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Megjelenik minden vasárnap. : 

Az igazság 
keresésének nagy gondolatától áthatva, 
a jövő fölött  töprengve, egy akarattal 
flltek  együtt az Ur Jézus tanítványai 
az első pünkösd napján, amidán egy-
szerre nagy szélvész támadt s a Szent-
lélek Ur Isten tüzes nyelvek alakjában 
alá szállott az apostolokra és böségeB 
kegyelmével ugy elárasztotta őket, 
hogy egyszerre a félénkekből  bátrak, 
a tudatlanokból tudósok lettek, akik-
nek elméje felfogta  a természetfölötti 
igazságokat és ezeket az igazságokat 
aztán félelem  nélkül hirdették minden 
nyelven minden nemzetnek. 

A Szentlélek kiáradásának, az 
anyaszentegyház megalakulásának nagy 
ünnepét üljük pünkösdkor. Az Ur Jé-
zus mennybemenetele után az árván 
maradt tanítványoknak szükségük volt 
a vigasztaló, felvilágosító  éB megerő-
sítő Szentlélekre, hogy magasztos hiva-
tásukat az emberiség baladása érde-
kében betölthessék. Nekünk, Romániá-
ba szakadt, árván maradt magyarság-
nak is benső elmélyedéssel, egy aka-
rattal kell elmélkednünk az idei pün-
kösd ünnepein arról, hogy ennek az 
ünnepnek harmadik napján, május 
25 én, amikor Baját Borsunk fölött 
dönteni kell, minő magatartást tanú-
sitsunk Baját jól felfogott  érdekünkben. 
Aki nem veti meg a Szentlélek felvi-
lágosító kegyelmét, aki nem hallgat-
tatja el erőszakkal lelkiismeretének a 
szavát, az előtt világossá lesz az az 
ut, amelyen minden önmagát és faját 
Bzerető választópolgárnak haladnia kell. 
Ezt az utat megmutatja minden ma-
gyar embernek az a csillag, amelynek 
jegyében le kell folytatnunk  a pünkösd 
harmadnapi képviselőválasztásokat. 

A napkeleti bölcseket annak ide-
jén a csillag vezette a Megváltó böl-
csőjéhez. A mi megváltásunkat és igaz-
ságunknak diadalát is a csillaghoz 
való hüségeB ragaszkodás hozza meg. 
Legyünk tehát hűek a csillaghoz, ha 
azt akarjuk, hogy a mi igazságunknak 
is legyen diadala, a mi fajunknak  is 
legyen örvendetes piros pünkösd 
napja. 

Szomorúan 
kórsa tünet az, a mikor magyar ember 
idegen érdekek Bzolgálatába adja oda 
minden tevékenységét. 

Ezer éves létünk hol szomorú, 
hol reményteljes történetéből hány la-
pon olvashatjuk, hogy előretörésünk 
akadálya mindig az volt, hogy a nagy 
elhatározások pillanataiban mindig 
akadtak önző és gyáva lelkek, a kik 
a sikert fél  sikerré, a közös akaratot 
viszállyá változtatták, B lett egy szép 
reményből gyötrelmes reménytelenség. 

Hangzatos kiBzélások, emberiség-
nek tetsző, de soha meg nem valósit-
hatófgondolatoknak  felszínre  dobása ma 
ia elégséges arra, hogy a dolgok termé-
szetes folyáBát  csak felszinen  szemlé-
lők helyes gondolkozását megváltoz-
tassa. Ezért van az, hogy még ma is 
akad magyar ember, aki azon töpreng, 
látva többféle  Mát, B aztán a BZÓVÍ-

rágok tarkabark aságával felsallangozott 
h argzatosabbnál- haogzatosabb kiáltvá-
nyokat — melyikre is szavazzak 1 

Részünkre, romániai magyarság 
részére az az idő már lejárt, hogy vir-
tust csináljunk egy egy választásból. 
Mi sokkal kevesebben vagyunk, mint-
sem megengedhessük magunknak azt, 
hogy négy ötféle  listán szerepeljünk. 
Nekünk, az összmagyarságnak egy kö-
zös akarat magasan lobogó tüzénél 
felforralt  közös cél érdekében kell küz-
denünk, s ha hiven kitartunk ez aka-
rat mellett, — kisebbségi sorsunk nem 
lesz továbbra oly elviselhetetlen. Raj-
tunk múlik sok minden, talán as egész 
jövő sorsunk, de ha azon puffogó  Ígé-
retekre hallgatunk, a melyek ma már 
csömörlésig röpködnek a levegőben, ha 
hangzatos kiszóláBok rabjai leszünk a 
éket ver belénk az ellenség éB szerte-
hullunk, újra vergődhetünk a tehetet-
lenségben, s jövőnk fundamentumát, 
a mely már emelkedőben volt, lerom-
bolva, kezdhetünk mindent elől. 

Nem szükségeB újra iBmételni, hogy 
csakis ügy érhetünk el sikereket, ha 
az uralkodó párttal együtt haladva 
azt az elvet valljuk: adok, hogy adj 1 
B nem szükségeB fejtegetni  azt sem, 
hogy részünkre az az oktalan fényűzési 
idő már lejárt, a mikor hangos beje-
hujával ellenzéki lobogó alatt vonul-
hattunk föl  az urnához, — ma árulója 
fajának  az, aki nem azt akarja, a mit 
akar a magyarság egyeteme. 

Nem, látnál-e tovább az orrodnál 
édes magyar népem ? Négy éven ke-
resztül kerbácscsal a kézben hányszor 
véresrevertek ma keblükre ölelnek. 
— volt, a ki nem is akarta tudni lé-
tezésedet, ma édeB gyermekéül fogad. 
Mit sem törődött veled, s ma a gaz-
dasági megváltás gyógyító nektárját 
nyújtja feléd.  Bánta is, ha elsorvadsz 
is ezer tortúrák kínzása alatt, ma 
megváltóként jön feléd.  Megölel szín-
leg, de szive tele van undorral, test-
véri csókját kínálja, de ez a csók a 
Judásé. ígér arany hegyeket, — a 
melyekből suhogó korbács lesz végül 
— s magyart magyar ellen uszit, 
hogy aztán övé legyen a diadal... 

Szentlélek járásának az idején, 
magyar szentlélek, nemzeti*öntndat 
felébredése,  a magyar egység nagy 
gondolatának valóra válása, illesd meg 
mindazokat, a kiknek hite még gyen-
ge éB ingadozó, — hogy akarják azt, a 
mit akar az összmagyarság, hogy meg-
törhetetlen sorokban haladva, egy kö: 
zö8 uton, igy vivhasBuk ki magunk 
részére mindama jogokat, a melyek 
után hét éven keresztül hiába áhítoz-
tunk 1 A ki nincs velünk a küzdelem-
ben, az ne merje magát magyarnak 
nevezni, az olyan, mint Júdás, a ki 
hitvány ezüst pénzért adta el magát. 
Nekünk nincs- Judásokra szükségünk, 
nekünk egy akarat kell — egységes, 
törhetetlen magyar akarat. 

( - ) 

Hogy kell szavazni ? 
Mult számunk egyik közleményében a választási eljárásra, a szavazás 

módjára nézve részletes utasitá8t közöltünk. 
Ez most egyik pontjában, a szavazó-lap mikénti használata tekintetében 

némileg módosítandó, mivel a szavazó-lap (cédula) maga ÍB első információnktól 
némiképpen eltérő formában  készült el. Az első oldalon ugyanis 4 listának a 
jelöltjei vannak, s ide az első oldalra a második kockába került a csillagos, 
egyezményes magyarpárti-kormánypárti lista jelöltjeinek névsora is. 

Tehát ide az első oldal második kockájába a csillag alá a nevekre kell nyomni 
a bélyegzőt minden igaz magyarnak, aki ad valamit a magyar becsületre, 
kötelességtudásra, s ebben a hazában ugy a maga, mint az utódai számára 
szebb jövőt akar teremteni. 

1. 

1. Florescu Th. Iean 
2. Tănăsescu Constantin 
3. Andreiaş Gheorghe 
4. Szabó Gavrilă jun. 

2 « Ebbe a kockába a csillag 
alá a nevekre kell a pe-

csétel ütni. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Bethlen Gheorghe 
Lupu Costaki 
Dr. Sebesi Ioan 
Laár Francisc 

3. 
O 

1. Dr. Solomon Virgil 
2. Hajdó Martin 
3. Gáspár Iosif 
4. Szőke Carol 

4. 

1. Dr. Lengyel Adalbert 
2. Bratincu Nicolae 
3. Felméry Alexandru 
4. Lőrinczi Gavrilă 

„Viribus unitis". 
„Egyesült erővel" ez a jelszó volt 

a magyar koronáB pénzen. Ez a jelszó 
legyen a romániai magyarság szivében. 
De nemcsak jelszó kell, hogy legyen, 
hanem valóra is kell váltanunk, nyíl-
tan, becsületesen, magyar önérzettel. 
Ehhez fegyelmezettség  szükséges. Meg-
értése, belátása annak, hogy van ne-
künk egy „Magyar Pártunk", a mely-
nek minden öntudatos éB önérzetes 
romániai magyar ember tagja s á 

magyar célok, a magyar vágyak lehető 
elérése végett nem elég ebben a párt-
ban benne lenni, hanem ennek intéz-
kedései, rendelkezései előtt tisztelettel 
meg kell, hogy hajoljunk. 

Reánk, romániai magyarokra néz-
ve elmúlt a mellünket verő ellenzéki-
eskedés szerepe. Mi reánk most az a 
feladat  vár, hogy az itteni összma-
gyarság elérhető sikerei, eredményei 
érdekében egyesült erővel fogjunk  ösz-
sze és mutassuk meg az egyesülésben 
rejiő erőt! 

