogy a versenyen még 
helyezéshez is jussanak. Annái nagyobb elisme-
réssel s szinte büszkeséggel számolhatunk be azon-
ban a K. A. C. tornászai szerepléséről, mert bal-
szerencséjük dacára is az 5 ös csapatok szertorna 
(nyújtó, korlát, ló) versenyén 3 ik dijat  nyerték  el. 
A Ciub egy díszoklevelet s a csapat tagjai (Gyar-
mathy Dezső dr., Tolvaly Tibor, Simén Domokos, 
Kelemen Imre) 1—1 díszített bronz érmet kaptak. 
A csapat 5-ik tornásza: ifj.  Gyarmathy Lajos 
Budapestről a verseny napjára nem érkezhetett le 
Kolozsvárra s igy a K. A. C. fenti  4 tornászának 
kellett a más csapatok 5 tornászával a küzdelmet 
felvenni  s négyüknek a távollevő társuk helyett 
is pontszámokat szerezni. 

Annál nagyobb lelkesedéssel is honorálta 
az elért eredményt is a 10—15 ezerre menő kö 
zöaség. mert a székely-fiaink  mutatványait min-
dig kitörő tapssal fogadta.  A verseny utáni 250 
terítékű banketten — melyen más Clubok veze-
tőségei s előkelőségei is résztvettek — a K. A. C. 
tornászait és egyletét az elnök külön felköszön-
tötte B felkérte,  hogy a felavatott  zászlójának 
rudjára a K. A C. nak nevében is ezen verseny-
nap emlékére egy ezüst szeget verjenek be. A 
felköszöntőre  a csapat vezetője, Nagy Lajos tanár 
válaszolt 8 verte be nagy óváció közepette a sze 
get s megköszönte azt az ígéretet is, hogy a K. 
A. S. E. most első dijat nyert tornászcsapata a 
K. A. C.-nak a nyár folyamán  rendezendő torna-
ünnepélyére le fog  jönni. Végül meg kell emlé-
keznünk a K. A. C. fáradhatatlan  és agilis elnö 
kéről Elekes Domoko3 dr. ügyvédről, aki — a 

tőle már megszokott — buzgó tevékenységével 
lehetővé tette, hogy a K. A. C. tornászai a költ-
séges utat megtehessék s igy a versenyen részt-
vehesienek. s. 

Football-mérkőzés. A Keresztúri Atlétikai 
Club éi a Hargita ifjúsági  csapatai f.  évi junius kó 
29. napján Kereszturon barátságos mérkőzés ke-
retei közt mutatkoztak be, amely 2:2 arányban 
végződött. A mérkőzésnek — amely az első fél-
időben lanyhán folyt  — csak a második félidőben 
volt változatossága, mikor mindkét fél  egyenlően 
támadott. Az első félidőben  a Hurgita volt fölény-
ben. A mérkőzés a szó teljes értelmében barátsá-
gos volt. A birói szerepst Ajvász Kálmán töltötte 
be. ítélkezéseivel az udvarhelyiek nem mindig 
voltak megelégedve, különösen a játék második 
részében, mikor mindkét fél  ellan 1 l-est ítélt, 
melyet azonban csak a K. A. C. tudott góllá 
érvényesíteni. A mérkőzést Udvarhelyt meg fog-
ják ismtételni. 

* 

A Hargita vezetősége és játékosai szorgal-
masan dolgoznak és trainiroznak, hogy a járvány 
tilalom felszabadulása  után minél ezebb mérkő-
zésekben, sportkirándulásokban és mulatságok-
ban legyen része közönségünknek. 

Örömmel értesülünk, hogy városunk egyik 
kiváló sportfórfii,  a Hirgita T. E. alelnöke Z. 
Sebess József  Marosvásárhelyen a Birák Bizott-
sága előtt a football  birói vizsgát sikeresen letette. 

HIR EK. 
Julius 1. 

Kinevezés. Gróf  Majláth G. Károly erdélyi 
püspök, Csillag László káplánt Gyergyóalfaluból 
székélyudvarhelyi káplánná nevezte ki. A tekinté-
lyes egyházmegye a rokoszenves fiatal  papban 
igen jó munkaerőre talált ugy egyh&zi, mint tár-
sadalmi téren. 

Házasság. Gagyi Pálffy  Esztike és sepsi-
szentkirályi Szent-Királlyi  Gusztáv Barnabás ju-
nius hó 29-én Gagyban házasságot kötöttek. 

