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14. Hí. 

A közigazgatási választások, 
naiuí már a napilapok közléseiből ér 
lesülhetett a közönig, a Kormány re<> 
delbszései szerint február  hő 17., 18. 
és 19. níjpja'n megtartatnak as egész 
országban. Nálunk ugy a vármegye 
községeiben, mint városunkban a vá-
lasztás február  19 éo iesz. 

A falvak  községi tsnsca áll 9 vá 
lasztoít tagból, akik mellé 6 tagot hí 
vatalból nevezcek ki. Varosunkban, 
minthogy a lakosság száma tízezernél 
nBgyobb, bel! választani 15 rendes és 
5 póttagot. Hivatalból kineveznek 10 
tagét és 2 nőtugot. Ugy a városokban, 
mint a falvakban  fauecsokoknak  csak 
az olyan egyéneket lehet t«egvá!a»ztani, 
akik az illető község, vagv városban a, 
választók névjegyzefcébe  fel  vannak 
véve. Nem választhatók meg az állami, 
megyei, községi b rtokok bérlői, sem 
pedig az olyan közintézmények fizeté-
ses tisztviselői, amely intézmények ál-
lami, megyei, vagy községi ellenőrzés 
alatt állanak Hasonlóan nem lehetnek 
ugyanazon községi tanácsiak tagjai a 
líegyediziglcEi rokonok. Aki egyszer el 
fogadta  a tauácsossápot, az nem mond 
hat le. c*sak akkor, hu hatvanadik évét 
betöltötte, vsgy pedig ha elköltözik u 
kfczségbél,  vagy pedig oíysn állásba 
kerül, amely összeférhetetlen  a taná 
cnossággal. A tanácsosoknak kötelessé 
geiket pontosan kell téljesiteoiök. a 
gyűléseken íthetöjej^jujMlig meg bel! 
jeienuiök. mert indokolatlan eíioEra 
dás esetén pénzbüntetésnek teszik ki 
magukat. 

íme a törvény szerint iş mennyire 
fontos  a tanácsosi állás. Da fontos  a 
kőz szempontjából, a polgárság érde 
kéből is. A tanácsosok alkotják azt az 
önkormányzati testületet, amely a tör-
vények és törvényes rendeletek végre 
hajtása mellett gondoskodik a közjó ét 
előmozdításáról, ellenőrzi a tisztviselők 
hivatali működését, kezdeményez olyan 
alkotásokat, amelyek a községnek, vagy 
a városnak javára vannak. Ilyen fon 
tos hivatása lévén a tanácstagoknak, 
kívánatos, hogy ugy a községekben, 
mint a városokban olyan egyének bél 
állíttassák össze a tanács, akik népük 
érdekeit szivükön hordozzák, akarnak 
is népükért dolgozni s ez akaratuktól 
t-zép szó, csábítás, anyagi előnyök 
többre becsülése óket soha, semmikép-
pen el nem tántoríthatja. 

Hogy a választásba minő listával 
menjenelt bele megyei községeink és 
minő listával válasszon várotunk pol-
gársága, az megyénk jellegénél fogva 
nem lehet feé  séges. H* végre törvény 
adta jogunkkal élni akarusk, ha ügyeink 
intézeBfbe  be akarunk folyni,  akkor 
mint egy embernek ugy kell érvénye 
fiitenünk  akaratunkat a választásoknál. 
A szép szavak, a csábos ígéretek sen-
kit meg ne tévesszenek, mert íbiszen 
Ígéretet eddig is hallottunk bőven, de 
valóra váltásukat még ez ideig nem 
igen láttuk. Készüljön tehát mindenki 
a febtuftr  19-iki választásra és az ur 
nánál titkos szavazatát ugy adja le, 
hogy később ne legyen mit megbánnia. 
A törvéBy jogot ad ügyeink intézé 
sére, tehát éljünk is tőrvényadta jó-
gánkkal 1 

A román nemzeti part es pa 
rasz pán között 8 megegyezés, hosz-
szae es többször meg-megszakadt tár-
gyalások után — a mint erről a pâr 
tok vezetősége a közönséget' kommü-
nikében értesítette — legutóbb létre 
jött. Ezzel a román ellenzék akcióké 
pessége jelentékenyen erői-öddt, ugy 
hogy a mgegyezésnek a politikában, 
előreláthatólag, igea fontos  következ-
ményei lesznek. 

Id. UGRÓN AKOS. 

A székelység életében és történe-
tében az idők folyamán  nagy szerepet 
játszó ősrégi Ugrón családót nagy vesz-
teség érte: id. Ugror. Ákos ny. főispán 
január 26-án este 7 órakor, hosszas 
szenvedés után, éietéaek 77-ik évében, 
szombatfalvi  kúriájában csendesen e}-
hunyt. 

A megboldogult a régi magyar po-
litikai életnek egyik kőzbecsülésben 
álló vezető egyénisége volt, aki azász 
lót, amely mellé már fiatalon  csatla-
kozott, nem hagyta el egy percig sem, 
hanem, mint, jó magyar ember, követ-
kezetesen kitartott mell«tte. Ugrón Lá-
zár albirélybirónak és Símén Rózáaak 
a fia  s Ugrón Gábornak, a függ.  és 
48 as párt egykori oagynevö vezérének 
testvét öccse. Szombatfabáu  1849-ben 
született. Középiskolai tanulmányait a 
széfceíyudvarhsiyi  róm. kath. főgimná-
z'umban végezte, ahol 1866-ban tett 
érettségi vizsgálatot. Jogi tanuímá 
nyainak Budapesten történt, elvégzése 
utas városunkban törvényszéki jegyző 
lett, aeajd pedig 1878 ban Oláhfíiu 
képvj&előjévé választották meg ellenzéki 
programmal. Ettől kezdve több kerü 
letet képviselt az országgyűlésen, 
1884—1887 ig a kézdiváaárhelyi kerü 
Jetnek, 1887- tői pedig a biscelü kerü 
létnek volt több éven át függetlenségi 
képviselője. Hivatását komolyan és lel-
kiismeretesen fogta  fel,  a parlament 
tárgyalásaiban tevékeny részt vett Or 
szággyülési beszédei külön lenyomatva 
hátpm kötetet tesznek ki. A képvíse 
lői állásától megválván, szombatfalvi 
birtokán gazdálkodással foglalkozott, 
amíg az 1904—1905 iki alkotmány vál 
seg újból a politikai é'et porondjára 
szólította. Ekkor a nemzeti ellenállás-
ban tevékeny részt-vett B O vármegyei 
alkotmányvédő bizottságnak elnöke volt. 
A l oáüciós uaey nemzeti kormány ide 
jén a király 1906 április 21-én Ud 
varhelyvármegye főispánjávánejezte  bi. 
Kinevezése osztstlan örömmel találko 
zott 8 április 29 én fényes  ünnepség-
gel iktatták be főispáni  állásába. Ek-
kor mondotta ezeket a nagyjelentőségű 
szavakat: „Mindenki, aki a népet nem 
nemzeti iráayb^n vezeti, ellenségünk. 
Ellensége a nemzetnek. Az ilyen em 
bereket nem tűrjük meg magunk kö 
zött". Főispánsága alatt a vármegyei 
állapotokat konszolidálta s a nép ér 
dekeit külöcösen a szivén hordozta. 

Másodszor a naevbóboru vége felé, 
1918 ben volt főispán.  Soó Gíspár ny. 
igazgató halála titán Msjláth püspök 
a helybeli róm. kath. főgimnázium  é* 
finevélő  intézet főgonöookává  nevezne; 
ki s ebben az állásában a válságos 
időkben a hitvallásos iskolák érdeké 

igen sok jót t»tt. Elcöke volt az 
Udvarhelympeyei Takarékpénztár R. 
T. felügyelőbizottságának,  s ezért ha 
lála alkalmával a pénzintézet is adott 
ki gyászjelentést. 

Halála alkalmából ugy a vármegye 
bázára, mint a főgimnáziumra  és fi-
nevélő intézetre kitűzték a gyászto 
boeót A főgimnázium  tanári testülete 
Tamás Albert igazgató vezetése mellett 
kü ön is kifejezte  részvétét a gyá-
szoló családnál. Temetése januir 29 én 
délután 3 órakor ment, végbe ímpozán 
san megnyilvánult ré»zvét me'Iett. A 
temetési szertartást Pál István pápai 
prelátus végezte segédlettel, Hme'y után 
a főgimnázium  ifjúsági  énekkara éne-
beit egy megható gyászdalt, Khs-lJ Ist-
ván tanár vezetése mellett. E?u'áu meg 
indult a menet a Szombatfalva  fölött 

lévő magaslaton épült családi kriptá-
hoz, ahova a nagyszámú ko-szotut egy 
négy ökrös szekér, a holt tetemet pa-
dig egy bat ökrös, fenyőgslyakkal  di 
szitett szekér szállította ki. Itt Pál 
István még egyszer beszenteit« a holt 
testet. Veress Dónát pedig megható sza-
vakban búcsúzott ei a megboldogulttól, 
mint a szombatfalvi  egyházközség*gond-
nokától és jótevőjétől, amely után a 
koporsót elhelyezték a család többi el 
hunyt tagjainak koporsói mellé. A te 
metésre testületi zászlók alatt kivo-
nultak a helybeli ipartárfu'atok  is. 