Tagadhatatlanul nehéz vagy he-

lyesebben szokatlan egy helyzet ez 
számunkra, kik a múltban ellenzéki-
eskedtünk, korteskedtünk, egymásra 
teregettük a vizes lepedőt; „jobb" 
pártoztunk, „bal" pártoztunk, toká-
nyoztunk, kortesnótákat faragtunk, 
hetekig folyt  a korteskedés, puhitás I 
Akkor értetlenül néztem a kisebbség-
ben élő szász nemzetiségű testvé-
reinkre. Azóta fordnlt  a világ s va-
lóra vált, hogy „mindenféle  szerelem-
nek vége szokott lenni" 1 Most nem-
csak megértem szász testvéreimet, ha-
nem szeretnék iskolába menni hozzá-
juk, helyzet-tanulmányozásra, ebben 
éa sok más dologban, hogy tanuljam 
meg a faj  érdekében kifejtendő,  szük-
séges fegyelmet  B arra tudnám meg-
tanítani az én magyar fajomat  is. 
Mert magunkra és az országra nésve 
alkotó munkát ĉ ak igy végezhetünk 
s nem az egymással való kocolódással 

Van úgynevezett „egyesült ellenzék" 
is ? Fából vaskarikát nem láttam I Kive 
szemben ellenzékieskedik az egyesültei! 
lessék ? Magyar testvéreivel szemben* 
Ilyen fényütést  nem engedhetünk meg 
ma mi, kisebbségben élő magyarok, 
magunknak I Vagy van már annyi ér-
zékünk, hogy az egységeB pártfegyel-
met megértjük b akkor egyéni vágya-
inkat, okvetetlenkedő ágaskodásainkat 
félretesszük,  vagy ha némelyek ezt 
nem j tudják, vagy nem akarják meg-
tenni b különcködni akarnak, akkor 
az ilyenekkel a magyarság ügyéért 
együttérző magyar testvéreknek semmi 
közel Hadd játszódják ók rendbontó 
kisded játékaikat. 

A liberálisok erölködése ia érzé-
ketlenül kell, hogy hagyja az önérze-
tes Bzékelyt. Uralmuk alatt bőségesen 
megmutatták gazdasági, iskolai, egy-
házi téren való retteneteB nyomasztó 
uralmukat 1 Gondoljunk csak a meg-
bénult gazdasági forgalomra,  állat-ke-
reskedelemre, gondoljunk arra a sok 
kínzásra, melyet az úgynevezett ma-
gyar-tannyelvű iskoláinkban gyerme-
keinkkel elkövettek, hogy azok ma-
holnap magyarul olvasni sem tudnak, 
gondoljunk arra, hogy — félelemből-e 
vagy taktikából? — nem engedték 
meg még az egyszerű Magyar Párt 
falusi  tagozatainak megalakítását sem, 
gondoljatok a kényszerépitkezésekre, 
fuvarozásokra  b imádkozzatok, Bzékely 
testvéreim: „Uram, ne vigy minket a 
kísértetbe, de szabadíts meg a gonosz-
tól". Az Ugrón István fennkölt  nevé-
vel való házalás meg ne tévessze a 
magyarságot, mert neki» mint pártel-
nöknek ígértek a liberálisok, de At is 
inkább csak falnak  akarták állítani, 
b ő — mikor ez világossá kezdett vál-
ni — egy igazi nemeslelkü magyar 
gesztussal mutatta meg, hogy milyen-
nek kell lenni az önérzetetek politi-
kusnak 1 

Magyar ember a Magyar Párt-ban 
tömörül s hiszem, székely testvéreim, 
hogy „egyesült erővel" megmutatjuk, 
hogy annak listáját visszük diadalra t 

üj. 

Uj polgármester-helyettes. 
A belügyminiszter Tamás Albert fő-
gimnáziumi igazgatót, mint első vá-
lasztott tanácsost polgármester-helyet-
tesBé nevezte ki. 

A helybeli róm. kath. főgim-
náziumnál id. Ugrón Ákos halálával 
megüresedett világi gondnoki állásra 
az erd. róm. kath. Btátus igazgatóta-
nácsa május 15 én tartott gyűlésében 
Viola Sándor dr., keresztúri ügyvédet 
választotta meg, aki az intézet iránt 
való érdeklődésének eddig is Bzámos 
tanújelét adta. Az uj gondnok kineve-
zését az intézet tanári kara nagy 
örömmel fogadta. 



Választás előtt. 
Május 25-ike, a képviselőválasztá-

sok napja sorsdöntő lesz a román ki-
sebbségi magyarság életében, fontos-
nak tartjuk tehát beszámolni a Ma-
gyar Párt választási küzdelmének min-
den mozzanatáról. Hadd tudja meg és 
lássa ország-világ, hogy igaz ügyünk 
Bikere érdekében lankadatlan kitartás-
sal harcolunk, mert a siker, az ered-
mény nálunk nem átmeneti .könnyeb-
bülés — hanem létkérdés. 

* 

A Magyar Párt f.  évi közgyűlése 
által kiküldött 16 szervező bizottság, 
melyeknek feladata  volt vármegyénk-
ben a Magyar Pártot minden község-
ben megszervezni, munkáját jó részt 
már befejezte.  A főszomszédsági  és 
szomszédsági rendszer alapján megszer-
vezett udvarhelyvármegyei magyarság 
most már egy tömör, erős egységet 
alkot, melynek erŐB phalanxán meg 
fog  törni minden időben a csábító, ki-
gyomodra csúszkáló kisértgetők min-
den bomlasztó és egységbontó törek-
vése. A székelység tisztában van azzal, 
hogy. erejét nem forgácsolhatja  szét, 
kisgazdának, dolgozónak, nagybirtokos-
nak, kereskedőnek ugyanaz az érdeke; 
a szabad érvényesülés biztosítása, a 
faji  egyenjogúság elismerésének ki-
vívása. 

* 

Valósággal diadalutnak nevezhet-
jük a Magyar Párt kiküldötteinek agi-
tációs körútját. Meleg szeretet, kitörő 
lelkesedés fogadja  mindenütt a prog-
rammbeszédeket. 

Molnár Kálmán kanonok- pápai 
prelátus, szenátorjelölt, Jodál Gábor dr., 
Hinléder F. Ákos dr. és Szász József 
tanár társaságában, Kápolnásfalu, 
Szentegyházasfalu,  Szentkeresztbánya, 
Lövéte és Homoródalmás községeket 
látogatta meg. A nagyszámú hallgató-
ság ágyelemmel hallgatta végig min-
denütt a szónoklatokat. 

A székelységnek nem kell sem 
biztatás, sem magyarázgatás; a mos-
tani választások jelentőségét mélyen 
átérzi férfi  és nő egyaránt. Hogy ez az 
átérzés milyen általános, mutatja az 
is, hogy sok községben nők is sokan 
jelentek meg a rögtönzött gyűléseken, 
s hallgatták meg a legnagyobb figye-
lemmel, lelkesedéssel a beszédeket. 

Levél a szerkesztőhöz. 
(A csikíomlyói véndiák-találkozó alkalmából). 

Tekintetes Szerkesztő ür 1 Rövidke 
hírt olvastam a lapokból Akik valaha 
is a csiksomlyói — most csíkszeredai — 
gimnáziumban tanultak, ott érettsé-
giztek, mindazokat véndiák-találkozóra 
hívja meg egy, a nevezett iskola ke-
belében alakult bizottság. Körülbeiül 
ez a rövidre összefoglalt  tartalma a hi-
recskének. Ám ami eme hirecske nyomán 
megy világgá, az mint imádságos han-
gulat száll az ott tanult véndiákok 
lelkére. Csiksomlyó, a kis Somlyóhegy 
a Salvator-és Szent Antal kápolnával, 
e hegy nyires, borsikafonyős  gyönyörű 
oldala ; a Nagy Somlyó és csíkszeredai 
Sutafenyő  diák-majálisaival, gyönyörű 
klastroma ideálisan szép Mária szobrá-
val, nagy, majdnem legnagyobb bucsu-
járójával Erdélynek, Szent Péter bájo-
san Bzép templomával — Várdótfalva, 
Csobotfalva,  — no meg az ottani öreg 
diákélet, — mindez ugy csöng az öreg 
diákszivekben, mintha ezüst tálcára 
üveggyöngyöket szórnának. Lelkemet 
tudom rácsókolni még arra a kis pa-
pírra is, ahol mindezeket leírva lá-
tom 1. . . Más gimnázium említése som-
másan hat öreg lelkemre, s szeretem, 
mint a kultura, a művelődés áldott 
terjesztőit, boldog vagyok azok emlí-
tésekor. Ezek mind városon, nagyobb 
kulturközpontokban vannak elhelyezve. 
CsikBomlyó, az falu  — s az ott volt 
gimnázium éppen azért ritka speciáli-
tás. Érintetlen a városok romlott külső 
levegőjétől. Életem tövises utján, jó-
ban -rosszban, ha ért öröm, ha volt bá-
natom : CsikBomlyóra gondoltam, — 
vigasztalást leltem ; ha van eszmém, 
nemesebb gondolatom — e falucskának 
köszönöm, ha csalódás ért az életben 
s ennek elviseléséhez erő kellett — 
Caiksomlyó volt erősségem, vigaszom. 
Te kedves, te regényesen szép kis fa-
lucska — gyermekéveim boldog szin-
tére, a katholikus székely nép Mekkája 

Érthető is, hiszen a küzdelem jórészt 
az anyanyelv jogának az érvényesíté-
séért is foly,  azért., hogy a gyermek 
a szükséges ismereteket anyanyelvén 
szerezhesse meg. A magyarságnak ez 
a törekvése azonban nem irredentizmus, 

• még csak nem is szeparálódás a kö-
rülőttűnk élő népfajoktól,  sőt látható, 
hogy lassan megismerik vidéken is a 
román politikai élet kimagasló sze-
mélyeit ; Averescu tábornok nevének 
említésére mindig nagy és lelkes éljen-
zéssel szakítja meg a hallgatóság a 
szónokok beszédét. 

95— 100%-os győzelemre felj  ogositó 
kijelentések hangzanak el mindenfelé. 
Homoródalmás lakossága papja felhí-
vására esküvel fogadta,  hogy csak a 
Magyar Párt listájára adják szavaza-
tukat. 

Felvirágozzák, feldíszítik  és ugy 
bocsátják útra az őket meglátogató 
Molnár szenátorjelclt autóját. 

* 

Ugyanez a lelkesültség fogadja 
19-én Szakáts Pétert, Hinléder Ákos 
drt és Sebesi János drt Zsomboron, 
Oklándon, Homoródszentpálon, Szent-
mártonban, H.-kemény falván  éa Patak-
falván  is. 

A zsombori népgyűlésen a község 
román ajkú lakossága is megjelent. 
Örömmel állapították meg, hogy erős 
a román-magyar testvériség érzése, egy 
táborban küzd a román és magyar, 
mert ha ez ország nyugodt fejlődését 
munkáljuk, saját életünk könnyebbsé-
géért dolgozunk. 