A ref  kollégium elöljárósága a lel-
készi gyűléssel kapcsolatban junius hó 29-én a 
folytatólagos  ülés- előtt fontos  értekezletet tar-
tott a csaknem teljes számú kongresszusi tagok 
jelenlétében. A székelyudvarhelyi ref.  kollégium 
válságos pénzügyi helyzetét Szabó  András igaz-
gató ismertette, kifejtve,  hogy államsegély nélkül 
az intézetet fenntartani  tovább lehetetlen ; állam-
segélyre azonban kilátás nincsen, ám ba lenno is, 
az iskola nem vehetné igénybe, mert akkor elve-
szítené önállóságát, függetlenségét:  igy azt az 
utat módot kell választani, amely eredménnyel és 
megnyugtatóan célhoz is vezet. Ezért az iskolá-
ban végzett volt tanítványok megkeresésével meg-
szervezik a Kollégium  Pártfogó  Egyesületet  egye 
lőre 5 évre ; s ha ezen tárgyú felkérésre  az élet 
ben levő tanítványok közül 1000 ember fizeti  az 
évi 200 hu koll. fenntartási  patronázs-dijat, az 
iskola-ügye a megélhetés stádiumába jut. 

A jelenvoltak az ismertetett és még kiegé-
szítésre váró akciót, a vezetők névsorát az elő-
terjesztett patronázsalakitás iránti javaslattal 
együtt elfogadták  ésaz akció további véghezvite-
lével az itt szerepelt elnökséget bizták meg. 
Gyárfás  Pál dr. koll. főgondnok  a maga részéréi, 
évi 5000 leu, elhunyt testvére, Gyárfás  Aladár 
emlékének áldozva, az ő részéről szintén 5000 
leu val lépett az egyesületbe. Nagy Béla dr. ré-
széről évi 500 leu évi tagsági dijat jelentettek be. 
Még a kongresszus ütése előtt beléptek a Pártfogó 
Egyesületbe: Vánky Kálmán dr. évi 6000 L., 
Szöllősi ódön dr. 4Ő00 L., Imreh Domokos dr. 
2000 L , Hinléder F. Ákos dr. és felesége  Sebesi 
Aranka 1200 L., Kertész Lajos száldobosi, Szaba-
dos József  dályai lelkészek 1000—1000 L., Gönczi 
Gábor dr. 600 L., Pótsa János czéfalvi,  Péter 
Géza kányádi, Dónáth László nyárádszeredai, 
Biró Lajos magyarlápos! lelkészek 500—500 L., 
Kádár Dénes nagygalambfalvi,  Kiss István kécseti 
lelkészek 300—300 L., Révay György 300 L., 
Rácz Gábor bikafalvi  lelkész 250 L, Laár Fe-
rencz parajdi, Tótfalussy  József  marosvásárhelyi, 
Szabó Gyula csomakőrösi lelkészek 200—200 L., 
Sebesi Ákos dr. 200 L. megajánlásával, Sebesi Ákos 
dr. 500 L. adományával. A felhívások  az inté-
zet volt tanítványaihoz, az iskola ügye iránt, 
melegen érdeklődő egyénekhez és intézményekhez 
rövid idé alatt szétkü'detnek, hogy a fenti  ügy-
nek támogatásában minden érdeklődő részt 
vehessen. 

A Székely Dalegylet vegyes karának 
f.  hó 8 ikára tervezett műsoros estélye — a fel-
lépett járvány miatt — bizonytalan idftre  elha-
lasztatott. 

Egyháztanáosi gyűlés. A helybeli róm. 
kath. egyháztanács junius 29 én délelőtt Pil István 
apát plébános elnöklete mellett gyűlést tartott. 
Elnök bejelenti, hogy az egyházközség elemi isko-
láiban az évzáró vizsgálatok nagy közönség jelen-
létében a legszebb eredménnyel folytak  le. A gyű-
lés az elnök jelentését örömmel vette tudomásul 
és egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy ra-
gaszkodik iskoláinak fenntartásához  és egyben 
kéri a kormányt az államsegély kiutalására. El-
nök bojeleati, hogy juliui 30 án Segesváron 
iskolaügyi kongresszust tartanak, melyre az egy-
házközségnek is képviselőket kell küldenie. Kép-
viselőkül kiküldik az egyháztanács összeg tagjait. 
Majd az elemi iskolák költségvetését tárgyalták, 
mely után a gyűlés véget ért. 