Pihen immár id Ugrón Ákos is 
bátyjának. Ugrón Gábornak, a nagy ra 
bonbánnak társaságában, de szellemük 
onnan a Szejke fölötti  magaslatról 
vissza-vissza jár közénk, hogy figyel-
meztessen minket is a hü kötelesség-
teljesítésre s a törhetetlen fajszeretetre. 

Mostoha gyermekei 
— ugy látszik — már nem sokáig le-
szünk a liberális kormánynak, mert az 
utóbbi időben esőstől kü dt a sok jót, 
ígéretek alakjában. Meg lesz a csiki 
vasút, az ipartestület, villanytelep ki-
bővítése, auysgiakhaxi is köanyiteuek 
rajtunk: csak 500000 leüt kell adnunk 
a városi költségvetésből iskolaépítésre, 
a kórháznak milliónál nagyobb fenn 
tartási költsége miatt pedig egyálta-
lán ne is fájjon  a fejed,  vagyonos és 
szegény polgártársam, azt teljes ösz-
szegében leveszi terheidből a sorsodat 
lelkéa viselő kormány Hogy mit kér-
nek ezért a sok jóért ? Semmit; csak 
egy kis türeimet; mindezt csak azért 
kapod polgártársam, hogy légy jó, 
megfontolt  és hogy jól vákssz a köz-
ségi választásokon, ugy hogy más is 
meg legyen elégedva veied, necsak te 
önmagáddal. 

Mi e sok jó után — a minek meg 
valósuiását mind oly régóta várjuk — 
csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
hány kftzszttkuégletünk  kielégítésének, 
megoldásának özöae fog  ígéret alakjá 
ban még a fűledtg  eljutni a képviselő-
választásnál, mert utóvégre ez mé-
gis csak fontosa  bb iesz, mint egy köz 
ségi választás! Persze, komolyan ki-
váejuk mi is, csak már valósulna meg 
a csiki vasút terve, amit gyermekko-
runk óta annyiszor késznek reméltünk, 
akkor talán mi is megtanulnék ismét 
hinni az ígéreteknek. 

Do türelem, polgártársam, hiszen 
látod, még a hét elején kiutalták egy 
sürgönyrendelettel a kórháznak eey 
milliónyi fenntartási  költségét, de tudja 
Isten, mi ütött megint a postába, a 
sürgöny, — minta pénzügyigazgató-
ségnál mondják — ide a mai napig 
sem érkezett meg. Hiába no, messze 
van tőlünk Bubarest ! 

Jel ölti nyilatkozatok 
aláíratásából beszéltek a mult nstpok 
baa városunkban, melyeket a kö-
zelgő közigazgatási tanácstag választás 
sal kapcsolatban városi magyar polgá 
rokkal — a magyar párt tagjaival — 
írattak alá azzal a biztatással és biz 
tositással, hogy ők egy libarális-ma 
gyarpsrti közös lista jelöltjei miután a 
két párt kijött az erre vonatkozó m^g-
«•gyezés már készen is van. A hír meg-
Hpó volt, mimán tuda-iaásunk és köz 
•udocnás szerint, a Két párt között 
ilyen- kész megegyezes egyátaiában 
ntpcsi, bár (uiiut ilyenkor szosás) tör-
íéateb is kísérletek ilyen megegyezésre 
vonatkozó megbeszélések érdekében. Az 
emiitett meglepődést, sőt (mondhatjuk) 

megütközést fokozta  az is, hogy a nyi-
latkozatok aláiratója, egy liberálispárti 
ur társaságában, maga a város polgár-
mestere volt, kiről a megtévesztő eljá-
rásra vonatkozó hirt nem is szivesen 
voltunk hajlasdók tudomásul vtnni. 

Éppen ezért ez ügyben közvetle-
nül Negruţ u polgármesterhez fordul-
tunk. aki kijelentette, hogy a hir az 
említett formában  határozottan téves. 
Az aláírásokat Ők egyáltalában nem az 
előirt formális  nyiktfcozatokra  kérték, 
CBUpáa házilag készített provizórikus 
ivre íratták alá azokat, akik egy létre-
jöhető megegyezés esetén hajlandók 
lennének vállalni & közö3 listán való 
jelöltséget. Erre, miután a megegye-
zésre vonatkozó tárgyaiásók valóban 
tervben voltak, azért volt szükség, hogy 
azok a tárgyaláson némi alapul szol-
gáljanak s biztosítékul is, hogy a ki-
szemelt polgárok komoly&u hajlandók 
a jeíöltetést vállalni. Közölte szonban 
a polgármester az illetőkkel, hogy a 
kötelezés csak a tervben levő megegye 
zés esetére vonatkozik, de ha nea 
sikerül, aláírásaikat meg nem tettek-
nek tekinthetik. 

Fentiek közzétételére a polgármes-
ter minket nemcsak felhatalmazott,  da 
azt tőlünk egyenesen kérto. Magunk-
nak még — hasonló félreértése*  elke-
rülése érdekében — azt jîell a magyar-
párti polgártársaink szive3 figyelmébe 
ajánlanuuk, hogy ha akár most, akár 
a jövőben, mégis jönne létre valamely 
pártközi megegyezés, az erre vonatkozó 
értesítést s a miheztartásra iráayuló 
útmutatásokat minden bizonnyal maga 
a magyar párt vezetősége adná ki 
párthívei részére s nem bízná azt a 
liberális párti, vagy má3 pártbeli még 
oly érdemes úriemberekre sem. 

Községi választások. 
A hivatalos lap január 25 én meg-

jelent 20. száma közölte az 1456 szá-
mú minisztertanácsi határozatot, mely-
ben a közigazgatás egységesítésére vo-
natkozó törvény 167 ik szakaszában 
foglalt  rendelkezéseknek megfelelően 
utasitják a prefekturákat,  hogy bo-
csássák ki a választások megtartásá-
nak időpontját megjelőlő és a válasz-
tókat összehívó rendeletet. Ezen ren-
delkezés alapján vármegyénk prefek-
tusa is kibocsátotta az 1. sz. rende-
letet (Ordonan{ă), melyben * megyénk 
egész területére nézve február  19-ére 
tűzi ki a községi választások megtar-
tásának idejét s egyben megjelöli köz-
ségenkint azokat a helyeket is, hol a 
választásoknak történniük kell. Udvar-
hely városban a városi tanács épüle-
tében fogják  megtartani a választást. 

A választás reggel 8 órakor kez-
dendő és 2 órai megszakítással (dél-
ban) 17 (5) óráig tart, azouban szük-
ség esetén 22 (10) óráig meghosszab-
bítható. 

A választói igazolványok három 
nappal a választás megkezdése előtt 
átveendők. Ez időpont után városod-
ban a járásbíróságnál, községekben;pédig 
a köziégi elöljáróságnál kell kérni az 
igazolvány kiadását. 

A választás napján a körletben fegyve-
resen senkinek betn szabad megjelenni, 
valamint semmifé'.e  propagandát sem 
Hzabad kifejteni,  korcsmák, mulatóhe-
lyek pedig, aüuennyiben a választási 
körzetbe: esnek, becsukva tartauduk. 

Miheztartás végett alább szóazerint 
közö jüu a törvésiynak a községi taná-
csosok je, őlésére vonatkozo' rendelüe-
zéseit, hogy vidéki polgártársaink a 
jelölés módozataira vonatkozó egész el-
járást megismerjék. 



175. cikk. A jelöltek ajánlása ugy 
a községeknél, mint, a megyénél a sza-
vazásra kitűzött nap előtt legalább 8 
nappal előbb eszközieodő és pedig az 
utolsó rendelkezésre álló nap 18 órá 
jáig. A községekben és nem székhely-
városokban az ajánlás azon járásbíró-
ságnál eszközlendő, amelynek kerüle-
tében a község van. A megye-szék he-
lyeken és a negyei választásoknál az 
ajánlás az illető törvényszék főelnöké-
nél eszközlendő. 