* 
25 ikén, a képviselőválasztás nap-' 

ján üsse a bélyegzőt minden igaz ma-
gyar a hatágú csillag alatti nevekre, a 
Magyar Párt jelöltjeire, járuljon hozzá 
egy téglával minden magyar a magyar 
boldogulás megalapozásához. 

Iskolalátogatás. Teodor Di-
mitrie Sperantia general inspector f. 
hó 18-án meglátogatta a helybeli fe 
lekezeti középiskolákat, a nyilvánossági 
jog további megadásához szükséges 
adatok összeállítása végett. 

Orvosi hír. Dénes Béla dr. or-
vosi rendelőjét a Bul. Reg. Ferdinánd 
(volt Kossuth-u) 39 szám alá (a voit 
Lengyel féle  rendelőbe) helyezte át. 
Kvarc fény,  hőlég és elektromos ke 
zelések. 

te vagy: Csiksomlyói Népe, iskolája, 
levegője, borvize isteni ihlettől áldott... 
s legyen is az az idők végtelenéig 1... 

Közlések. 
1918-1926. 

Közli: Pál István plebínus. 

Az április 26-án Bucşan Constan-
tin dr. belügyi államtitkár- kisebb-
ségi miniszter tiszteletére rendezett 
diszebéden Hinléder Fels Ákos dr. 
poétikus szépségű köszöntőjében a ma-
gyar népet dalos madárhoz hasonlította, 
amely hét éven át kalitkába volt zárva, 
de amely kalitka most a kormányzó 
párttal kötött paktum által széttörött 
és a madár kiszabadult, hogy szaba-
don dalolhasson. A miniszter válaszoló 
tosztjában kedves szemrehányással kér-
dezte, hogy miért hallgatott annyi időn 
át a dalos madár, miért nem szólalt 
meg, miért nem beszélt a magyar ? 

Mivel tehát most már ezekszerint 
az összetört kalitkán kivül vagyunk, 
a hét év lezárult, a múlté lett és uj 
idő előtt állunk, gondoltam, hogy az 
igy felmerült  alkalom lehetővé, sőt kö-
telességünkké teazi egy-két adattal iga-
zolni, hogy ha a letelt idő alatt han-
gosan nem is daloltunk, vigan nem 
nótáztunk, nem dalolhattunk, hiszen 
még azt sem szabadott mondanunk, 
hogy Isten áld meg a magyart és ma 
gyarok Nagyasszonya könyörögj éret-
tünk, de mégis olykor-olykor katakom-
báinkban nyögdécseltünk, sóhajtoztunk, 
siránkoztunk. 

Ezek az adatok most már a múlt-
ból valók, a múltéi, mindenki részéről 
ilyenekül tekintendők és nem szabad 
azokból hangulatrontó következtetést 
vonni; de mégis lehetnek olyanok, 
akik azt mondhatják, hogy kár lett 
volna azokat megsemmisíteni, az elkal-
íédás veszélyének kitenni, mert a le-
telt fontos  időre nagyon jellegzetesek; 
sőt ezen szempontból nyilvánosságra 
kellett azokat hozni. Közrebocsátásuk 
tehát alkalomszerű, gidőszerü és indo-
kolt is. 

A hét év reánknézve az 1918. év 
december 6 ával kezdődik, ekkor vonul-
tak be hozzánk a román hadak. Kró-
nikát nem irhatok, mert ahhoz nin-
csenek feljegyzéseim  és nagyon hosszú 
is lenne, azért csak nagy vonásokban 
beszélek. 

A hadak az antant-hatalmak ne-
vében jöttek és a vezető Nicolescu tá-
bornok olyan szerződésben állapította 

meg dr. Paál Árpád helyettes alispán-
nal a viszonyt, amely minket az ak-
kori helyzetben megnyugtatott, habár 
tagadhatatlanul izgatottak voltunk. 

Azonban mégis dacára a két ol-
dalú szerződésnek nemsokára a hata-
lom egész súlyával, nehezedett reánk 
és nyomasztóbban a polgári uralom, 
mint a katonai, mert hiszen ez fogdo-
sott össze, hurcolt ki lakásunkból és 
záratott le*. Dd nehogy a kalitkából 
kikerült madár túlságosan kezdjen kia-
bálni és lármájával visszatetszést kel-
teni, nem kívánom itt az akkori álla-
potokat részletezni B a már szerencsé-
sen begyógyult sebeket felszaggatni. 
Amúgy is én gyenge volnék .a kiállott 
szenvedésekot leirni s részem is volt 
benne, hogy a kedélyek higgadjanak s 
a sebek heggedjenek. mert ennek a mű-
veletnek a bizalom folytán  ugyszólva 
a központjában voltam. 

Ez a szenvedéssel teljes év az 
1919 ik év volt. Az 1920 évvel kor-
mányválság következett be, Averescu 
kormánya jött, aki dr. Cornea Tamás 
segesvári ügyvédet küldötte ide pre-
fectnek. 

Dr. Corneával 1920. május 17-én 
találkoztunk legelőszőr, ani tanácsko-
zásra hivott össze, hogy tanácskozzunk 
a hősök emlékének megünneplése fö-
lött. Ezen az értekezleten éa a követ» 
kező beszédet mondottam : 

— Tisztelettel a meghívás iránt 
megjelentem és engedelmet kérek, hogy 
egy-két szót szólhassak. 

A hősök emléke olyan kegyeleti 
ügy, amiben ellentét, ellenmondás sen-
ki részéről sem lehet. A hősök emléke 
iránt kegyelettel kell, hogy legyen 
mindenki, akinek az erény, a köteles-
ségteljesítés értékéről csak valamelyes 
fogalma  van is. Aki a hősök emlékét 
nem tiszteli, azt szóvar vagy tettel 
bármiképpen megsérti, annál kultúrá-
ról, lelki nemességről beszélni sem lehet. 

Mi a hősök iránt a kegyelet adó-
ját igyekeztünk tőlünk telhetőleg meg-
hozni. Az elhaltaknak temetőnkben kü-
lön helyet — díszsírhelyeket adtunk, 
vallási éB nemzeti különbség nélkül, 
befogadva  oda olyanokat is, akik elle-
nünk küzdöttek, amint ezt a sírfelira-
tok dokumentálják. A háború egész 
folyama  alatt egybázhatósági rende-
letre minden hónap első hetében a 
templomban gyászistentiszteletet tar-

•Tőbbek között jómagamat is januir 15—16. 

A hetvenes évek közepére megy 
vissza az emlékezés. A magyar ember-
nek nem rokonszenves „Gotterhalte" 
szövegét akkor még magyar nyelven 
kellett énekelni. „Tartsad Isten, óvjad 
Isten királyunk s a szent hazát" — igy 
kezdődött az osztrák hymnus. Azóta ?... 
A székely nép óriási lépéssel haladt a 
müveit népek között, 8 a világháború 
a megpróbáltatások egész halmazát zú-
dította reája. Elszigeteltségében járja 
az élet tövises útjait erős hittel. Népe, 
ha büszke is, de meleg szivü, — ma-
gyaros. Különösen nagyértékü a szé-
kely nép az ö őszinteségével, vallásos 
érzületével, kit a sors bármily áram-
latba is sodor — lelke a Hargita, az 
Olt, a Küküllő mellé száll vissza a 
romboló befolyások  elől s azoktól 
érintetlen marad. E nép uralkodni sze-
ret, de elnyomni mást, rabszolgát tar-
tani, vagy azt nevelni soha nem volt 
hajlamában — s ez szabadságszerető 
mivoltával magyarázható. Az élet mu-
tatja: mellette minden nemzet gyer-
meke boldogan élhetett, gazdagodhatott; 
s manapság nem kér mást, csak azt, 
hogy őseitől öröklött silány földjén  él-
hessen — uj állama törvényeinek vé-
delme alatt. Erényeit őseitől örökölte, 
B szellemi középpontjain nivós iskolái 
állottak, különböző felekezeti  iskolák, 
melyek többnyire több évszázados múltra 
tekinthettek vissza. Iskolák, melyek 
odanőttek a székely ember lelkéhez, 
azok a hirneves Alma Materek, melyek 
egymás után hívják segítségül a kebe-
lükből kikerült tudósaikat, büszkesé-
geiket, karakteres egyéneiket. Ezek az 
iBkolák neveltek nekünk Tibád Anta-
lokat, Orbán Balázsokat, s számtalan 
irót, művészt, nagy nevűeket, kiknek 
születésénél nem mindig lehet említeni 
a selyem takarót. 

A csiksomlyói róm. kath. főgimná-

zium Erdély katholikus népének száz-
számra adta, nevelte a papokat, tudós 
papokat és világiakat, történészeket. 
Érdekes ez iskolánál megemlíteni, hogy 
a legtöbb kath. papot Erdélynek a szé-
kely nép, Magyarországnak pedig a tót 
nép adott. 

* 

A hetvenes évek végén és a nyolc-
vanas évek elején a diákok — miután 
internátus Csiksomlyón nem volt 
jobb székely családoknál voltak elszál-
lásolva, szigorú felügyelet  alatt. Az is 
említést érdemel, hogy a főgimnázium 
tanárai között több ferencrendi  szer-
zetest ÍB találunk. Akkoriban Csík- . 
somlyón volt a megyeháza, s Mikó fő-
ispán ott Bzékelt. Az iskolai év neve-
zetes mozzanatai a Mária-ünnepek, a 
keresztjáró hét, a kilenc keddi bucsu s 
azután pünkösdi bucsu. Sarlós boldog-
asszony napja volt mégis a diákok leg-
szebb ünnepe: e napon volt a tanu-
lók felavatása  a Mária társulatba. Az 
u. n. ascendálás. Mindezek örökemlé-
kül élnek még a legöregebb diákok szi-
vében is. 