Köszönet. A Református  Lslkészegyesület 
elnöksége ez uton mond hálás köszönetet a város 
közönségének azért a lelkes fogadtatásért,  mely-
ben gyűlésezése alkalmával részesítette és azon 
egyes házigazdáknak, kik az egylet tagjait szállá-
son elfogadták  és igazi magyar vendégszeretettel 
megvendégelték. A legkedvesebb emléket vive el 
magukkal Isten áldását kérik az egész városra. 

Éljen a székely nép, éljenek az ő igaz 
vezetői 1 Lapunk zártakor vesszük az örömhírt, 
hogy megyénk községeiben hatalmas erővel folyik 
az egyházi iskolák fentartására  irányuló mozga-
lom. 3—4000 lakosú községek is egyhangúlag 
mondják ki közgyűléseiken, hogy hitvallásos is-
koláikhoz minden körülmények között ragasz-
kodnak és egyhangúlag szavazzák meg az azok 
fenntartásához  szükséges iskolaadót. Ez a leg-
szebb dicséret a székelységre. Itt tettek bizo-
nyítják, hogy nem fajult  el a székely vér. 8 mi-
kor e helyen büszkeséggel gondolunk székely né-
pünkre, lehetetlen, hogy hálánkat és nagyrabe-
csülésünket ne nyilvánitsuk a községek azon pap-
jai és szellemi vezetői iránt, akik érezve az 
óriási történelmi felelősséget,  mely vállaikra ne-
hezedik, munkában és anyagiakban ezreket ál-
dozva, lelkesedével vezetik pépüket az iskola-
ügyi akcióban. Éljen a nép! Éljenek a vezérek! 

A munkások rokkant nyugdíj egye-
sületének odorheii 138-ik fiókpénztára  f.  hó 
2-án, vasárnap, délután 3 órakor a városháza 
helyiségében megtartandó közgyűlésére az elnök-
ség az egyesület tagjait tisztelettel meghivjs. 
Tárgysorozat: 1. A választmány jelentése a pénz-
tár állapotáról. 2. Határozathozatal a küldöttek 
gyűlésének Kolozsváron vagy Szebenben leendő 
megtartása felett.  Egy kiküldött választása. 3. A 
budapesti rokonegyesület átiratának ismertetése 
és e feletti  határozat. 4. Indítványok. A tagok 
nagyszámban való megjelenését kéri az elnökség. 

Templomi előadás is volt, magas nivóju, 
érdekes műsorral, szorongásig összezsúfolt  közöa-
ség előtt a ref.  lelkészi kongresszus alkalmával, 
junius 28 ikán délután. Szabó Ernő hegedűn, 
Tompa Lászlóné zongorán Beethoven egyik szo-
nátájából adták elő a prestot, összevágó, megértő 
előadásban. Szabolcska Mihály, a nagynevű költő-
pap szűnni nem akaró tetszés köpött olvasott fel 
szebbnél szebb költeményeket. Kecskeméthy Ist-
ván rendkívül ötletesen, de egyúttal magvasan, a 
felekezeti  iskolák kérdéséről adott elő nagy ha-
tással. A Peltzer— Filó—Voszka—Szabó féle  vo-
nósnégyes a megszokott precizitással, finoman 
adott elő két klasszikus zeneszámot. Farkas (Ká-
roly Kádár Géza lelkész kísérete mellett hatás-
sal énekelt. 

A postadijszabás megváltoztása. A 
postadijakat 1922 julius 1 tői kezdődőleg a kővet-
kezőképpen módosították: 