A javaslatot Írásban kell megtenni, 
két példányban és legalább 25 választó 
által Írandó alá a (vidéki) községekben 
és városokban és legalább 50 által a 
municipiumokban. 

Az ajánló választóknak személye-
sen keli megjelenniük vagy megbí-
zottjaik utján. Az ajánlatokat elfogadó 
birónak meg kell győződnie tzemély-
azonosságukról és arról, hogy ugy Ők, 
mint a jelöltek fel  vannak véve a vá-
lasztói névjegyzékekbe. Nem kőtelező 
a birák előtt a (vidéki) községekből 
való ajánlók megjelenése. SzemMyaze 
nosságukat a község jegyzője igazol-
hatja. Vidéki községeknél a jelöltek öjáu 
lása szóbelileg is történhet, de csak a 
biró jelenlétében. 

A biró, aki a jelölt ajánlásokat 
elfogadta,  okiratba foglalja  a tett nyi-
latkozatokat és bevezeti a jelöltek ue 
veit az ajánlók álta! kért sorrendben, 
jegyzőkönyvet véve fel. 

176. cikk. Micdea jegyzéknek (listă) 
a megválasztandó taaácsoeok számával 
egyenlő számú jelöltet kell tartalmaz-
nia, valamint a ta&ácsosok összességé-
nek egy harmadával egyenlő jelöltet a 
helyettesek megválasztása végett. 

Ha valamely község több faluból 
áll, az ajánlott jegyzékeknek (lista) 
legalább két jelöltet kell tartalmaznia 
minden egyes közeégre. 

Senki sem jelölhető egynél több jegy-
zéken (iista). 

177. cikk. A jelölések letételével 
egyidejűleg, vsgy legkésőbb a válasz-
tást megelőző napon &z ajánlók vagy a 
jelöltek kijelölhetnek az illető bírónak, 
minden jegyzék (lisía) és minden 
vazókör utáa két-két asszisztenst és 
két-két delegátust. 

178. cikk. A jelölteknek ki kell 
jelenteaiöií iráí-ban vagy szóval, az il-
letékes biró előtt, hogy a jelölést el-

fogadják,  legalább 8 nappal a szava-
zásra kitűzött nap előtt. 

Ugyanazon határidőben az aján-
lóknak szabadságában áll egy megkü-. 
lönböztető jelet bejelenteni és p«dtg 
egy bizonyos számú fekete  pontot 5 
mm. átmérővel vagy fekete  vonalakat 
1 cm. hosszúságban. 

Vidéki községeknél a jelölések el-
fogadása  a jegyző előtt is történhet, 
aki miután igazolással látja el, beter-
jeszti »ss illető bíróhoz. 

179. cikk. Semmisek és be nem 
adottak az olyaa jegyzékek, a melyek 
a törvény által megköveteltnél nagyobb 
vagy kisebb számú jeíólret tartalmaznak. 

A nyelvről és nyelvünk egyik 
elsőrangú mesteréről. 

(Biró Lajos felolvasása  a Polgári Önképzőkör 
jan. 12 iki fillérestélyén.) 

Mindea nemzet, az ő klasszikusai-
nak, az úgynevezett remekíróinak kö-
szönhet a legtöbbet. Ranaekirók azok, 
akik az egyetemes emberi eszméket, 
egyéni érzelmeket és taaeţ-asztos gon-
dolatokat a miödeanapi beszédtől el-
térő, választékos nyelven, v»gyis mü 
veszi formában  fejezik  ki. Ö< szerzik 
nemzetüknek és az emberiségnek a ieg 
nemesebb gyönyöröket. Oí teszik az 
emberek kedélyét a szép, jó és az igaz 
jráat fogékonnyá.  ős őrködnek azon, 
hogy »z érzéki örömek hajhászásánái 
többre becsüljük a magasabb szellemi 
gyönyöröket. ő* az erkölcsi, társadalmi 
és nemzeti érdakefenok  a hathatós ápo 
lói, védelmezni ; ők a nyelvnek, a síi 
lussak nagy mesterei. 

Az isteni gondviselés nemzetünket 
számos remekíróval ajándékoz;a meg, 
akik költői és prózai nyeívüaket a 
fejlődés  magas fokára  emelték. Mind 
nyájaa -hálánkra, elismerésünkre, ke-
gyeletes megemlékezésünkre, méltók, 
de én ezúttal csak Gyulai Pálról, iro-
dalmunk legiaarkáesabb, legjellegze-
tesebb egyéniségéről, » legerősebb iro 
dalmi jellemről emlékezem meg rön 
den, akitek eppeu ebben az évben és 
ebben a honspbaa van születése szá 
zados évfordulója.  Nyolcvanhárom esz 
te&dőt é r. 1826. jat-uár havában szü 
letett és 1909 noverobar havában balt 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! Lesz 

Imán minden —: jőnek a választások I.. 
Lesz vasút Csíkszeredáig ; lesz kamat 
mentes kölcsön s hogy még mimicden 
nem lesz, annak se szere, se száma ! 
De ami a legfontosabb:  a megértés  — 
az már igazâ» meglesz. S mielőtt, er-
ről írnék a Tekintetes Szerkesztő ur-
nák, engedje meg nekem, hogy amúgy 
istenigazában egyet jót kacagjak, hogy 
ezt a kacagást még a Székelyfőid  ha 
tárain jóval tul is hallják meg. Amúgy 
Bzékelyesen kacagok, bogy az örömtől 
csak ugy csurognak könnyeim — hesra 
vágódom, székre, asztalra ugrom örö 
mcmben s végül begurulok az ágy alá, 
mert haza jött a kormácy (mfer  mint 
jó öreg bordám) s ilyenbor nekem az 
ágy alatt a helyem. 

— Hihihi, hahaha, hu hu hu, 
he-he he — hapci 1 hapci I — kínzott 
a prüsszentés is nagy kacagásomban. 

Anyjukom aztán megsokalván a 
kacagást s az a miatt patakként ömlő 
könnyeim sokaságát, tarkón ragadott, 
üstökömnél fogva  kiráncigált az ágy 
alól, s ehejt az örömkönnyek sirógor 
csökké válának, mig a könnyek már 
folyókká  nőtték msgukat I Ugy gondo 
lom, Tekintetes Jóuram, hogy az öröm-
könnyek a választás előttre, a sirógör 
csök meg a választás utánra szólnak I.. 
Már mint az a mult tapasztalataiból 
is tudva vagyon! 

— Mi vagy te ? —• kérdezte any-
jukom, mikor ehejt talpra állani segített. 

— Én vagyok a cagynyavalyarontás 1 
— Azt éppen látom ehejt, te vén 

góbé. S azt is látom, hogy öreg ko-
rodban sem fog  megjőni a jobbik eszed. 

— A jobbik eszem-et te — a job 
bik, az már régen elment. Elment 
azóta, mióta az uraknak az a gondo 
lata támadott, hogy a megértést  mua-
kálják egy megértő és egy meg nem 
értő fél  között. Mert a megértéshez 
okvetlenül bét fél  kell: egy, aki meg 
ért 8 egy, akit megértenek. 

Gyermekkoromban, mikor jó öre-
gem amúgy magyar Miskásaa jól el-
náspégolt, ha szót fceaa  fogadtam,  «gy 
rossz voltam — a verést retidesen meg 
íellett, hogy köszönjem,' 

— Értsük meg egymást I — mos-
dotta örege®. 

— Értem, értem, apám uram, de . . . 
— No, mi az a d e . . . 
— Apám uram erősebb, mint én s 

így könnyebb azt kívánni tőlem, hogy 
én értsem meg kendet — szólottam a 
virgácsot szemlélve. — De lennek csak 
én a nagyobb s adná csak egyszer a 
virgácsot az én kezembe, tudom, ak-
kor nem mondaná, hegy értsük meg 
egymást, mert akkor keud félne  a vir-
gácstól. — S az öreg nevetett. Köny-
nyen nevethetett. A hatalom, az apai 
tekintély az övé volt. . 