Az egy községbeli diákok rende-
sen egy szálláson helyezkedtek el. Az 
ellátást sorra adja más más szülő egy 
hétig, s ez rendesen a vasárnapi kalá-
csos, mézes, pálinkás ebéddel veszi kez-
detét. Kevés az iskola tanulói között 
az uri gyermek, túlnyomó része székely 
gazdák gyermeke, olyanok, kiknek ru-
háit, fehérneműit  is a székely anya 
szövi. A vitézkötéses, ellenzős haris-
nya, a kászoniaknál hosszabb zeke, 
másoknál rövidebb-piros, kávébarna, 
zöld hajtóka szolgál eme ruha díszéül 
— vidékek szokásai szerint. Nyáron a 
székelyszőttes csizmanadrág és kabát. 
A gyergyóit a közép vagy felső  csíki-
tói, s ezt a kászonitól a ruha Bzinéről, 
formájáról  azonnal meg lehet ismerni. 
A ráncos csizma szintén akkori külön-
leges divatnak a disze. Mindezek az 
V-VI. gimnáziumig a diákokkal men-
nek — azon felül  már eltűnnek. Di-
vatos polgári ruha foglalja  el a házi 

ipar eme kedves gyártmányát. Milyen 
boldog agy egy székely szülő, kinek 
vörös cingulusos pap, ügyvéd, tanár 
vagy orvos fia  a galambbugos kapus, 
muskátlis ablakú szülői hajlékot fölke-
resi, 8 újból látja a ház előtti faszö-
ges póznán a tejes köcsögök, bokájok 
kiakasztott sokaságát. 

A csiksomlyói főgimnáziumban 
ritkaságszámba megy a zsentri-család 
gyermeke. Ha mégis jött ilyen — 
emlékszem: egynek az anyja törté-
netesen bárónő volt — akkor az 
apró nebulók tágra nyitott szem-
mel bámulják, vájjon, hogy ül a pad-
ban: — ugy e, mint ők, hogy lép, mi-
lyen a viselkedése.- magatartása a ha-
risnyás Bzékely gyermekekkel szemben? 
— s tegezni nem merik. A tanárok 
más mértékkel mérnek az ilyennél. 
Hogyne. Apja főispán,  s a gimnázium 
világi gondnoka. Az nagy ur. Vágyódva 
nézik, mikor elegáns kocsira ül apja 
mellé, szertartásosan int bucsut nekik. 
Évtizedek multán gyakran esik aztán 
szerepcsere. A jó Alma Mater többet 
emelt olyan polcra, pozícióba, amilyet, 
a régen bámult előkelő gyermek nem 
bírt elérni. S ez igy van jól. A tudás 
nem a származás szerint jár Simor 
János hercegprímás egyszerű csizmadia 
gyermeke volt, Günther Antal volt igaz-
ságügymjniszter kőművesé. Munkácsy 
Mihály asztalos inas volt. S mily sokat 
lehetne felsorolni,  kik alacsony sorsból 
törtek föl  a legnagyobb emberek sorába. 

Éa éppen ezért sorolám fel  mind-
ezeket, Tekintetes jó uram, mert a többi 
középiskoláknál gyakoribb eme szüle-
tési előkelőség, mint a jelenben vén-
diák-találkozót rendező csiksomlyói fő-
gimnáziumnál, hol nyolcvan-kilencven 
Bzázalék (a régi időkben) harisnyás 
székely szülőktől származott. 

S ez a leggyönyörűbb, amit e gim-
náziumról emlékezésképpen megírhat-
tam. 

Szives üdvözlettel vagyok a Te-
kintetes Szerkesztő urnák: 

Egy öreg székely. 



tottunk, aminek idejét a szószékről 
előre kihirdettük ; sírjuknál halottak 
napja előestéjén több alkalommal ma> 
gam beszédet tartottam, sírjaikat a 
női kongregáció vette gondozásba; ha-
tározatot hoztunk, hogy elesett fiaink 
neveit s a reájok vonatkozó adatokat 
összegyűjtjük és megörökítjük, de ezt 
még nem tudtuk bevégezni, mert töb-
bekről fiaink  közül még nem tu-
dunk. — 

Mi a tervbevett együttes ünnep 
lést illeti, mi abban nem tudunk részt-
venni, mert nekünk az egyházi ható 
ság a kormányzó tanács rendeletére 
való hivatkozással felfüggesztés  bünte-
tése alatt tiltotta meg egyházi és is-
kolai ügyekben bárkitől rendeletet el-
fogadni,  amely nem az egyházi főható-
ság utján adatik ki. Ezt én a netaláni 
kellemetlenségek megelőzése — illetve 
kikerülése végett még akkor* bejelen-
tettem ugy a prefektus  urnák, mint a 
katonai állomásparancsnokságnak. 

Mindenkor kerültem valami olyant 
tenni vagy szólani, aminek következ-
tében olyan helyzetbe sodródhattam 
volna, hogy akadályozva legyek lelki-
pásztori kötelességem teljesítésében. 
Ennek kiemelése mellett becBületes 
őszinteséggel ki kell mondanom, hogy 
a mi hangulatunk, kedélyállapotunk 
nem is alkalmas semmiféle  ünnepség-
ben résztvenni. Nem tudom, hogy Mél • 
tóságodnak van-e tudomása róla, de itt 
mi kimondhatatlanul sokat szenved-
tünk ; mi meg vagyunk sanyargatva, le 
vagyunk rongyolódva, ki vagyunk éhez-
ve ; mi egyáltalán nem ünnepelhetünk. 
Dj akik ünnepelhetnek és ünnepelnek, 
azokat természetesen nem akadályoz-
zuk, semmiben sem zavarjuk. — 

Hasonló értelemben nyilatkoztak 
a református,  evangélikus és unitárius 
egyházaknak és a tanintézeteknek is 
a képviselői és a prefect  urnák volt 
annyi humánus érzéke, belátása, hogy 
nem is erőszakolt az ünnepségben 
való részvevésre. Sőt az*itt tapasztal-
tak neki alkalmat szolgáltattak arra, 
hogy sérelmeink előadása végett külön 
értekezletre hívjon. (Folyt, köv.) 

•49—1920. BZ. a. 

A közönség köréből." 

Igen tisztelt Autóbusz R. T. 1 Én 
a legigazibb elismerője vagyok az Önök 
nagyértékü és igazán hézagpótló vál-
lalkozásának és éppen az Önök jólfel-
fogott  érdekében irom e sorokot, kérve 
itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy 
„tulbuzgó" alkalmazottaikat vasma-
rokkal szoktassák fegyelemhez.  De hát 
miről is van szó 1 Tisztviselőzsebemet 
túlságosan igénybevevő oklándi utazásra 
határoztam el magam néhány nappal 
ezelőtt. A „Ford" teherbiróképességé-
nek áldatlansága következtében, az 
emelkedéseken leszállított és bőrig ázott 
reggeli utasoktól arról értesültem, hogy 
a kocsivezető ur volt kegyes az indu-
lás idejét a reggeli késés egy órájával 
kitolni. Szóval, indulás csak pont fél-
háromkor lesz 1 Ez egész okos intéz-
kedés volt, mert igy a gyaloglók és 
megázottak egész jól pihenhettek volna, 
megszánthatták volna ruháikat és dol-
gaikat is csendesebben, sőt rendesebben 
elvégezhették volna, ha'volna nem lett 
volna. 

A tény az, hogy két autóbusz (az 
időközben felgyógyult  rendes és a reg-
geli segély) elfeledve  csapot, papot, két 
óra előtt a robogás hímesnek alig mond-
ható mezejére lépett és lőn sírás, jaj-
gatás, fogaknak  csikarintása a hat visz 
szamaradt utas kőzött, kik negyed há-
romkor hűlt helyét találták az üresen 
elment autóbuszoknak. Tisztelt Auto 
busz Társaság, hát megengedhető ez? 
És megengedhető az, hogy a rendes 
menetrend szerint 7 óra 40 perckor 
Oklándról iuduló autóbusz egyik hét-
főn.  onnan 7 óra 5 perckor már elin-
duljon a vezető ur állítólagos privát 
érdekének szem előtt tartása folytán  ? 
Vájjon hány utas maradt ott is vissza ? 
Hát kérem, ha a tulfizetett  alkalma 
zsttaik csak igy tartják szem előtt az 
Önök érdekeit, igazán nem lehet cso-
dálkozni, ha e szép és hasznos válla-
lat mérlegei rövidesen veszteséggel fog 
nak zárulni, mert hát kérem, itt 5—6 
utas, -ott 4—5 utas 1000—2000 leuval, 
számításom szerint, tokra megy. Ugye 
bár kérem ? Molnár Albert. 

A választásokhoz. 
Az, hogy a liberális párt országos 

szavazatait vármegyénkben is szaporí-
tani óhajtja, érthető, mert a kisebbségi 
sorssal járó mimikrizis megtéveszthette, 
de az, hogy "a nemzeti és parasztpárt 
is jelölteket állítottak itt, ahol semmi 
talajuk nincsen; csak annak tulajdo-
nitható, hogy exponenseik megtévesz-
tették vezetőségeiket és oknélkül köl-
tetik el velük áz agitációval, utazások 
kai és nyomtatványokkal járó elég te-
temes kiadásokat. 

Érdekes, hogyhogy alakult a Je 
nei József  és Lengyel Béla közös pá-
lyafutása.  Előbbi Magyarországon az 
egységes pártnak korteskedett, be is 
törték az orrát, ott szerzett vagyonát 
egy husipari vállalkozásban elvesztette 
é3 búskomorságba esvén haza jött. 
Lengyel Béla szerkesztette Nagyszeben-
ben az Újvilág cimü lapot, annak Ievi-
tézlése után Sepsiszentgyörgyön, mint 
tiszti ügyész kötött ki. Nyugodni ott 
sem tudott, Brassóban liberális lapot 
akart kiadni ; rövid idő alatt volt ügy-
védi irodája Kézdivásárhelyt, Bucureş-
tiben, Székelyudvarhelyt és Erdőszent-
györgyön. Ott is viszketett neki a po 
litika és Jeneivel székely kisgazda-
pártot akartak csinálni, lapot is adtak 
ki, és megjelentek Goga és Bucşan mi-
niszterek előszobáiban, de ugy látszik, 
hogy a néppárt nem tejeit s igy Jeuei 
a liberális pártnál kötött ki, Lengyel 
pedig ez idő szerint az egyesült ellen 
zéknél kartellbontó, ugy látszik, hogy 
Bratincu urcak egyelőre futja  a jogi 
tanácsadó honorálására. 

* 

Érdekes, hogy a bankokat is de-
magóg jelszavakkal támadó Ferenczy 
György atyja Kolozsvár egyik nagyobb 
bankjának vezérigazgatója és a kereske-
delmi kamarai szenátor-választásnál a 
magyar párt jelöltje. 