Egyszerű levél helyben vagy vidéken 20 
grammig 1 leu, nyilt levelezőlap marad 50 bani, 
nyomtatványok 50 grammonként 50 bani helyett 
25 bani, irodalmi és tankönyvek, tárgymutatók, 
kiadók és könyvkereskedők nyomtatványai 2 kg. 
súlyig 50 gr ónként 50 bani helyett 5 bani. Az 
ajánlott küldeményeket 10.000 leus utánvéttel 
lehet megterhelni, az ajánlási díjon kivül még 
a következő dijak fizetése  mellett: 500 leus után-
vétig 3 leu helyett 50 bani, 1000 leuig 3 leu 
helyett 1 leu és ezen felül  minden 1000 leu után 
még 3 leu fizetendő.  Romániában kiadott irodaimi 
és tankönyveket, továbbá iskolai eszközöket tar-
talmazó csomagok szállítási diját a súly és érték 
szerint való dij 50 százalékával szállítják le. 
Olyan csomagoknál, amelyekben 10.000 leuig ter-
jedő utánvéttel terhelt könyvek vannak, a suly 
és érték szerint való bérmeatesitési díjon kivül 
500 leuig terjedő utánvétel után 50 bani szedendő 
be, 3 leu helyett, 1000 leuig 1 leu, 3 leu helyett 
és minden további 1000 leuért 3 leu. 



Házasság. Leszik Ferenc és Benczédy 
B^rta junius hó 28-án, Budapesten az eskütéri 
plébániatemplomban házasságot kötöttek. 

Majláth püspök meleghanga leirat-
ban mondott köszönetet Bálint Györgynek a róm. 
kath. polgári leányiskola céljaira felajánlott  tekin-
télyes adományáért. 

A K. A. C. kolozsvári szerepléséhez 
szükséges összeg előteremtéséhez Zimmermann Ká-
roly, Fereutzy Gábor dr., Gombos János dr., Ger-
gely Géza dr., Gyárfás  Pál dr., Elekes Dénes dr., 
Ugrón Zoltán, Udvarhely megyei takarékpénztár, 
Székelykereszturi tak. pénztár 100—100 leu, 
Szőke Gábor 60 leu, Kovács Géza dr., Lengyel 
Árpád dr., Karoliny Mihály, Viola Sándor dr., 
Stupáriu Kálmán, Hirsch Lajos, Casinó, Jaeger-
gyógyszertár, Lengyel-gyógyszertár, Wiassak Hen-
rik, Gábor Márton, Nagy Béla dr., Karres János, 
Agrár-fiók  60—50 leu, Szilassy Jenő, Fodor 
Boldizsár dr., Postoiu Péter, Rózsa Albert 40—40 
leu, Sebessy Andor, Farkas Harmann 80—30 leu, 
Jakab Antal, Orbán Károly 20—20 leu s magu-
kat megnevezni nem akaró urak 100 + 20 leus 
adományukkal járultak hozzá. Fogadják szives 

-adományaikért az Egylet hálás köszönetét, mert 
adományaik nélkül bizony ambiciózus tornászaink 
szereplése elmaradt volna. Székelykeresztur 1922 
évi junius hó 27 A „Keresztúri  Atlétikai  Club" 
elnöksége. 

Felekezeti tanitók figyelmébe!  A vár-
megyei kir. tanfeltigyelöségtől  kaptuk az alábbi 
közleményt: Minthogy a kisebbségekhez tartozó 
hit felekezeti  elemi iskolai tanítók, tanítónők, óvó-
nők nem tudják tanitani eredményesen és hatás-
sal a román nyelvet és irodalmat, hazai földrajzot, 
történelmet és alkotmánytant, mert nem ismerik 
még ezen tárgyak anyagát kellő mértékben, a 
közokt. ministerium cHiji államtitkársága a f.  é. 
február  hó 25 én 34000—922. sz, a. kelt rende 
Jetével a 1868. évi XXXVIII, t.-c. 11. § a és az 
1879. évi XVIII. t. c. alapján elrendelte, hogy 
Odorheiuvármegye területén levő Ö38zes felekezeti 
tanitók oklevél-érvényesitő (kiegészítő) vizsgát 
tegyenek, az 1922 évi szept.' hó folyamán  Odor-
heiu váróiban megjeleDŐ vizsgáztató bizottság 
előtt. Ezen bizottság előtt csak azok vizsgázhat-
nak, kik oklevelüket 1919 junius hó végéig sze-
rezték. A vizsgadíj személyenkint 50 leu, me'y 
a vizsga napján előre kfiíetendö.  A vizsga tár-
gyai : román nyelv (nyelvtan) éa irodalom, hazai 
földrajz,  történelem és alkotmánytan. A vizsga 
bizottság elnöke dr. SzÖts Géza áll. főgirnn.  igaz-
gató Gheorgheni (Gyergyószeutmiklós). Ezen ok 
levél érvényesítő (kiegészítő) vizsgálat fcöielező 
mindazon felekezeti,  állami, községi és magánis 
kolai tanitókra nfzve,  kik ezen vizsgálatot nem 
tették le. Végső határidőül 1922 szeptember hó 
30 a tüzetett ki a minisztérium részéről Ezen 
időpont u?án tanítói állást csak érvényesített és 
hono eitott vagy Romániában szerzett tanitói ok-
levéllel biró tanító foglalhat  el. Vizsgára jelent-
kezhetnek állás nélküli tanitók is oklevelük érvé-
nyesítése céljából. A vizsgára való jelentkezés f. 
év augusztus 15-ig az odorheiui kir. tanfelügy  e-
lóségnél megteendő. Azon tanitók. kik okle-
velüket 1918 évi dec. 1 je után külföldön  szerez-
ték, fenti  vizsgára nem állhatnak, hanem vala-
mely állami tanítóképzőben pótképesitőt kell ten-
niők (nostrifikálás).  Ennek mfdozatai  külön hir-
detményben lesznek közölve. 