Mikor katona lettem, öreg század-
parancsnokomnak az öt órai feurtavasat 
kihallgatáson kellett szintén megkö-
szönnöm. Ő volt & hatalom, én meg a 
szenvedő fél.  Éa mindig a szenvedő 
vagyok és voltam világéletemben. Ha 
örömöm van — ráfizetek;  ha bánatom 
van, akkor is ráfizetek.  Szóval: én 
mindig ráfizetek  I 

A hatalom elrendeli az adóbehaj-
tást: én fizetek  (Add még a császár-
nak, ami a császáré — mondja a szent 
irás) A kisebb hatalom elrendeli a 
közmunkát: én közmunkát teljesítek. 
Egy közbeeső hatalom elrendeli, hogy 
tancoljak : s én tái;colok, mig szusszal 
bírom — s hogy a hatalom hány for-
mába rendelkezik velem, személyem 
mel: azt nehéz volna papírra iruom I 

S hogy ezt megirám a Tekintetes 
Szerkesztő urnák, csak azért tevém, 
mert jőnsk a választások (s engem a 
nyavalya környékez, pediglen még csak 
a p/ele vsa itt) s »ég azért is, hogy 
jó Uram tudja meg, hogy éa vagyok 
egy személyben a megértő, a szenvedő 
és fizető  ebben a szép Székely honban. 

Szíves üdvözlettel vagyok, Szer-
kesztő uramnak: 

Egy öreg székely. 

meg. Eobol a patria' cha- korból tobö 
mint hatvan esztendőt szentelt, az iro 
daioos javára. Életének, működésénél! 
nevezetesebb állomásai Kolozsvár és 
Budapest. Az előbbi helyen ringott a 
bölcsője, az utóbbi helyen borúit a 
szemfedő  kihűlt tetemére. Szülői Gyulai 
Antal kormányszéki tisztviselő és Ha-
jós Sára, akiktől ugyan vagyont nem, 
de örökölt kiváló szellemi tulajdonsá-
gokat, anyjától a költöi fogékonyságom 
apjától pedig a kritikai hajlamot. 
Tasiuimáuyait; a kolozsvári ref.  Kollé-
giumban végezte, kitűnő sikerrel, ahol 
a gimnáziumi tanulmányokon kívül 
jogi, bölcseleti és teológiai tanulmá 
nyosat is végzett éa a reformă.usok 
módja Bzerint 1846 ban a tanári pá-
lyára képesítést nyert. Mar tanuló évei 
alatt jórészt önerejéből kellett fenntar-
tania m gát, mert atyját 14 eves üo 
rábau elveszítette s hogy özvegy édes 
anyjának, akinek még rajta kivül há-
rom testvére neveléséről kellett goa-
doskoduia, terhére ne legyen, kisebb 
kollégiumi diákotc tanításával szerezte 
meg mindensapi kenyerét. Emellett 
nem hanyagoita, el saját tanulmányait 
ssm, Höt tudott magáuak időt szaki-
tan! az önképzésre is. A színháznak 
állandó látogatója volt, a költőkéi nagy 
mohósággal olvasta s ó maga ia iro-
gatott. Meg nem is volt 20 éves es 
már három pályadíj at nyert, az Erdély 
irodalmát, a párbajt, és a nyelvbeli 
tisztaságot tárgyaió müveivel. Korán 
kezdett irog<uw az Erdélyi Híradóba 
B a magyar költök tanulmányozásán 
kivül szívesen olvasta a német éafrau 
ci». írókat, ugy hogy magáa szorga 
lomból te jesen megtanulta ezt a Eéc 
nyelvet. Főúri es&íádoünál való seve 
lő*ködése folytán  az erdélyi arisztok-
ráciának számos tagjával jutott isme 
retségba, akik rokonszenvükkel és be-
csülésükkel halmozták el az irodalom-
ban már jóhaagzásu névvel biró fiatal 
írót. 

A 48 as időkben, mint a követté 
megválasztott gróf  Teleki Domokos tit 
kára, Pastre került s itt megismer-
kedve az akkori irodalom kiváló egyé-
wiségeival, a ezabaűságharc lezajlása 
utáa, a nemzeti érzés ápolásában és 
az irodalom újjá é'esztésé&en tevéseay 
részt vett. Nem volt irodalmi vállalat, 
folyóirat,  vagy lap, saelyskbe n« dol-
gozott volna. Az 1858 évi ju!ius3l itee 
nevezetes nap életébea. Ugyanis etebor 
vezette oltárhoz Szendrey Máriát. Pe-
téfiné  húgát, akivel egyenesen Kolozs 
várra ment, ahol a ref.  kollégium ta-
nárává választották meg. Itt működött 
1862 ig, amikor újból a fővárosba  tért 
vissza, hogy ott fejtse  ki nagyszabású 
működését, 1866-ban súlyos csapás érte, 
fiatal  felesége  kolerába;» nieg&ait. Többé 
nem is nősült aieg, bafte:»  az irodalmi 
munkálkodásban keresett vigasztalást 
fájdalmára.  Kezdetben a színiképzfinek 
volt a tanára és igazgatója, 1876 ban 
pedig egyetemi tauár lett. Korán be 
választották az Akadémiába és a Kis-
faludy-társaságba.  Az elsőnek titkára 
lett s mint ilyen sserkesztette a Bu-
dapesti Szemlét, a Kisfaludy  társaság-
nak kezdetben másodelnöke, m«jd pe-
dig 20 éven át elnöke volt. Értékes 
és nsgvarányu iróí működésének ju 
tal mául 1885 ben a király a főrendi-
ház tagjává nevezte ki. Eredményekben 
gazdag pályafutásának  a kérlelhetetleo 
halál a 84. életévének küszöbén 1909 
november havában vetett véget. 

(Vége következik.) 

Kizleménye® további részében 
sincs ellene, sem a szövetség ellen jo-
gosulatlan támadás: v&n ^enne jogos 
kritika azért, mert nem teljesítették 
azt, amit a két egyesület összeolvasz-
tása ügyében tartott, értekezleteken 
ígértek, hogy t. i, adósságuk átvétele 
ecetében töaegeket hozna* az egyesü-
letbe, akiknek a közös célért való lel-
kesedése fogja  a szé*elynép gazdasági 
érdekeit szolgálni, mely J'géretek elle-
nébea ment bele az egyesület a búto-
rok átvétele m«!lett az adósság kifi-
zetésébe. A Gazd. Egyesület a tőle 
kívánt feltételt  teljesítette, a szüvetség 
vezetői az általuk ígérteknek csak a 
kisebb, értéktelenebb részét, az? sem 
teljesen, mert hiszen az átadott aszta-
lok és szekrény most is a szövetség 
irataival vannak minden kérelem da-
cára megtöltve ; épp «zért tagadom azt, 
hogy „a csávából való kihuaás egy 
parfektül  megkő&ÖÜ adásvételi ügylet 
lett volna". Mi a súlyt nem a bútor-
vásárlásra fektettük,  — azokra szük-
ségünk sem volt, moit sincs — hanem 
az egyesületi életet failenditő  erők 
megnyerésére. Ez elmaradt, sőt „risum 
taneatis" most az irja Varró Eiek ur, 
hogy ő nem akart fogadatlan  prókáto 
roskodní azzal, hogy tömegeket, vagy 
legalább is a vezetet az egyesület 
részére megnyerje. Fáiké ram az elfo-
gulatlan olvasókat, iegyeudit birók e 
kérdésben, hogy fugadatiaa  prókátoros-
kodás-e az, ha egy egyesület tagja 
— V»rró ur tagja lett az egyesülé-
siek — saját egyesülete érdekében pro-
pagandá", fejt  ki, s n̂ rn jogos köves-
ség-e raőg akkor is. ha arra Ígéretet 
nem tett, melynek elmulasztása meg-
érdemli a jogos biráíatot. . - Avagy 
bírálni csas Varró urnák van sza-
badalma ? 

A személyem ellea való kirohaaása 
miatt eddig sam fájt,  ezaatul sem fog 
fájoi  a fejem.  Az egyesület s ezzel 
együtt a székelység szolgálatában 
25 éven át végzett munkámat nálánál 
illetékesebb személyek méltányolták 
a múltban. Ha most eredményeseb-
ben nem dolgozhatom, az neaí az ügy 
iránti buzgóságomon . . . a viszonyokon 
Múlik. 

Még csak egyet . . . Ha . . . „a 
nép már megérezte, hogy közüle egy 
akar érdekében önzetlenül fonni",  — 
kérdem attól as egytől, hogy ezea 
moaááea hogyan egyeztethető Öasza 
azzal a másikkal, a melyet akkor tett, 
midőn a választmány egyik tagja ar-
ról értesítette, hos;y őt is fal  fogjuk 
kérni előadások tartására —, B mely 
röviden, da annál érthetőbben igy hang-
zott : „ . . - éa bizony nem,. . . tartson 
a titkár" . . . Végeztem 1 

Hlatky Miklós. 

Viszonválasz 
Varró Elek ur válaszára.* 

Varró Elek ur válaszára konsta-
tálom, hogy olyasvalamit olvasott ki 
tudósításomból, amit én nem irtam. 