Sajno3 azonban az, hogy a válasz-
tóknak a szenátor választásnál is meg 
kell, az okvetlenkedő jelölések miatt, 
jelenniök, a mi sok költséggel és idő-
veszteséggel jár. Eléggé el nem ítél 
hető, hogy a vármegyei tanács-válasz-
tásnál is a győzelem minden kilátása 
nélkül is listát akarnak állítani és ez 
által a vármegye választó közönségét 
legalább 300.000 leuval károsítják meg 
a felmerülő  kiadások és időveszteség 
miatt. Ez egyenesen lelkiismeretlenség. 
Ehez sem jelölteknek, sem jelölőknek 
nem volna szabad akadniok. Számon 
is fogjuk  tartani &z egységbontókat és 
kellő megtorlásban fogjuk  őket része-
síteni. 

H I R E K. 
Május 22., 

Benedek Elek előadása. 
A már mult számunkban jelzett 

nőegyesületi gyermekelőadás f.  hó 30 án 
d. u. 5 órai kezdettel lesz a Bukarest-
szálló színháztermében. Ezen az elő 
adáson viszont fogjuk  látni Benedek 
Eleket, az általa Tündérvárosnak el-
nevezett székely anyaváros egykori je-
les tanulóját, korunk egyik legkiválóbb 
iróját, a kit a Magyar Tudományos 
Akadémiától ért irói kitüntetése alkal-
mából lelkesen ünnepelt már Erdély 
több vezető városa. Erre az alkalomra 
a nőegyesület gondos vezetősége egy 
nagyon nivós és gazdag programmot 
állított össze, mely a következő: 

Programm : 1. Isten hozott Nagy-
apó. Jelenet a gyermekszobából. Elő-
adják : Szabó Kató, Váró Éva, Szabó 
Judith, Haáz Jolánka, Csefó  Zoli és 
Tompa Sanyi. 2. Benedek Elek elő 
adása. 3. Jodál Duci zongora játéka. 
4. Pillangó táac. L-jtik Kovác3 Man-
cika, Monoki M. és Szeles M. zárdai 
növendékek. 5. Nagyapöka-nagyanyóka. 
Páros jelenet Benedek Elektől. Előad-
ják Gönczy Babuli és Imreh Gabi. 
6. Spanyol-tánc. Lejti Ernst Médi. 7. Az 
unokák kenyeret keresnek. Irta Bane 
dek Marcell. E'őadják: Ciergőffy  Gizi, 
C-sernyik Magda, Lukácsffy  Sári, Mik-
lós Jolán, Asztalos Domokos, Hadnagy 
Domokos, Iaiecs Béla, Kökösi János, 
Szél Sándor. 8. Négykezes zongorajáték. 
E'őadják: Esztegár Zsófi  és Jodál Duci. 
9. Ritmikus klasszikus-tánc. Révay 
György zenéjére bemutatják: Belger 
Magda, Dávid Erzsébet, Dusinszky Ilona, 

Ébert Hajnalka, Finta sú-a, Kóréh Ró-
zsi, László Kató, Varga Margit IV. és 
Esztegár Zsófi,  Szabó Margit, Vajda 
Mária III. o. növendékek. 

Miután az előadás elsősorban a 
gyermekeknek szól, a melyre bizonyára, 
egéBzen kicsiny (4—8 éves) gyermeke-
ket is el fognak  hozni, az ilyen kicsi-
nyek részére számozott ülőhelyeket fog 
fenntartani  a rendezőség az oldalszé-
kek helyén elhelyezett legelső Borokban. 
Ezeken a helyeken, természetesen, csak 
egészen kis gyermekek ülhetnek, a na-
gyobbak állóhelyi jegyet váltsanak. Je-
gyek elővétele 26-ikától lapunk üzleté-
ben. 

Tekintettel arra, hogy Benedek 
Eleknek körünkben való megjelenése 
nagy megtiszteltetés, a rendezőség ezen 
megtiszteltetést viszonzandó társas va-
csorát kíván rendezni > jeles meseiró 
tiszteletére. A vacsora előadás után 9 
órakor lesz a Bukarest szálló éttermé 
ben. Egy teríték ára 65 leu. A ban-
kettre való feliratkozás  f.  hó 28-án déli 
1 óráig lehetséges a Könyvnyomda R. 
T. üzletében és Csefó  Sándor nőegye-
sületi titkárnál. Réeztvenni óhajtókat 
feltétlenül  kérik a kijelölt időben való 
jelentkezésre, mert elkésett jelentkezé-
sek zavarok elkerülése céljából nem 
lesznek figyelembe  vehetők. Aláírás a 
teríték árának megfizetésére  kötelez. 

A városnál indított vizsgá-
lat következtében Negruţiu polgár-
mester és Körtvélyfáy  tanácsos bead-
ták lemondásukat, s az itt járt inspector 
is megtette a kormányhoz jelentését. En-
nek következménye az a kormánytól 
ma érkezett sürgönyi rendelet, mely-
ről lapzártakor értesítenek, s a mely 
szerint a kormány a nevezetteket és 
Benedek Géza dr. számvevőt állásuk-
tól felmentette.  Az eljárás az egyéb 
vonatkozásokra nézve tovább folyta 
tódik. 

Elhalasztották a megyei és 
városi tanácsi szenátorok válasz 
tását. A Monitorul Oicial közli azt a 
rendeletet, amely szerint a megyei és 
városi tanácsok szenátorainak válasz-
tását, amelynek idejét eredetileg juniu3 
negyedikére tűzték ki, a kormány ju-
nius huszonharmadikára halasztotta el. 

Spataru prefektus  bemutat-
kozó körútja. Spataru Vladimir 
vármegyénk közszeretetben álló pre 
fectusa  attól a gondolattól vezéreltetve, 
hogy vármegyénk községeit és azok-
nak népét személyesen ismerje meg, 
f.  hó 16-án Biró Dénes tubprefekluj 
kíséretében meglátogatta a sóvidéki 
községeket és az újonnan idecsatolt 
erdőszentgyörgyi járást. Társaságában 
voltak a magyar párt központi kikül-
döttei: Biró Lajos és Elekes Dénes 
dr. is. Megható volt látni azt a ha-
tártalan lelkesedést, amellyel várme-
gyének fűjét  mindenütt fogadták.  Az 
erdőszentgyörgyi járás községeiben 
diadalkapu és rezesbanda fogadta  az 
érkezőket. Az üdvözlő beszédekre a 
prefektus  kijelentette, hogy a jogren-
det, a törvényességben valé bizalmat 
kívánja helyreállítani, hogy a várme 
gyénk minden egyes polgára fajra  éa 
felekezetre  való tekintet nélkül boldog, 
megelégedett legyen. A prefektus  szív-
ből jövő, közvetlen szavaira örömköny-
nyek tódultak a szemekbe és számo 
san adták elő panaszaikat és sérelmei 
ket, amelyeknek orvoslását a prefek-
tus megígérte. Ugyanazon napon vol 
tak az említett községekben a magyar-
párti gyűlések is, amelyeknek lelkes 
hangulata a mellett tett tanúbizony-
ságot, hogy a választó polgárok egy 
emberként állanak az egyezményes lista 
mellett. 

Eljegyzési hir. Orbán R5zsika 
és Csergöfi  Sándor jegyesek. (Külön 
értesítés helyett). 

Első szentáldozás. A szentfe-
rencrendi szerzetesek vezetése alatt 
álló elemi fiúiskola  16 növendéke va-
sárnap, f.  hó 16 án részesült az első 
szentáldozásban. Karon fehér  szalaggal, 
az ártatlanság jelvényével; kézben égő 
gyertyával állottak a kis fiuk  két ol-
dalt az Oltár előtt. A szülők meg a 
nagyközönség is vallásos áhítattal, a 
hit meggyőző ereje tudatával gyönyör-
ködtek P. Boros Domonkos szép be-
szédében, melyet az első szentáláozásra 
jól előkészített kicsiny gyermekekhez 
intézett, s amely hitbeli oktatás ÍB 
volt egyszersmind. Beszélt a krisztusi 
szeretetről a gyermekekhez- a gyer-
meklelkeket átölelő igaz szeretettel. 

AZ egész életre kiható emlékezetű 
szép ünnepre P. Kandid készítette elő 
a csöppségeket. Szent áldozás után a 
barátok kertjében terített asztalhoz 
vezették az első áldozásban részesült 
kisfiúkat,  hol gazdag tízórait szolgál-
tak fel  nekik. E tudósítással kapcso-
latban meg kell emlékeznünk a kath. 
Misszióról, az általa kifejtett  nemes 
tevékenységről, amelyet a szegényebb 
áldozó kis fiúcskák  ruhával való ellá-
tása körül kifejtett,  s melyben Paál 
Jánosné és Csillag Józsefné  szereztek 
érdemeket. Az uzsonnát részben a Misz-
szió, a Bzülők és a ferencrendi  zárda 
adta. 

A királyné Homoródon. Vár-
megyénk prefektusának  közbenjárására 
Mária királyné elhatározta, hogy a 
nyáron egy napot Homoródon fog 
tölteni. 

As ünnep másodnapján a 
borbélyok, mészárosok és sütők délig 
nyitva tarthatják üzleteiket. 

A ref.  szeretetvendégségnek, 
melyet az első ünnepen délután 5 óra-
kor a kollégium konviktusi éttermében 
tartanak, az általános érdeklődésből 
Ítélve a húsvétihoz hasonló szép sikere 
lesz. A tiszta jövedelem a szegények 
segítségére és az elemi iskola céljaira 
fog  fordíttatni,  ami hihetőleg nagy 
számú közönséget fog  vonzani, azokat 
is, akik talán nem is gondoltak a rész-
vételre. A rendezőség gondoskodott 
arról, hogy az a pár délutáni óra az 
ünnepi hangulat mellett kellemes szó-
rakozást nyújtson mindenkinek, nem 
feledkezvén  meg a testiekről sem, 
amennyiben változatos uzsonna is (ká-
vé, sütemény, fagylalt,  sör stb.) lesz, 
kinek-kinek gusztusa szerint való. 

Halálozás. Veress  Dénes  csiz-
madiamester f.  hó 19-ikén, városunk-
ban, 64 éves korában elhalt. A gyász-
jelentés szerint, halála a 2 évvel ezelőtt 
elhunyt felnőtt  leánya miatt való bá-
nat következménye. Nagykiterjedésű ro-
konság gyászolja, s nagy részvét mel-
lett temették. 