A székelykeresztur! Jótékonycélu 
Társaskör jun. 18 án tartott táncmulatságán 
fetüífizettek  : Fried Mór 20 Lei, Haleksy József  5, 
Szemerjay Károly 2, Bihari Mór 25; Borbáth Zol-
tán 20, Szabó József  2, Radó József  2, Hajdú 
Ferencz 2; Ciifó  Béla 2, Bálint Dániel 100, Gá-
bor Márton 100. Orbán Balázs 2, Walter Ferencz 
300, ifj.  Szabó László, Nagy Domokos, Marosy 
Oyula, Adleff  Rchárdné, Nagy Sándorné 2—2, 
Ajvász Béla 12. Nagy László 7, Ciikv Károlyné 
1, Szatmáry Dénesné 1, Szőke Gábor 20, Suboni 
Athanáz 4, Bergleiter Ottó 12, Wild Károly 7, 
Stupáriu Kálmán 200, Gergely Géza dr. 200, 
Sebesy Ferencz 44, Özv. Elekes Sándorné 16, 
MéBzáros József  8, Szabó Eodréné 16, Péterfy 
Miklós 20, Szabó László idős 2, Balázs Dénes 12, 
Szánthó János 20, N. N. 12, Zirnei Livius 2 Leu. 
^Nevezetteknek sz elnökség ezúton is köszönetét 
nyilvánítja. 

Farkas-vadászat. A mult vasárnapon 
Eteden Deák Elek egy hatalmas farkast  lőtt, me-
lyet a gyermekek sokaságától kisérve hordoztak 
körül a falu  utcáin. Etéd határában gyakran 
megfordulnak  a farkaBOk  fényes  nappal a kapá-
sok között, a c;orda között gyakran csinálnak 
károkat. Ideje volna már néhány fegyverengedély 
kiadása, mert a télen a dúvadak elszaporodása 
miatt nagyobb károk és szerencsétlenségek for-
dulhatnak elö. 

A helybeli róm. kath. finevelő-inté-
zethez, egy a főzésben  8 egyéb gazdasszonyi te-
endőkben jártas szakácsnő és egy férfi,  esetleg 
magános nő takarításra kerestetik. Személyesen 
jelentkezni lehet a róm. kath. finevelő  intézet 
igazgatés&gánál (Deák-tér 4. ez.) 

Tanfolyam.  Julius hó 1 tői aug. 10 ig ter-
jedő hat heti időre a kultuszminiszter a csatolt 
területeken magyar nyelvű iskoláknál működé ta 
nitók számára a román nyelv és irodalom, föld-
rajz, történelem és alkotmánytan tárgyköréből 
tanfolyamot  rendeztet és utasította a tanfelügye-
lőket, hogy Udvarhelymegyéből 70 tanítót Craiova, 
Csikvm. 50 Jasi, Háromszékvm. öOJasi, Biharm. 
50 Bârlad. Szilágyra. 50 Galac, Marostordam. 70 
Câmpulung, Kolozsm. 30 Craiova, Temes—To-
rontálm. 30 Câmpulung, Szatmárm. 50 Ploiest, 
Szolnokdobokam. 25 Bukarest és Tordaaranyos-
megyébíl 25 tanítót Bukarest tanítóképzőiben 
rendezendő tanfolyamokra  jelöljenek ki és utasít-
sák az azokon való megjelenésre. A behivottak a 
taufolyamra  vigyenek ágyneműt és toilett-cikke-
ket. Utazás és a tanfolyamon  való ellátás állam-
költségen történik. 