Nem irtam azt, bogy ő befolyá-
solta, vagy szándékában állott volna 
befolyásolni  a gazdakat a gyűlésen 
való meg neta jelenésre. A következő 
bet irtam : „Da lehetséges, hogy a 
részvétlenséget befolyásolta  a Székely 
Közéletben pár héttel ezelőtt megje-
lent támadás is." Ez nem jelenti azt,, 
aosi ellen ő védekezik és személyes 
kedik, mire bizooyságul hívhatok 
minden olvaanitudó és az olvasottakat 
megérted akaró olvasót. 

* Megjfilentlapunkjanuár  17.-iki 3. számá-
ban. E közleménnyel — melynek közlését a 
mait héten térszüse akadályozta — a vitát ki-
meritettnek tekintjük, s befejezettnek  nyil-
vánítjuk. 

Az a bizonyos február  6-ika. 
A nagy közönség valószínűleg 

még nem tudja, hogy milyen szenzá-
ciós és a maga nemében messze föl-
dön páratlan estély lesz itt 1926 feb-
ruár 6-án. U^yacis Tomcsa Sándornak 
a múltkori nőegyleti fi  déren elmondott 
óriási sikert aratott illusztrált kOBfe-
ráusza után, a Hargita T. E vezető-
sége elhatározta, hogy felkéri  Tomcsát 
egy egy egész estét betöltő konfe-
ránsz estélyre melyre, őt sikerült is 
megnyerni. 

Szerkesztőségünk nem kímélve 
fáradságot  és kocsi pénzt, felkereste-
Tomcsát, ki estélyéröl a következőket 
mondta: 

— Szerkesztő Ur, azt hiszem, 
ismeri a már már hülyeségig menő 
szerénységemet. Hát most éti  mondom, 
hogy olyan estély nem volt és nem is 
lesz Udvarhelyen. Mit mondjak, Szer-
kesztő Ur 1 Mintha Major rajzolna és 
Karinthy vagy Nagy Eadre konferálnál 
öa mosolyog, Szerk. Ur, és tudom, 
hogy azt gondolja msgában. bogy 
„ez a Tomcsa a hülyeségig önhitt". 

— Erre a mosolyra én röviden 
a köveikezőket válaszolom : Estélyem 
két részből fog  állani. Eső félidő: 
„Udvarhelv a jölen korban", második 
félidő:  „Udvarhely — 10 év mtilva". 
Micsoda perspektíva, micsoda anyag 1 
Nem hiszem, hogy akadna egy ember, 
aki ne lenne kíváncsi, hogy hogyan 
fog  kinézni — 10 év múlva s hogy 
mit szólok én ahboz! Mert mindenki 
teritékre kerüli Kezdve a milliomos 
asszonytól, fel  egészen addig a varró-
kisasszonyig, a ki nem ÍR gondolja, 
hogy szerepelni fog. 

— Különben minden hosszabb 



beszéd helyett elmondok Önnek egy 
pár a'cimet: Megmászom a Hargitát.. 
Jaj az a Nőegylet! Délután aztán hó 
"abdásunk 1 Beforgatok  egy váltót. 
Rendezek egy jalmezes entélvt. Akik fáz-
nak és «kik — fáznak.  A korzóió!. Amíg 
egy leány eljut — odáig. Divat revü 1 
Ki a legszebb, legelegánsabb asszony 
és lány ? N̂»m is az, akire gondolnak.) 
A polgári Öaképzö-kfir  és  a sakkver-
seny. Ahogy náuinkfelé  virrad! Mibe 
kerül ma egy ieány férjhezmenetelei  ? 
Hogyan gondolom éa a pénzkrizis meg 
oldásét. A jégpályáról! Nyitok egy 
varrodát. Most jön a „Dalárda". A 
lányok milyen fiuk  leneéoek és a fiuk 
milyen lányok lennének? Műkedvelő 
ink, stb. stb. 

És mindez szántsál több, vetített, 
képpel illusztrálva. Én Szerkesztő Urat 
csak arra kérem, tegye ki a lapjába, 
bogy aki olyant aker látni, areilyeu 
nem volt és" nem lesz és aki szereti 
a fiaom  ezellemesksd^st, az jöjjön el, 
aki pedig otthon marad, megérdemli, 
hogy — otthoe wsradjoo, _______ 

SSaáJ ffl  O Bet HÉT 
d H Wl mrn 8 1 * 

Január 30. 

Az adóvallomási ivak baadá 
sácíik batBrideje január 31 jteéa lejár. 
Ezzel kapcsolatban höziik velünk, hogy 
a« ivek »z adóhivatalnál vasárnap 
oéiután 5 óráig beadhatók. 

Halálozás. Ö-'v. Sinkovits  Gá-
borsé Kassay F. Róza, f.  hó 24 éa, 
városuukbftH  80 éves korában elhunyt. 
Kiterjedt család gyászolja. 

Azokat, a kik a népfelkelői 
szemlén — bár erre kötelezve vannak 
és felhívattak  — legutóbb, valamely 
ok miatt, nem. jelelitek meg, a rendőr-
hatóság figyelmezteti,  hogy január 
31 ikéig kötelezettségüket a brassói 
cercul de recrutare (hadkiegészítő 
ker. parancsnokság) előtt való meprja-
lenessel még teljesíthetik. Azontuü 
mulasztásukat szigorúan fogják  meg 
toroni. 

Megyebál. A tetszetős meghí-
vókkal összehívott, elér® is élénk ér-
deklődést îi eltett megyebál, nagyszámú 
közönség jelenlétében folyt  le f.  hó 
23-ikán este a vármegyeháza nag*ter-
mében. Az ilyen alkalommal kapcso 
latbt-a régóta "sem látott szép és tágas 
terem megcsinosodva, megfiftta'odva 
várta az érkezőket, padlóját legutóbb 
kifényesítették,  falait  újra festtették,  a 
magasból pedigacsiliárok újraszerelt vil-
lanyos fényforr&fcokból  szórták alá suga 
raikat, a közönségre. A mindenféle  tár 
sadahsi. osztályból megjelent közönség 
soraiban nagy számmal láttunk vidé-
kieket, közülük sokan az újonnan csa-
tolt erdőszentgyörgyi járásból valók 
voltak, kik ezt az alkalmat igyekeztek 
felhasználni  a megyeszékhellyel s az 
annak lakóival való kellemes mégis 
merkedésre. A vármegye tisztviselői 
kara, élén a prefectussal,  eubpr<fectus-
sal, a háziak tisztét sok szivélyeeség 
gel töltötte be, fiatalsága  pedig igye 
kezett, hogy a megjele«t hölgyek jól 
szórakozzanak. A kedélyes mulatság 
— melyen ízléses bíiffa  is állott ren 
delkezésre s a zené? Halász Róbert 
kedvelt zenekara szolgáltatta — a reg-
geli órákig tartott. 

Egyházi estély. A helybeli re-
formál,u»  egyház jaiuuar hó 31 én, va-
sárnap d. u. 5 órabor, a ref.  kollégium 
imatermében egyházi estélyt tart, mely-
nek műsora a következő : 1. A gyüle 
kezet éneke: Térj magadhoz drága 
Sión. 179. ének, 1 vers. 2. Bibliát ol-
vas : Vajda Ferenc esperes. 3. Zongora-
játék : Farenczi Annuska. 4. Szaval: 
Kökösi Juci. 5. Fe'Oivasás: A lelki 
ember. Tartja: Biró Sándor vallásta-
nár. 6. Énekel: Bodrogi Balázs, zon-
gorán kíséri: Irnreh Ibiké. 7 Szaval: 
Szabó Gyula. 8. Zárszó. 9 Ének: Erős 
várunk . . . énekli a gyülekezet. Eíes 
estélyre az érdeklődő közönséget tisz 
telettel meghívják. Belépes ingyenes, 
kegyes adományok adókra, fűtésre,  vi-
lágításra köszönettel fogadtatlak.  Az 
estély rendezői: ifj.  Verestói Dáaielné, 
Verestói Ferencné, Nagy Anna, Fel-
méri Erzsi. 

Közgyűlés. A Polgári Öafeépző 
Egyesüíet évi rendes közgyűlését va-
sárnap, jscuár31 én délután 3 órakor 
tartja meg az egyesület helyiségében, 
melyre az egyesület tagjait azzal a 
kéréesel hivja meg az egyesület el-
nöksége, hogy azon a tagos mentől 
nagyobb számban jelenjenek míg. 