öev. Tapp  Sándorné  Miklósy Ilona 
városunkban, 52 éves korában f,  hó 
17 ikén hosszas szenvedés ütán elhunyt. 
Nagy részvét mellett temették. 

A becsület helyreállítása cí-
men a G. 0.—ü. H. c. helyi laptár-
sunk egy meg nem nevezett főtisztvi-
selővel foglalkozik.  Az illető főtisztvi-
selő ki kívánja jelenteni, hogy ő a 
maga dolgát, melynek egyik fontos 
célja a becsület helyreállítása, valóban 
komolyan és alaposan elszándékszik vé-
gezni. Akikre nézve azonban ez kényes, 
ne bolygassák maguk ezt a dolgot, vagyis 
„akinek vaj van a fején,  ne menjen a 
napra". 

A lutheránusok helybeli uj 
lelkészének mult vasárnapi beiktatása 
mindenképpen szép és örvendetes kö-
rülmények közt folyt  le. A beiktatást 
szép beszéddel Adriányi korábbi lel-
kész végezte, azután Mattes lelkész 
mondott emelkedett prédikációt. A Bar-
kóczy-vendéglőben rendezett banketten 
mintegy 230 an vettek részt, s lelké-
szeik utján is képviselve voltak az ösz-
szes felekezetek.  Az uj lelkész 3 nyel-
ven, magyarul, németül, románul szó-
lalt fel,  bizonyságot téve e nyelvek 
teljes tudásáról s megértő, művelt szel-
leméről egyaránt. 

Katonai gyakorlatok. Az 1921, 
922 és 923 évfolyambeli  hadkötelesek 
közül sokan behívót kaptak, hogy má-
jus 25—26 án jelentkezzenek ezredeik-
nél fegyvergyakorlatra.  A rendőrség 
felhívja  az illetőket, hogy csak május 
30 án jelentkezzenek' ezredeiknél, mi-
vel a gyakorlatok megkezdésének idejét 
néhány nappal elhalasztották. 

Árlejtések. Románul nem tudó 
olvasóinak figyelmét  kötelességünknek 
tartjuk felhívni  az államépitészeti hi-
vatal jelen számunkban közzétett ár lej-
tési hirdetményeire, melyekben több 
hídépítési és más munkálatokról van 
szó. Érdeklődőknek kiadóhivatalunk 
készséggel ad bővebb információkat  a 
hirdetések tartalmára vonatkozólag. 

Nem éppen kedves fogadtatás-
ban részesültek Andreiaş György és 
Szabó Gábor a liberális párt érdeké-
ben kifejtett  korleskedésük közben 
Parajd község egyik korcsmájában, hol 
a kiszemelt hallgatóság tojással ked-
veskedett nekik. A tojásoknak hozzá-
juk juttatása nem a legbarátságosabb 
formában  Mrtént, de ilyesmivel már 
számolni kell mindenkinek, ki kortes-
utra indul. 



Műsoros táncmulatság. A 
helybeli cipészipartársulat f.  hó 24. én, 
este fél  9 órai kezdettel a Barkóczy 
vendéglő kerthelyiségében m&sorral 
egybekötött táncmulatságot rendez.Ér-
dekes műsora a következő : 1. Nyitány. 
Halász Róbert teljes zenekara. 2. Kon-
ferál  : Tomcaa Sándor. 3. Ének duett: 
Benkő Józsefné  és Balázs Elvira. 4. 
Tárogatón játszik: Szitás János. 5. 
Szaval: Rájk Erzsike. 6. Ének duett: 
Benkő József  és Gaál Áron. 7.. Páros 
jelenet, előadják : Schwarzeaberger 
Margit és Gallovics József.  Tombola, 
konfetti  és szerpentin csata. Az estély az 
étteremben kedvezőtlen idő esetén is 
megtartatik. 

Köszönetnyilvánítás. Minda-
zoknak, akik jó édesanyánk, nagya-
nyánk: özv. Soó Gáspárné temetésén 
megjelenni szívesek voltak s mély gyá-
szunkban együttérzésük kifejezésével 
vigasztalni törekedtek — áz összes 
testületeknek, egyesületeknek, jóaka-
róinknak, barátainknak — ezúton is 
hálás köszönetet mondunk. A gyászoló 
család. 

&% udvarhelymegyei róm. 
kath. tanítók f.  hó 18-án Kiss Já-
nos esperes, egyházi tanfelügyelő  el-
nöklete mellett népes gyűlést tartot-
tak városunkban. A gyűlésen nyomasztó 
anyagi helysetüket beszélték meg s el-
határozták, hogy helyzetűk javítása cél-
jából memorandummal fordulnak  fö-
löttes hatóságukhoz. A tanítóság ezen 
első összejövetele alkalmával kiküldött-
jei utján egyben tisztelgett vármegyénk 
uj prefektusánál  is. E tisztelgő kül-
döttséget Kiss János esperes vezette 
a prefektushoz  és tartalmas üdvözlő 
beszédében a vármegye fejének  jóindu-
latú támogatását kérte a kultura mun 
kásái iránt. Spataru prefektus  a kül-
döttséget a nála már ismert 'szíves-
séggel fogadta  és biztosította jóindula-
táról, mert úgymond a kormánynak is 
intenciója minden olyan törekvést tá-
mogatni, ami az erkölcsök javitását 
a a kultura előmozdítását célozza. 

A közönség figyelmébe.  A 
faszerkereskedők  kivételével az összes 
kereskedők kérik a közönséget, hogy 
vásárlását esti 7 óráig mindenki vé-
gezze el, mert a rendőrség Bzigoruan 
megköveteli, hogy az üzleteket ponto-
san 7 órakor minden kereskedő zárja 
be. 

A képviselőválasztások a ke-
délyeket nagyon felkorbácsolták  s e z 
zel kapcsolatban egyesek olyan dolgo-
kat is megengednek maguknak, ami 
nemcsak nem engedhető meg, hanem 
egyenesen büntetendő csekekmény. Er-
dővidékéről értesítenek egy ilyen do-
logról, azt közölve velünk, hogy valaki 
otrombán letépte a Magyar Párt pla-
kátjait. Óva intünk mindenkit hasonló 
cselekmények elkövetésétől, mert mint 
értesültünk az erdővidéki székelyek 
már arra is gondoltak, hogy ilyen el-
járást nem fognak  tétlenül nézni a 
jövőben. 

Orgonaszentelés.. Szép ünne 
pélyt rendezett 9 én d. u. a református 
kollégium, abból az alkalomból, hogy 
imatermének orgonáját, mely az évek 
során hasznavehetetlenné vált, sikerült 
szépen rendbehozatni. Az ünnepély 
nagyszámú közönség jelenlétében a 
már közölt programm szerint folyt  le. 
Különösen kiemelkedő száma volt Biró 
Sándor vallástanárnak mély gondola-
tokban, vallásos hitben gazdag — az 
orgona kiváló hitéleti jelentőségét fej-
tegető — beszéde, valamint egy Kiss 
Elek veretése alatti zene- és énekkar-
nak a produkciója. Ez pompás lendü-
lettel, összetanultsággal egy szép rész-
letet adott elő Haydn Teremtés-orató-
riumából, egyik legszebb zenei sikert 
érdemelve ki városunkban. A Székely 
Dalegylet hatásos, szép éneke, az if 
jusági ének- és zenekar preciz szerep-
lése, Bak Péter lelkes és értelmes sza 
valata szintén tetszést érdemeltek, va-
lamint programmon kivül a Kiss— Zá-
rug vonósnégyes nivós és gondos össz-
játéka is. (A mult számból technikai 
ok miatt kiszorult tudósitás.) 

Nyilvános köszönet és nyug-
tázás. A Polgári önképző Egylet te-
metkezési segélyalapja elhunyt férjem 
után 9000, azaz kilencezer leu te-
metési járulékot fizetett  ki, melynek 
felvételét  nyilvánosan is elismerve, 
egyúttal ezúton is köszönetet mondok 
az egyesület vezetőségének a pontos 
és gyors kifizetésért.  Odorheiu 1926 
május 16. Özv. Bartók Istváoné. 

Tízéves találkozó. Felkérem 
a volt székelyudvarhelyi m. kir. polg. 
leányiskolában 1916 évben végzett 
osztálytársaimat, hogy a tizéves talál-
kozó előkészítése végett f.  hó 27 én 
(csütörtökön) d. u. 5 órára a Barkó-
czy féle  vendéglőbe összejönni szíves-
kedjenek. Pluhár Piroska Jakóné. 

A rokkant nyugdijegylet 
odorheiui fiókja  pünkösd első napján 
délután 3 órakor a városi tanács épü-
letében a pénztárnyitás helyiségében 
közgyűlést tart, melyre a tagokat tisz-
telettel meghivja az elnökség. Tárgy : 
heti tagdijak fel,  vagy fel  nem eme-
lése tárgyában határozathozatal. 

Kivonják a forgalomból  a 
Banca Naţională 2577 számú hirdet-
ménye szerint az 1—41 és a 42 szá-
múak közül az A—F (6 betű) betűig 
menő 1917—1918 ban a háború ide-
jén nyomott 100 leus bankjegyeket. E 
bankjegyek külseje a mostaniakétól a 
színezésben különbözik: a kék szin helye 
— mely a mostaniaknak főszine,  — 
amazokon ibolyaszínű és a rózsaszín he 
lyen amazok sárgák. E régi bankjegyek 
beváltási határideje folyó  évi május 
31. Bővebb felvilágosítást  a helybeli 
állami adóhivatal ad. 

x Köszönet. A Székely Dalegy-
letnek, a Csizmadia Ipartársulatnak, 
valamint mindazoknak, kik édesanyánk 
elhalálozása alkalmával részvétnyilat-
kozataikkal fájdalmunkat  enyhíteni ki 
vánták, V8gy temetésén megjelentek, 
ezúton mondunk köszönetet: Papp Emil 
és testvérei. 

A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési pénztára értesiti a tagjait, 
hogy Bartók István slhalt tag után a 
befizetések  f.  hó 23-áa d. e. 10—12 
óráig d. u. 3—5 ig fognak  megtartatni. 

x Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, akik felejthetetlen  férjem,  il-
letve apánk halála alkalmával mély 
fájdalmunkat  részvétükkel enyhíteni 
igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet 
mondunk, özv. Bartók Istvánné és 
családja. 