A kolozsvári gazdasági akadémia 
711—1922. ázámu igazgatósági üirdetményében 
f.  évi október hó 16 ig 30 (harminc) ösztöndíjas 
helyre pályázatot hirdet. A felvételi  vizsgához a 
következő tananyag tudása szükséges: természet-
rajz, számtan és chémia-fizika,  a gimnáziumban 
előadott tanterv szerint. A beiratkozási kérvények 
október 15 én estig adhatók be. A kérvények ok-
mánybélyeggel látandók el és az igazgatósághoz 
cimzendők. Csatolandók: a) születési bizonyít-
vány, b) gimnáziumi végbizonyítvány vagy a 
szabályrendelet második czikke szerint egyen-
rangú bizonyítvány, c) a helyhatóság által igazolt 
szegénységi bizonyítvány, d) honossági (román 
állampolgársági) bizonyítvány, a melyben világo 
sao fül  legyen tüntetve, hogy a tanuló igényt 
tart egy ösztöndíjas helyre. A földmivelési  aka-
démia célja: különbözö földmivelési  szakmákban 
buvárkodókat, földmivesiskolai  tanárokat, maga-
sabb képzettségű földmivelési  tisztviselőket, föld-
kihasználásnál irányító vezetőket nevelni. Az 
akadémiai tanfolyam  4 (négy) évből áll, 3 (három) 
év elméleti és 1 (egy) év gyakorlati. A tanítvá-
nyok az intézet konviktusában kaphatnak elhe-
lyezést, a rendelkezésre álló bolyek köretén be-
lül. Ellátás teljes összege havi 360 L körül. 
Bélyeggel ellátott kérések, honossági bizonyít-
vány román nyelven és a többi okmányok hite-
les román fordításban  adhatók be. A végzett 
földmivelési  akadémiai növendékek földmivelési 
mérnöki cimet nyernek- A vonatkozó szabályren-
deletet a Monitorul Oficial  1921. évi szeptember 
15-ki 132. számában lehet megtalálni. 

X Elveszett tárgy. Juniua hó 21—24-ig 
elveszett egy fél  fülbevaló,  gyémánt kővel platina 
kör foglalattal  óh egy keleti gyöngygyei a Szilágyi-
cukrászdától egészen a róm. kath. temetőig. A be-
csületes megtaláló illő jutalomban részesül a ki-
adóhivatalban. 

KÖZGAZDASÁG. 
* 

Adtál uram 1 Himes mezbe öltöztetted a me-
zőket, ringó buzakalász-tengorek, gyümölccsel dú-
san rakott fák  hirdetik dicsőségedet. Adtál, hogy 
aztán el is vedd a bűnös embertől, adtál, hogy a 
pusztulással mutasd meg hatalmadat és minden-
hatóságodat. Folyó vizek szennyes áradata, sötét, 
kóválygó felhőkből  alázuhanó jégtömeg borítja 
piszkos áradatba a rétek ezer szinü virágát s 
zúzza szét a reménytfakasztó  terményeket. A fá-
kat szokatlan betegség támadja meg, megsemmi-
sülni "készül minden. 

Községeink határait egymásután teszi tönkre 
az ítéletidő, a partiumnak nevezett rész Bordos, 
Cíöb, Magyarzsákod, Székely vécke, Székely szállás, 
Szentdemeter, Rava községek népe koldusbotra 
jutott. Máréfalva,  Küküllőkeményfalva  népe tör-
deli kezét, hogy kenyere, a jövőbe vetett reménye 
semmivé lett. Kisebb nagyobb jégverést más he-
lyekről is jelentenek. 

Az esős időjárást, áldást ontó nagy meleg 
váltotta föl,  a mezőn szorgoskodó embarek tekin-
tete félve  kutat az égen, minden tompa menny-
dörgés, sötétlő felhöfoszlány,  az ég aljának meg-
villanása megszorongatja lelkét, hogy mikor kell 
megadnia az égnek azt a nagy adót, ami után 
csak szegénység, nyomor következik s amiben 
nincB haszna senkinek. 