Beretvás pasztilla a lagmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
A városi ipartestület alap-

szabályzatát, sok ida oda küldözgetés és 
bevertetés u'-áa, az illetékes miaiszté 
riuwban végre aláírták, a mint errői 
a Bukarestben járt Kőrívéivfáy  h. > 
polgármester meggyőződhetett. Liérke i 
zése után azonnal megteszik az intéz-
kedéseket. hegy ez & régóta nélkülö-
zött testület működését minél előbb 
megkezdhesse. 

A szokott nagyszáma, szíp 
közönség előtt folyt  le az 0 táregylet 
f.  hó 25 ikí vallásos estélye, melynek 
ifj.  Biro Jjtjos átérzett, komoly sza 
v a l a t a szolgált büvezetésaül. Orbáa Do-
mokos dr. felolvasása  tulajdoaképpau 
„beugrás" volt, H<rlwg dr. felolva-
sása helyett, azonbse nem látszott 
meg rajta a beugrás. Világos formá-
ban, sok hasznos közegészségügyi meg-
figyelést,  eszmét adott elő. Szabó Ilus 
szép hangja egy klasszikus énekszásst-
ban most is pompásan érvényesült; 
sok tapsot kapott, caint Soó Kató i« 
megkapó, átérzett szavalatáért. Orbán 
János vallásos tárgyú előadása ezuttai 
is kivált szép formájával,  gondolati 
gázdagságával éa lendületes előadásá-
val, melyért a közönség a jeles szó-
nok keresztúri plebásost, lelkesen ün 
nepelte. 

A csizmadiatársulat közgyű-
lése. A helybeli csizmadia ipartarsu 
lat f.  hó 23 lkán, szombaton tartót*», 
Bodrogi Balázs elnöklete alatt évi' 
rendes közgyűlését. Aa elnöki megnyitó, 
a titkári, péaztári, valamint a pénztái' 
és a borellenőrző bizottságok jelenté-
sei után, melyeket a közgyűlés a íeg-
aagyobb megelégedéssel vett tudomá 
sul, a gyűlés &ok, a társu'at további 
fejlődésére  voaatkozó határozatot ho-
zott. Az ideiglenes titkári állánt rend 
szerssitve, titkárnak Rájk Józsefet  a 
társult eddigi elnökét, s helyette al 
elcöknek B«nkő Józsefet  választotta, 
kiben a társulat egy önzetlen, munkás 
vezető emberéi. k?p'a vissza A teme-
sési alapot 12 000 Seu?al gyarapítva, 
azt a cehai Ugrón János volt főispán 
iránti hála és kegyelet jeléül (mivel 
mint főispán  a társuíataak sok hasz 
nos szolgálatot tett,) az ő eevéről 
nevezték el. 8 a temetési segélyt, 
3000 ről 4000 leura emeltek és több 
elaggott H mutifeaképtelen  társulati 
.tegns-k kisebb nagyobb összegű segély 
kiosztását határozták el. Foglalkoztak 
a tanoncsüpgye;, a meíynek hibáira 
és látványaira Benkő József  alapos 
tárgyilagossággal mutatott rá indítvá-
nyozva, hogy addig is, a mig a meg-
alakulandó ipartestület intézne ezt az 
ügyet, a társulat a hatósággal egyet-
értve, a tandccztartás és nevelés ügyé 
ben léptessen szigorúbb readsxabaiyo 
kat életbe. Foglalkoztak a társulat 
kebelében rendezendő műsoros és ké 
zimuaka estélyek kérdésével is, mely 
nek célja a szegény gyerekek segélye-
zése, a művelődés és a Kultura faj 
lesztése. Több indítványnak a letár-
gyalása után a gyűlés a vezetőség 
iránt a legnagyobb bizalmát éa elis 
mérését nyilvánítván, szép rendben osz-
lott szét. Este a tisztikar és a választ-
mány a régi szokásokhoz hivea össze 
jött (a mint a rég* cehbeli mesterem-
berek nevezték) az úgynevezett: kor-
lációra, hol felidézve  a régi szép em-
lékeket, elgondolkoztak azon, hogy a 
régiek mennyire jobb reményekkel 
néztek a jövő elébe I (R. J.) 

Székely fiuk  Abd el Krim 
táboraban. A franc'ák  ellen nagy el 
kesi-redésael harcoló Abd el Kriis ma-
rokkói hadseregében — nemrég forga 
lomba került hirek szerint — szék«íy 
fiuk  is hadakoznak és szeavedoek. Na 
pilapok egy szemtanúnak a közlései 
alapján névsort is kőzöitek azokról, a 
kik a harcokban elestek, elhaltak vagy 
francia  fogságba  kerültek. Ezek feözül 
udvarbelymcgveíek: Lukácsffy  Gyulává 
rosuakból, Dáné Aibert Székelyke-
reszturról, kis állítólag kórházban hal 
tak el, BfatícerLászió(Székelykeresztúr) 
Bencze Ltjos. Liazlő Füöp és ÖÍVÖS 
János, (Bogöz), továbbá Biró Sándor 
(Korond), kik állítólag kényszermunkái 
végeznek. 

Lopás. Jakab József  kőmíves 
szerdán ejjel váro-unkban Sz»bó Ká 
rolyíól mintegy 1200 !eu értékű hol 
mit, u. m. gyerekszánat, szőnyeget, 
lapít ót, stb. lopott. A rendőrség el-
fogta  és átadta az ügyészségnek. 

A városi választók helyesbi 
tett névjegyzeke február  1—15 ig a 
városi tanácsnál megtekinthető. Az 
esetleg jogtalanul kihagyottak a járás-
bíróságnál sürgősen felebbezzeaek,  a 
mi ezúttal magyarság iráat kötelesség isi 

Koszorumegváltás cim«« id. 
Ugroa Á»os temetese aiKalmábél Hirsch 
Hermann 300 leüt adott át lapunknál. 
Eljuttatjuk a helybeli Jótékony Nőegy 
ietnete. 

Nőegyleti fillárestély.  Váró 
ftunk  kÖAöi-sége már két alkalommal 
meggyőződhetett arról, hogy a Jótékony 
Nóegyesűlet által re&dezett szerdai fi! 
lérestélyek a legjobb alkalmak kedé-
lyes, fesztelen  ezOrasozásra. A legkö-
zelebbi fillérestély  február  3 án lesz az 
első kettőhöz hasonló civós rendezés-
ben a Bukarest szálló éttermében. Az 
estéiv rendezői: dr. Boroscyai Pálné, 
Cseió Sándarné. Doilny Sári, Mezey 
Naliy és S/abó Ibke nagy körültekin-
téssti készülnek rá, hogy ott minden-
ki élvezetes műsorszámokban gyönyör-
ködjék és csekély összegért finom  tész-
tákat és teát jó kiszolgálás mellett 
kapjon. Lisz szóló-énekszám a már 
több szép sikeréről ismert Imreh Iboly-
ka előadásában Lesz egyfelvonásos  bo 
hózat Szabó J.. Duka Irén Zárug Sári, 
és Hargita László kiváió szereplők-
kel. Kőrívé'yfáy  József  bukaresti ól iné 
nyeinek előadásával fog  míndayájuofeat 
megkacagtatni, mig egy értékes tárgy • 
&als ameriüai elárverezésén Kinek -ki-
nek szerencséjét lesz alkalma próbára 
tenni. Tudomásunk szerint, a rendező-
ség még sok kedves megiepetéare ké-
szül. '.Kiért is az estélyt a legmelegeb-
ben ajánljuk a közönség figyelmébe. 

A kereskedő társulat ezu on 
is felken  nu» dazoka», akiseek a tár-
sulat tulajdonát képező könyvtári 
könyv vaa birtokába», hogy azt kel 
lemetlenség elkerülése végett a társu 
lat kftnyvtárcokához  (Vida Gyula) ba-
szolgáttatni sziveskedjél?. 

Meghivó. (2  -1926 sz.) Az ud 
várhely varmegyei népuevelési egyesület 
f̂ br  7 -én d. a. 11 órakor a ref.  kol 
légium tanácsko?ótermében közgyűlést 
tart, melyre a tagok meghivatnak. 
T«rgyak: 1. Elnöki megnyitás jelentés 
az 1918-1925 évekről. 2. Az 1918— 
1925 ről yítió zárszámadás és mérleg 
bemutatása, elfogadása,  s a fdmeat-
vény megadása. 3. Az 1926 évi mun-
katerv és költségvetési előirányzat meg • 
állapítása. 4 E aök. alelaök, titkár, 
jegyző, pénztáros, 12 választmáoyi-tag 
választása. 5. Indítványok. Ha a köz 
gyűlésre 15 tag meg nem jelenne, az 
14 íkén tartatik mag, mely tekintet nél-
kül a aegjelectek számára, határoz a 
fenti  tárgyakban. Odorheiu 1926 ja-
nuár hó 25. Az elnökség. 