A posta kuliszái mögül. A 
napokban igen nagy konsternációt 
keltett városunkban az a hír, hogy 
Giurca Dumitrut a helybeli postahiva-
tal főnökét  minden előzetes hivatalos 
értesítés nélkül fölmentették  állásából 
s helyébe Jonescu dévai postafőnököt 
helyezték, ki városunkban meg is je-
lent, sőt a hivatal átvételét is meg-
kezdte. Jonescu azonban nem sokáig 
volt udvarhelyi postafőnök,  mert még 
az átvétel befejezése  előtt megérkezett 
egy miniszteri sürgöny rendelet, mely 
Jonescu kinevezését anullálta ésGiur-
cát főnöki  állásában megerősítette. 
Giurca felmentése  állítólag azért tör-
tént volna, mert a Fröhlich volt posta-
tisztviselő halála után lefolytatott  vizs-
gálat a helybeli postahivatalnál 750000 
leu hiányt állapított volna meg, s ez-
zel kapcsolatban Giurca ellen az a 
vád merült fel,  hogy nem gyakorolt 
elég erélyes ellenőrzést. Giurca posta-
főnököt  mindenki pontos tisztviselőnek 
ismeri s állásában való meghagyását 
városunk közönsége örömmel vette tu 
domásul. 

Különös látogató kívánta sze-
rencséltetni szerkesztőségünk helyisé 
gét. Idő: péntek délután 4—5 óra 
közt, mikor munkánk éppen javában 
folyt.  Künn ezalatt nehéz, sötét felhők 
gyűltek össze, B megeredt, majd javá-
ban zuhogott a sebes tavaszi zápor. Egy-
szerre, a néhány megelőzd villámlást 
és dörgést követő nyomott csendbe 
váratlanul éles és erős sercenő zaj tört, 
majd utána gyorsan leszakadó dörgés 
robbanása. Bizonyos volt, hogy a vil-
lám vagy az épületbe magába, vagy 
annak közelében sújtott le. A telefon-
hálózat javítására kiküldött alkalma-
zott — aki a kivágódott biztosítékot 
pótolta — ezt azután csakhamar iga-
zolta is. A villám valóban az épület 
felett  csapott le, a telefonhálózat  azon-
ban, lekötelező szívességgel, felfogta  és 
levezette. Mondanunk sem kell, hogy 
a kik az itteni műkedvelői szereplése-
ket néha-néha már kissé Bokaljuk is, 
a telefonnak  ezt a műkedvelői szerep 
lését Bzivesen vettük tudomásul. Vala-
mint az is természetes, hogy szerkesz-
tőségünk a körmölést az incidens után 
is nyugodtan folytatta  tovább. Az 
utóbbi időkben velünk, s körülöttünk 
is zajlott barátságos esetek — neveket 
nem emiitünk — idegeinket, bála Is-
tennek, különb próbákkal edzették, 
semhogy őket holmi tökéletlen Villám-
csapás nagyon megzavarhatnál 

A betfalvi  véres szerelmi 
drámáról annak idején részletesen ír 
tunk. Szécsi Béni 19 éves legény az 
óév búcsúztatása alkalmával egyetlen 
késszurással halálra sebezte szerelme-
sét, Széc3i Ráchel leányzót, mert — 
mint később maga vallotta — a leány 
hozzátartozói nem akartak tudni sze 
relmükről, majd magával akart végez-
ni, mellén több sebet is ejtett, ezek 
azonban nem lévén halálosak rövide-
sen felgyógyult  B ezután az ügyész-
ségi fogházban  várta, hogy cselekede 
téért a földi  igazságszolgáltatással el 
számoljon. Brezoeanu biró elnöklete 
alatt kedden, 18-án tárgyalta le a 
helybeli törvényszék Szécsi Béni bűn-
ügyét, ki azzal védekezett, hogy áldo-
zatával együtt határozták el magukat 
arra, hogy az élettől megváljanak. A 
részvétteljes, de mégis tárgyilagos ta-
núvallomásokból a törvényszék nem 
tudta megállapítani, hogy a fiatal 
szerelmesek közösen határozták e el 
magukat arra, hogy meghaljanak, azon-
ban az eset mellekkörülményeit, a gyil-
kos erős szerelmét és felindultságát 
is figyelembe  véve, enyhe büntetést 
alkalmazott, Szécsi Bénit másfélévi 
börtönre ítélte, melyből 4 éB fél  hó-
napot a vizgálati fogsággal  kitöltött-
nek vett. Az ítélet ellen ugy Cărpini 
şan dr. ügyész, mint Wenetsek dr. 
védőügyvéd felebbezéssel  éltek. 

Értesítés a sósfürdőről.  A sós-
fürdő  ezután egész nyáron át, a csü-
törtöki napokat kivéve, állandóan nyit-
va lesz. Ha csütörtöki napra munka-
szüneti ünnep esik: akkor a fürdő  az 
napon is rendelkezésére áll az igen 
tisztelt közönségnek. Tisztelettel: Far-
nengel Gyu'a. 

x Elsőrendű tavaszi, nyári 
kabátokat, kosztümöket és mindenne-
mű nyári ruhákat legszebb kivitelben 
készít és pontos időre szállít Deme-
ter Zsigmond női divatsz&bó Bul. Reg. 
Ferdinánd (Kossuth u). 

A Vármegyei Gazdasági Egye-
sület f.  hó 11-ikén tartott választ 
mányi ülése tudomásul vévén, hogy a 
kitűzött gazdasági előadások közbejött 
akadályok miatt csak 10 községben 
voltak megtarthatók, elhatározta, hogy 
az előadásokat az ősz és tél folyamán 
fokozottabb  mérvben fogja  folytatni; 
az előadóknak köszönetet szavazott, s 
falkérte  őket a jövőben való közremű-
ködésre is. Nagy örömmel vette tudo-
másul a választmány, hogy Homoród-
szentpál és Homoródszentmárton lelkes 
gazdái közül számos uj tag kérte az egye 
sülét kötelékébe való felvételét,  mit 
követendő példaként hozunk gazdakö 
zönségünk tudomására. Ha várme-
gyénk összes községeinek gazdái kö-
vetnék e két község példáját, mily 
könnyen lehetne 8 községekben meg-
teremteni a nem adományért kunyo 
ráló, de a saját érdekeikért áldozato-
kat is hozni tudó gazdaköröket, me-
lyek fejlesztenék  a gazda öntudatot, 
terjesztenék a gazdasági ismereteket, 
melyek megfelelő  anyagi eszközök bir-
tokában nem csak egyesek, de az egész 
megye, az egész ország anyagi érdekeit 
szolgálnák. Ezúton is felhívjuk  köz-
ségeinknek a közügyek iránt lelkesedő 
vezetőit, hogy ez ügy szolgálatában ne 
sajnáljanak fáradozni,  gyűjtsenek a 
Várm. Gazdasági Egyesület részére 
csekély évi 5 leüt áldozó tagokat, hogy 
a gazdakörök megszervezhetők legye-
nek, hogy minél többen legyenek, kik 
kőzÖ3 akarattal; egyesült erővel szol-
gálják népünk érdekeit Elhatározta a 
választmány, hogy az őszi ipari kiál-
lítással kapcsolatban a vármegye ál-
lattenyésztésének bemutatására díjazás 
sal egybekötött állatkiállitást rendez, 
melynek célja lesz első sorban az ősi 
erd. magyar fajta  tenyészállatok iránti 
hanyatlásnak indult érdeklődés felkel 
tése. Öiszekapcsoltatnék e kiállítás ve-
tőmag, gyümölcs- és mézkiállitással is; 
bizottságot küldtek ki, mely bizottság 
az ipari kiállítás bizottságával érint 
kezésbe lépve intézné az ügyeket. Ez-
úton is felhívjuk,  gazdáink figyelmét  e 
kiállításra, kérve az arra való készü-
lődést. (Térszüke miatt késett tudó-
sítás) 

Piaci árak. A buza 130—145, 
rozs 100—105, árpa 90—95, zab 
52—60, tengeri 78—90, burgonya 
24-30 leu vékánkint. 

Kiadó: a Könyvnyomda Réixvény társaság 
Odorhein—Sgékely udvarhely 

Idősebb intelligens nő házvezetésre és 

gyermekek nevelésére kerestetik. 
Cim a kiadóban, 

No. 120-1926. 

Árverési hirdetmény, 
Alulírott községi elöljáróság köz-

hírré teszi, hogy a Martinus (Homoród-
szentmárton) község tulajdonát képaző 
3 szoba, 2 ivóhelyiségből álló korcsma 
ház 1926 évi julius hó 15 ikétől nyil-
vános árverésen a legtöbbet ígérőnek 
3 évi időtartamra bérbe adatik. 

Kikiáltási ár, évi bér 46.200 leu. 
Az árverés napja a községházánál 

1926 évi j n n . 3 d. e . ÍO órakor . 
Feltételek a körjegyzői irodában 

megtekinthetők. 
Martinus, 1926 április 17. 

Gáspár notar. 

Primaria oraşului Odorheiu. 
No 2251—1926. adaa. ' 

Publicaţiune de licitaţie. 
Oraşul cu consiliu Odorheiu pub-

lică licitafie  pentru furnizerea  piatrei 
rotănde de apă îa cantitată de 50 m.s 

necesară pentru pavagarea din nou cu 
piătră rotundă a soseauei Hasfalau— 
Ghimes intre km. 35—36 (înaintea ca-
zarmelor). 

Ofertele  închise se vor înainta con-
siliului orăşenesc păoă la 6 Iunie a. e. 
ora 10 a. m. Informatiuni  mai detailate 
se vor da în biroul ingenerului oră-
senesc îa orele oficioase. 

Árverési hirdetmény. 
Odorheiu r. t. város nyilvános ár-

lejtést hirdet a Héjjasfalva—Csikgyi-
mesi áll. közút 35--36 km. közötti 
a kaszárnya előtti szakaszának gom-
bolyag kőből való ujboli átrakásához 
szükséges mintegy 50 m8 gombolyag 
patakkőre. 

A zárt írásbeli ajánlatok a városi 
tanácshoz f.  évi junius hó 6-ig d. e. 
10 óráig adandók be hol érdeklődők a 
városi mérnöki hivatalban a hivatalos 
órák alatt részletes felvilágosítást  kap-
hatnak. 