Községeink mezőgazdái közt általános a pa-
nasz, hogy az ég csapásai mellett a nagy mérv-
ben elszaporodott dúvadak is jelentékeny károkat 

okoznak. A farkasok  sok helyen látogatják mjg 
a juhnyájakat, a medvék a havasokon szarvas-
marhaállományunkban teszaek kárt, a vaddisznók 
erdei és erdőmelletti kaszálóinkban tesznek jelen-
tékenyebb károkat. Mi lesz később, majd ősszel, 
amikor a törökbuz», burgonya érése elkövetkezik? 
Felhívjuk megyei hatóságaink figyelmét  e körül-
ményre s kérjük, vagy adjanak, illetve adassanak 
minél több fegyvert  a községeknek ki a vadak 
pusztítása céljából, vagy ami ennél sokkal többet 
ér, rendeztessenek a vadak kiirtása céljából 
hajtó vadászatokat. 

A hivatalos lap junius 15 iki száma közli a 
minisztertanács legújabb határozatát: 

Tekintetbe véve, hogy az állatállomány meg-
növekedése a háború előtti létszám elérése felé 
közeledik — ami azt bizonyítja, hogy a mezei 
gazdálkodás újjászerveződött és a gazdasági élet 
ez irányban kielégítően fejlődik  — elhatároztatik: 

* A minisztertanácsnak 3741. számú, a hi-
vatalos lap mult évi 160. számában közölt ren-
delkezései 1922. évi junius hó 15 ével hatályon 
kivül helyestetnek. 

Megengedtetik a hatósági vágóhidakon min-
denféle  állatkategóriának a vágása közélelmezés 
céljaira, kivéve azokat a szarvasmarhákat, ame-
lyek állattenyésztési szempontból értéket képvi-
selnek. Az utóbbi állatokra i t>zve az állatorvosok 
azonnal értesitik a községi elöljáróságot, amelyik 
intézkedik, hogy azok tenyésztőknek adassanak 
el, az összes költségek a ufészárost  terhelik, aki 
ilyen állatokat vágás céljából előállított. 

Az intézkedés nagy fontosságú,  — amig az 
állatok levágásának tilalma sok visszaélésre adott 
alkalmat, addig a gazdát is érzékenyen sújtotta, 
mert állatát, bár tenyésztés szempontjából nem 
volt figyelembe  vehető, nem értékesíthette. Most 
állatorvosainkon a sor, hogy a törvény intézke-
déseinek teljes mérvben érvényt szerezzenek. 

Az állatárak emelkedő tendentiát mutatnak; 
de nem oly mértékben, mint a többi közszükség-
leti cikkek ára, kívánatos volna, ha már minden-
ben lefelé  Bzállva, a normális mértéket meg-
közelitenők. 

A mult keddi piacon csekély felhozatal  mel-
lett a buza 65—68, törökbuza 48-50, árpa 
50 -52, zab 27—30 leuban kelt el vékánként. 

V—6. 

Kiadó: a Könyvnyomda R -t. Oiorhúu (Székelyudvarhely 

STyflttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal felelSsséget. 

Helyreigazítás. 
A Snékely Kötélét f.  évi junius 18-ikin megjelent 

szamának „Nyilttér" rovaUbin közzétett b icíáaatkárő nyi-
latkozat tévedésből lett Asztalos Dánielné aláírással ellátva, 
minthogy az egyik nyilatkozó Asztalos Dinesnt. 

II. 
Tekintetes Szerkesztőség I 

Az „Ellenzék" 1922. junius 25-iki számá-
ban „Óriási drágu'ása várható a cukor árának" 
címmel a cukorárak alakulásával foglalkozván, 
személyemet ugy állítja be, mint aki holmi kar-
tellkényszergetések utján a Bzékelyudvarhelyi piaci 
árak emelkedésének előidézője lenaák. Kérem a 
tekintetes Szerkesztőséget, hogy a személyemet 
ért támadásra az alábbi helyreigazításnak b. lap-
jában teret adni szíveskedjenek: 

A cukorárak a f.  év tavaszán estek. Éa 
voltam az, aki a székelyudvarhelyi piacon az ár-
leszállítást inauguráltam. A cukorárak jun. 16-án 
2250, illetve 2450 lei ről 2 lai 50 bánival 25, 
illetve 27 leire emeltettek. Mert a gyári árak 
ugyanennyivel mentek fel.  Éa voltam az, aki a 
gyárak árszabásához a helyi piacot most is ter-
mészetszerűen irányítottam: az árszabáa körö-
zése és nem kartellbe  kényszerítés  utján. Nem 4— 
5 lei, hanem 2 50 lei áremelkedéssel. Nem töb-
bel, mint Kolozsvár tette, melyhez mégis csak 
közelebb van Creh Szlovákia, következőleg keve-
sebb fuvarbérrel  kalkulálhat, mint Székelyud-
varhely. 