Tagok felvétele  a kereskedő-
társulatban. Városunk közönsége 
örömaei vette tudomásul, hogv a hely-
beli kereskedő-társulat régi kedves ta-
lálkozóját, olvasó és játék-szobáit tag-
jai részére megnyitotta. Mivel nagyon 
sokan érdeklődőek városunk tisztvi-
selői közül is a falvétel  lehetősége 
iránt — információnk  alapján — kö-
zöljük, hogy pártoló tagokul jelentke-
zőket, a választmány  jóváhagyásával, 
felvesz  a tár»ulat 100 leu beiratási és 
200 leu évi tagsági dij mellett. 

A mult keddi polgári fillér-
estély is a már megszonott keretek 
kőzött, elég szép számú közönség je-
lenlétében tartatott meg. Embery Ár-
pád tanár ismételten a régi jó elő-
adónak bízocyuit s a most aktuális 
kérdések aposztrófálásával  fűszerezett 
szellemes előadása nagyon tetszett a 
közönségnél.:. A Ríjk Erzsébet által 
előadott melódráma egyik értékes pontja 
volt a műsornak, az előforduló  kisérő 
énekben Rájk Sándor kellemes tenorja 
érvényesült. Fazakas Piroska monológja 
nagy meglepetés volt a közösségnek, 
olyan ügyesen, otthonosan mozgott a 
színpadon. Hatásosan szavalt Szabó 
Gyula s végül Kerestély Gyula rutini-
rozott műkedvelőre valló kupiéi fejez 
ték be a műsort, molysek három szá 
ma, a rendezőség hibáján kívül, — a 
szerep ék lemondása folytán  — el«a 
radt. — A legközelebbi randas fiillér 
estely helyett febr.  13 ikáu jaitfiezea  es-
tély iesz, moly iránt nagy az érdeklődés. 

SelyemnyakkendSt találtak, 
melyet Jogos tulajdonosi átvehet a 
rendőrségen. 

Uj megyei főállatorvos.  Ille-
tékes helyről a kővetkező sorosat kap-
tuk. A fanti  cim alatt a „Harghita" 
január hó 28-iki számában magjelent 
közlemény téves információk  alapján 
jelenhetett mag, miután a jelzett f6-
állatorvosi állásra a kinevezés még 
nem történt meg. Ugyanez áll a járá-
si állatorvosi járásra is, amelyre an-
nál kevésbé történhetett meg a 
kinevezés, mert ez állás még meg sem 
üresedett. 

Unitárius vallásos estély. A 
helybeli unitárius egyhaaközseg feb-
ruár ho 7 íkén, vasárnap, d. u. 5 óra-
kor kezdődőleg a reform,  kollégium 
imatermében vallásos e»*6iyt tart a kö-
vetkező műsorral: 1. XC ik zsoltár, 
énekli a közönség 2 Megnyitó beszéd: 
Bölöny Vilmos lelkész. 3. Szaval: Ta-
más Lenke. 4. Felolvasást tart: Né-
meth Albert min. tan. 5. Éaekdnétt: 
Gaál Áron és Gyötffy  István. 6 Sza-
val : Lőrmczy Géza. papjelölt. 7. Me-
lodráma : Gyárfás  Lajos, zongorán ki-
séri: Ébart A&drásöé. 8. Énekszolé: 
Varga Béla. zongorán kiséri Benkő 
József.  9. Bezáró behzéd. 10. Bazáré 
ének: 33-ikdicséret. Beléptidsj niacs. 
A költségek fedezésére  öakéntes ado-
mányokat szívesen fogadaak.  Rende-
zők : Györffy  I»tváané, Gaál Jőzsafné, 
Márton Ilonka, H*daagy Margit. 

A filharmónikusok  jövő heti 
prőbiprogríiasnija: hétfő:  Ripp, Alis, 
Adrieu (III. felvonás.),  kedd: zenekar, 
Ripp, taijes éaekkar, szerda: a darab 
taijes összeolvasó próbaja. (Szere-
pek elhozandók. — Összes magánsze-
replők feltétlenül  jaieajaaek mag,) pén-
tek : zenekar, éüokbar, és I. felvonás 
összes szereplői, szombat I. felvonás 
szereplőinek szövegprsbája és sugó is 
jelenjék meg. 

Köszönetnyilvánítás. Szent-
györgyi Mózes ny. szekeiykereszturi 
igazgató tanító a Jótékony Nőegylet 
50 évas jubileumának alkaínsából 1000 
leus alapítványt tett az egyesületnél, & 
melynek alapításánál jelen volt, s ud 
varhelyi működése idején annak egyik 
lelkes pártoló tagja volt. A követésre 
méltó, szfip  cselekedetért ez utoa is há-
lás köszönetét nyilvánítja az elnökség. 

A Tűzoltó Egyesület jelme-
zes estéiye alfealroáboi  meg felüifhetett 
200 leu val Ihász P. Janft  helyi „Han-
gya"-fónök,  kisek ezéít a vezetőség 
ezúton is köszönetet mond. 

A jelmezes estély résztve-
vőihez. Az önképző egylet február 
ho 13 án megtartandó jelmezes estélye 
n&gyszaMsuuak Ígérkezik, miért is 
falkérjük  a nagyérdemű közönséget, 
hogy aki igéDyt tart jelmezre, febr. 
hó 10 ig Képíró Lajos fodrász  üzleté-
ben (Str. Pr. Eiisaveta — Bethlea-
utca) jelentse be, mivel azontúl nem 
fogadjuk  el. A legnagyobb diszkréció t 
Tisztelettel a Vigalmi bizottság. 

Egy népművelési könyv el-
ismertetése. Mint alkalmunk volt 
meggyőződni, Erdély canfelügyelői  kö-
zül már eddig is többan meleg elisme-
résüket és üdvözletüket küldötték Gyer-
kes M háiy Rzékeilvudvarhelví áll. v. ig. 
tanítónak „A Népművelés  Vezérkönyve. 
Tanítók  Útmutatója"  cimü tan ügy Köz-
igazgatási és népku'turai könyve ki-
adása alkalmából. „N<«m találok szava-
kat — irja egyik tanfelügyelő  — hogy 
kellőképpen kifejezzem  elismerésemet 
és dicséretemül ema könyvre nézfe, 
mely igen alkalmas arra, hogy a ma-
gyar nyelvet értő tanítók iskolai és tár-
sadalmi muakáját sikerre segítse. Fo-
gadja üdvözletemet!" Felhívták vala-
mennyien taukarüíetük magyarul be-
szélő állami és faiaaezeti  tanítóinak 
figyelmét  a könyvbeszerzésére. Mi csak 
örvendeni tudunk, hogy a lap egyik mult 
számában ismertetett leépsüvelési 
könyvről s legilletékesebb tényezők, a 
vármegyei tasfelügyelők  és más vezető 
szabe;«barek a cai vtíleményuaskel egye-
ző, dicsérő véleménnyel «yilatsozrisk. 
Igy teljes reméncységgal várható, hogy 
e könyv helyes szempontjai az cAv' h m 
is megvalósulást nyernek a nép kultu-
rális és szociális szervezeteiben. 

x Két fiatalember  teljes ellá-
tással lakást kaphat. Ciaa kiadihliv*-
talbau. 

x Literes üvegeket veszek. 
K. Ruz Vtimos Str. M. Viteazui (Ki-
rály utca) 22 sz. 



ftz ország bármely tfszlbe Vállalod szcntlyszállitifet antíVal: ifj. Barţtfczy Albert. 
x Nagy âBvaAyvi» lerakat 

kic-iuybaii fr.  ««'ííyüiiii. raeöres»Httlenr« 
bázhoa szállít K. Rita Vilmos Sír. M. 
Viteazul (K'ráiv utca) 22 sz. 

x Tanalót feSvrn  György Viktor 
fodrász. 

x Könyveket könyvtárakat 
na»eaM üibu v««z Z S'.eKdly Jáaon 
kÖuyvSt«reskedése. 

, Országolt tenyészállat- és 
gépkiállítás Budapesten, AZ Or-
szágos Migvar Gsídanagi Egyesület 
1926 év díjazással es va»á>r&l • egybe-
kötött XXXV. országos teuyészáiiatki. 
állítást és az azzal kapcsolatos gépki 
állítást márc us hó 19, 20 és 21 iken 
fogja  rendezői a budapesti teoyész és 
haszonálíatyásárteiepan. á t.̂ uyészái 
latkiáditásra. ió kivételével, felhozható 
bármilyen f>jtáju,  korú és ivaru te-
uyéSíüáHa't szarvasmarhából, Berté»ből 
jobból, kecskébe, b»rorofisól  és ház8-
oyuiból. B-î ieritési határidő: 1926 

'február  hó 3 
Piaci árak: a bû a 120—-145 rozs 

100—110. árpa 85-90, tengeri 75—85, 
zab 45—55, burgonya 24—30 ieu 
vékánként. F—ó. 