Âmilyen plauzibilisek tehát a cikknek a 
belföldi  termelés és fogyasztás  viszonylatára, a 
valutáris eltolódásokra és szállítási költségekre 
vonatkozó okadatolásai, épp oly ostobául rossz-
indulatuak és hamisak a cikk rám vonatkozó 
részének helyi sugalmazásu kirohanásai. 

A munkát „Konjunktura kihasználás"-nak 
rendszerint azok mondják; a milliomosságot de-
honesztáló gesztussal azok vágják mások sze-
mébe, akik utcán lógásból és szószátyárkodásból 
reméltek ugyanide kitartó munkával nem vágy-
tak milliomossá lenni. Mint amilyen bizonnyal 
az „Ellenzék" tudósítójának félrevezetője  is. 

Ilftnn  József  kereskedő. 



K é r j e n m i n d e n k i 
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m e l y a l e g j o b b é s a l e g o l c s ó b b 
Kapható minden füszerkereskedésben. 

i. oldal. . SZÉKELY KÖZÉLET 1922. jui'ua 2. 

Járványok ellen S I K K Szejke-kéngőzfürdő  használata. 

Siessen, ha jól ekar étkezni, 
a régi jó hirnevü BlRÓXÉ-féle  étkezőbe, Prinţul Mlrcea (Petöfi-iO  4- szám alá, hol szolid 
kiszolgálás és mérsékelt árak mellett elsőrendű házi kosztot kap. Havi előfizetők  még elfogadtatnak 
addig, mig az üzlethelyiség férőhelyei  engedik. TlMtelPffei•  3 7 Ili hftrlfí 
Barátságos ebédek és vacsorák felvállaltalak.  Tisztelettel. UJ UCIIU. 

Eladó ház. Csere-utca 7d szám 
alatti ház eladó. 

Forgalmas községben jó karban levő üzemképes 

járatú 20 HP. benzinmotoros malom 
teljes felszerelé-sel,  lakóház, udvar és kerttel, 
szabad kézből azonnal eladó éá átvehető ; bővebb 
felvilágosítást  ad szívességből: Gábor Márton 
ZZZZZ Cristurul Secuiesc. (Székelykeresztur), r z z r 

Eladó  ház. 
sőség  (2  szoba, konyha, pince, kert} 
eladó.  — Értekezni  lehet:  dr.  Nagy 
Lajos és  dr.  Szabó Gábor ügyvédek 

irodájában, 

Nagyválaszték: batisztokban, grenadinokban, ebiffonokban,  gyapjú női 
szövetekben, kalapokban, harisnyákban, nyakkendőkben. 

Ü G Y E L E M ! F I G Y E L E M ! 
Nagy áruküldemény érkezett Bécsből 
HIRSCH RUDOLF divatáru-üzletébe: 

Férfl  tiszta gyapjú ruhaszövetek Mtr. Lei 100, 140, 190, 220 és feljebb 
Férfl  divatsziaü ruhavás?nak, 180 cm. széles Mtr. Lei 80, 90, 140. 
Yalódi békebeli mosó kretonok Mtr. Lei 82, 36. 
Mosó delének, tiroli csikós és különböző divatsz. Mtr. Lei 82, 36, 44, 48, 52 
Sima és csikós színtartó ingzeflrek  Mtr. Lei 34 36 48. 
Fehér női ruhavászon 80 cm. Mtr. Lei 55. 

gyógyvizet 
Mielőtt posztót, kamgarn-szövetet vásá-
rolna, tekintse meg a segenvári Zimmermann-

Testvérek posztógyárosok lerakatát 

I S a r c s a y K á r o l y 
női- és férfidivat  üzletében, 

hol minden szövet a gyári árban kapható. —<•>— 

Temetkezési intézetemben 
érez, tölgy- és fenyőfa-koporsók  nagy vá-
lasztékban. Halottszáilitásokat, temetéseket 
helyben és üdéken elismert jatányos és 

szolid árakon eszközlök. 