Hirdetés. 
Az „Adria" liszt-és termény-nagy-

raktár állandóan raktáron tart teoge 
rit, tengeri lieztet továbbá mindenféle 
bánáti liszteket. Tengeri áru&itás véka 
és métemázsánként, lisztárusitás csakis 
85 kgros zsáktételekben, a mindenkori; 
legolcsóbb napiárabon. — Riktáruaka 
vasút mellett a „Cetatea" volt raktá-
raiban. 

AiadO: á &Oayvnyomc>« Ke»sv«u>tarsasag 
Odnrbttio—Swítt'if  nö»»r!H)lv 

^ A U T O S O K 
F I G Y E L M É B E ! 
JL Transilvs nia - benzin-
r a k t á r n á l m i n d e n f é l e 
Miehel in-avt t é g n m m i 
(kálső és belső) gyári 
lerakat ! árbtin kapható. 
No. 7—926. ~ 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogv Mareşii 

község háza, korcsra»helyiség és ve 
gyeskereskedéíi üzlethelyiséggel, s négy 
szobával, 3 évre bérbe fog  adatni, 
1926 febr.  15 én d e. 10 órakor a 
községházánál. Bériő február  16 án 
az üzletet elfoglalhatja. 

Kikiáltási ár 30 000 Ieu. Bánat-
pénz 10°/o. Feltételek a községi jegy 
ZÓBÍ'S megtekinthetők. 

Mureşti 1926 január 25 éu. 
B á r r a Szabó J á n o s 
.Ifgyzrt-  biró. 

Kó es faház,  több szoba, konyha 
pit:cs, kerttel eladó Str. Cioşca 

(Auila a) 10—12 sz. a. Értekezhetni 
ugyanott. 

A hatvan éve fennálló 
Szemerjay-féle  könyvkötészet 
Odorheiu (Székelyudvarhelyt) 

eladó. 

Használt, de jó állapotban levő 
Underwood-irógép jutányos áron 
ELADÓ. Felvilágosítást a 
= kiadóhivatal ad. = 

Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-utca) 
140 számú nagy uri lakás eladó. 
Bővebbet a Szemerjay-cégnél. 

A 
Meghívó. 
asági tant R-T. Parajfl 

e v i 

rendes közgyűléséi 
1926 február  21-én d. e. 7,12 órakor 

fogja  ineg'artaai Poraidon az intézet 
tanácstermében, melyre a t. részvénye-

seket tisztelettel meghívjuk. 

Tárgj fíOi'O'íat: 
1 Einöki megnyitó. Határozatképesség meg-

slíajútása. 
2. Igazgatóság jelenteje az 1925 ftnietévről  g 

a zárszámadás elöíerjwsztésa, 
3 A felügveíőbiyottsag  jelentése a zírszáiaa-

disrói. 
4. Határozathosíátal a tisp.ta nyereség hováfor-

ditásn * az igazgftííisag  és felügyelőbisíOtt-
e&g feimeBtése  t&rgy&ban. 

5. Az igazgatósig esetleges kiegészítése. 
6. A felögyelőbizottaág  újraválasztása. 
7.  Iuditvényok. 

Parajd, 1926 jan hó 21-én 
Ax Igazgatóság. 

>í K i a d ó 
a Str. Regina Elisaveta (Báthory u ) 
1 szám alatti 4 szobából, 2 verandá-
ból, konyhából és mellékhelyiségek-
ből álló alápincézett földszintes  kő 
ház, nagy kertlel és az udvaron kü-
lönálló 2 lakrészes faházzal; 

mellette-2 külön bejárató telek, 
mindkéttíí lakóházas felépítménnyel. 

Felvilágosítást a kiadóhivatal ad. 

eladó 
egy jó gyártmányú hosszú 
koncert-zongora. Bővebbet a 
Könyvnyomda R -t. üzletében. 
Reg. Carol (Orbán Baiázs)-utcai 
lakásomat átcserélném 3 szoba 
konyhával bent a város közt 
8 i r o k y Á g o s t o n . 

Eladó 
egy nagy utazó bunda 3200 len, 
egy szép szobai vaskályha 1200 leu 
árban Str. Regele Carol (Orbán 

Balázs-utca) 17 szám alatt 

Str. ţegele Carol (&r. Orbán B.-u.} 
8/a szán alatti tnuleies ház eladd, 
esetleg a benne UVő üzlethelyiség 
raHtârrat együtt Hrbeadhatő. Fel-
világosítást a Kiadóhivatal ad. 

Értesítés. 
Kizárólag csak SzöUősi Samu szeszgyáriból 
eredő finomított  szesze» italok, palackozott 
üvegekben finom  tea-rumok, jő zamatos 
asztaliborok és mindenféle  édesített italok 
valódi szilvórium eredeti minőségben és 
gyári raktári áron kaphatók Lebovits Géza 
vegyes kereskedésében a szombatfalvi  vas-
híd mellett, ahol mindenféle  fűszeráru  leg-
ZZZZZ. pontosabban lesz kiszolgálva. 

Szives pártfogást  kér: 

L E B O V I T S GÉZA» 
vegyeskereskedő. 

Megint kapható a 40 év óta előnyösen ismert és kedvelt minőségű 

Schubert-féle sósperec. 
Mindennap friss söté*!' 

Kérjen a viszonteladóknál és utcai árusaknál is ^ 
S c h u b e r t - f  éle sósperecet. 

Figyelem, 
Kisebb-nagyobb kiterjedésű szántók és kaszálók, házak, 

jó forgalmú  üzlethelyiségekkel eladók. Egy boithelyiség (pin-
cékkel), kiadó. Egy jó állapotban levő utasó bunda eladó. 
Használt keményfa-  és márv4nylapos bútorok eladóSc. 

Vevőktói általuk megállapítandó, tetszés szeriati tiszte-
letdíjat igénylek. Értekezni lehet: 

K o l l i t h I j a j O S , közvetítőnél Odorheiu. 

Vásznak, pap-
lanok, bál ruha-
újdonságok, férfi 
öltönyszövetek 
legolcsóbban 

HIRSCH RUDOLFNÁ.L 
szerezhetök be 

r í 1 ' 1 drb nj hajtókocsi, 1 drb 
C I Í l l l U nj 4 ü 1 é s e s f a s z á n : 
Kovács Ernőnél Odorliein, Strada 

Regele Carol 15. 

APRÍTOTT TŰZIFA, SZÉN 
ÉS MÉSZ ELADÁSA. 

Értesítem a nagyérdemű kö-
zönséget, hogy apritott tűzifa, 
szén és mész eladását kibőví-
tettem és lehet kapni kicsiny-
ben és nagyban, házhoz szállitva 

Szives pártfogást  kér: 

JAMPEL LEÓ, 
aprított tűzifa,  szén és mész-
eladási telepe. Str. Pr. Mircea 

(Petőfi-utca)  22 szám. 

Az ecetgyárudvarán. 

Eladó. 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

h á l ó - é s e b é d l ő -
s g a r n i t ú r á k s 

vásárolhatók. Plils ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorrakiáca 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

Jó házi koszt kapható : 
Bul Regele Ferdinánd 
(Kossuth-utca) 53 szám 
Kun Lász lónéná 1. 

" V — ~ — • — — X-—J 

Autótaxi. 
Személyautó-fuvart 
= vállalok. = 

Szabó István 
Strada Prin ul Mircea 
(Petőfi-utca)  28. szám. 

Eladó ház. i A Principesa Maria (volt Szent Imre)-utcában a „Mé-
hész Egyesület" volt háza két lakrésszel, összesen 7 szobával, 
2 konyhával és mellékhelyiségekkel. E háznak hat bolthaj-
tásos, tégla padlója, teljesen száraz, s igy mindennemű 
raktárnak használható pincéje vaa. 

Az udvaron van még egy különálló cseréppel fedett 
három szobás jókarban levő faház,  mely a telekkel együtt 
adatik el. •— Tudakozódni a kiadóhivatalban. 

friss  teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze* 
lék, paradicsom és másfajta  konzervek, sajtok, csokoládé 
különlegességek H IRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél  kaphatók. 

-A-xigol t e á k b a n n a g y választék:-