Odorheiu la 21 Maju 1926. 
Török inginer şaf. 

Két szoba konyha és mellékhelyisé-
gekből álló háztelek nagy kerttel 

eladó. Értekezni a tulajdonosnál Str. 
Baron Saguna (Bálint utca) 50 Bzáa 
alatt lehet. 

Hirdetmény. 
Zetea községben eladók a régi 

községházától megmaradt ajtók és ab-
lakok, é3 pedig: 
64 drb. 125 cm. magas ablakszárny, 
66 „ 68 „ „ H 
10 „ 220 „ magas, 100 cm. széles 
ajtó ;az ablakszárnyakkal 72 drb. üveg-
gel van ellátva. A jegyzői irodában 
bármely időben megtekinthetők. 

Zetea, 1926 május 21. 
Elöl járóság. 

Valódi tiszta 

J U H-S A J T 
kapható s 

ifi. Szabó Gábor tibódi 
= gazdaságában. = 
Kilónként jelenleg 3 5 L . 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagyér-
demű közönséget, hogy a Dobrai 
és Ferenez társaságból közös 
megegyezéssel barátságosan ki-
léptem. Egyben kérem igen tisz-
telt vevőimet, hogy az egyelőre 
saját házamba, Str. Miron Costiţ 
(Felső Tó-utca) 7 sz. alá helye-
zett műhelyemben épp oly biza-
lommal keressenek fel,  mint 
azelőtt. Biztosítom az eddig is 
tapasztalt pontos és lelkiisme-
- - - retes kiszolgálásról. = : 

Tistelettel: 
P e r e n c z I v d l ó z e © 

cipész. 
Kész  cipők  kaphatók!  Olcsó árak/ 
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m'l?(|,en ágával. Be-
téteket a legjobban gyümölcsöztet. Kölcsö-
nöket folyósít.  Eszközöl átutalásokat, ugy 

Foglalkozik termény és liszt Tételével és eladásával. 
Saját töke 6% millió ieu. 

Ha jó minőségű hámfelszerelést 
akar venni, keresse fel 

Szőke István 
sziisyártó-ttzletét, 
a Strada Principesa Elisabeta— 
Bethlen utcában, hol nagy vá-
laszték van elsőrendű anyagok-
ból készfiit  hámokban. Dacára 
a nagy drágaságnak, még min-
dig régi árakban árusitom 
• • készletemet. • • 

Uj megrendeléseket és javítá-
sokat a legrövidebb idő alatt 

eszközlöm. 

Községek sorrendje a választásnál. 
A választás alkalmával a közsé-

geket a maguk kerületében a követ-
kező sorrendben engedik szavazáshoz: 

I.  kerület.  Székhelye:  Odorheiu  vá-
rosa. 1. Dealul, 2. Ulcani, 3. Fâncel, 
4. Obraneşti, 5. Polonia, 6. Tămă-
şeşti, 7. Feliceni, 8. Cădişeni, 9. Odor-
heiu. 

II.  kerület.  Székhelye  ; Cristur.  1. 
Cristur, 2. Vidacut, 3. Şoimoşul-mare, 
4. Săcel, 5. Eliseni, 6. ' Feleag, 7. Mu-
reni, 8. Săcueni, 9. Bodogaia, 10. Ce-
cheşti, 11. Filiaş. 

III.  kerület.  Székhelye:  Ocland.  1. 
Ocland, 2. Vlăhiţa, 3. Lueta, 4. Jim-
bor, 5. Crăciunel, 6. Satul-nou. 

IV.  kerület.  Székhelye  : Satu-mare. 
1. Satu-mare, 2. Vârşag, 3. Zetea, 4. 
Căpâlniţa, 5. Sâncraiu, 6. Tibodu, 7. 
Târnoviţa, 8. Beclean, 9. Brădeşti. 

V.  kerület.  Székhelye:  Porumbeni-
mari. 1. Porumbeni-mari, 2. Mujna, 3. 
Dârjiu, 4. Petecu, 5. Jaşul, 6. Ulieşul, 
7, Doboeni, 8. Taetura, 9. Beta, 10. 
Forţeni, 11. Cireşeni, 12. Vasileni, 13. 
Nicoleşti, 14. Arvăţeni, 15. Hogia. 16. 
Văleni, 17. Tăureni, 18. Oţeni, 19. Mu-
geni, 20. Matişeni, 21. Lutiţa, 22. Alu-
niş, 23. Dejuţiu, 24. Beteşti, 25. Po-
rumbeni-mici. 

VI.  kerület.  Székhelye:  Mărtinuş.  1. 
Mărtinuş, 2. Joneşti, 3. Petreni, 4. Oră-
şeni, 5. Mereşti, 6. Teleac, 7. Daia, 8. 
Călugăreni, 9. Chinuşu, 10. Locodeni, 
11. Alexandri ţa, 12. Sânpaul, 13. Bă-
-deni, 14. Comăneşti, 15. Ghipeş, 16. 
Aldea, 17. Ighiu, 18. Rareş. 

VIL  kerület.  Székhelye:  Praid.  1. 
Praid, 2. Chibed, 3. Pauleni, 4. Corund, 
5. Ocna de jos, 6. Ocna de sus. 

VIII.  kerület.  Székhelye  : Sângheorg. 
de  Pâd.  1. Sângheorgiul de Pădure, 
5. Jacodul, 3. Veţea, 4. Sălaşuri, 5. 
Cibu, 6. Dumitreni, 7. Roaua, 8. Bor-
doşiu, 9. Călimăneşti, 10. Fântănele, 
11. Hoteşti, 12. Ştefaneşti,  13. Cioc, 
14. Viforoasă. 

IX.  kerület.  Székhelye  : Atid.  l.Atid. 
2. Şoimosul-mic, 3. Ghindari, 4. Avra-
meşti, 5. Andreeni, 6. Goagiu, 7. Be-
zid, 8. Bezidul-nou, 9. Crişeni, 10. Şic-
lod, 11. Atia, 12. Solocma, 13. Cuş-
med. 

X.  kerület.  Székhelye:  Cobăteşti.  1. 
Cobăteşti, 2. Cheda-mare, 3. Cheda-
mică, 4. Firtănuş, 5. Turdeni, 6. in-
lăceni, 7. Firtuşu, 8. Satul-mic, 9. Lu-
peni, 10. Bulgăreili, 11. Bisericani, 12. 
13. Rugăneşti, 14. Medişor, 15. Nico-
leni, 16. Ceheţel, 17. Tărceşti, 18. Be- n • „ « J . - ^ , , ™ 
zid, 19. Şimoneşti, 20. Mihaileni, 21. D e D Z l I l - , p e t r O i e i l D l - , 
Cădaciu. i i • r w 

XI.  kerület.  Székhelye:  Tălişoara.  nVerSOiaÍSZlVO  gaZIDO-
1. Tălişoara, 2. Herculean, 3. Filia, 4. J ' ° 
Biborţeni, 5 BăţănU-mid, 6 Brăduţ, t o r o k CS l o k o m O D î l O K 
7. Racoşul de sus, 8. Varghiş, 9. Do-
faoşeni.  minden nagyságban, ál-

« . . . , landóan raktáron, kedvező 
önkéntes árverés. £ 3 S r £ 5 S * - £ 5 Z 
Axente Sever (Rózsa-utca) 12 sz. alatti 

épületes belsőség az összes felülépitmé-  M aSfc  y w 
nyekkel együtt Pünkösd másod napján D a l l i l O Ml P 3 Q 
1926 május 24-én délután 3 érakor a , 
helyszínén megtartandó önkéntes árveré- ; gepOSZtaiya — 
sen el fog  adatni. Sepsiszentgyörgy—Sft-Gheorghe. 

Értekezni lehet d r . Nagy Lajos és 
d r . Szabó Gábor ügyvédek irodájában. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja, 
Eladó szabad kézből egy lábon álló 

istálló faanyaga.  Értekezni Odor-
heiu Strada Ştefan  Cel Mare No. 11 
szám alatt lehet (volt Malom utca). 

Feliceni (Felsőboldog-
falva  Udvarhelym.) 

községben 4 kövü vízimalom, 6 hold 
príma réti kaszáló a malom mel-
lett és 6 hold erdővel. Értekezni 
lehet Putnoky Mártonnál Odorheiu 
Sír. Principesa Mária 17 szám. 

K I JL egy vasteogelyü, kere-
C l a U U keken húzható, 61/, 
lóerős nyersolajmotor. Cséplőgépek haj-
tására alkalmas. [Cim a kiadóhivatalban. 

Serviciul de Poduri şi Sjssle din jul 
Odorheiu. 

No 303-1926. 

Publicaţiune de liciţatie. 
Se scoatt la licitaţie restabilarea 

protegarei malului pe şis. jud. Viăhiţa— 
Jimbor intre km. 29,350—29,393 din 
jndeţul OJorhelu. 

Valoarea lucrărilor de pe deviz 
este de lei: 70.000. Licitaţia se va 
ţine la Prefectura  Judeţului Odorheiu, 
îa ziua de 30 Iuuei 1926 orele 11 a. m. 

Proiectul lucrărilor şi condiţiunile 
se pot vedea zilnic, orele 11—13 a. m. 
la Serviciul de Podoii şi Şssele Odor-
heiu. 

Supra oferetele  nu să primesc. 
Odorheiu, la 14 Mai 1926. 

Şeful  serviciului: 
Slpo.s inginer şef. 

garnitura szalonbutor nagy 
tUHőrrel fc  egy sziVattyus-
Kút Str. Principesa JUana no 304-1926. 

(gotVSs-tttca) 6 szSm alatt SEADÓ. 

• • ^ A l a több asztal, szék, 
E l t t a O K ágyak, egy 8 
személyes kocsi, egy könnyű uj kocsi 
a Szejkeffirdőn. 

Tanulókat felvesz 
Fogarassy & Co. autogarage 
- = Crlsturul—Săcuesc. = 

2—3 szobás kiadó lakást 
keresek. Jakó tanár Str. 
M. Viteazul (Király-u) 42 
A Ştefan  cel Mare (Malom-utca) 
34. sz. alatti 3 szobás lakóház, 
gazdasági épületekkel és kis gaz-
dasági kerttel olcsón ELADÓ. 
Értekezni a kiadóhivatalban lehet. 

Serviciul de Poduri şi Şosele din jud. 
Odorheiu. 

Publicaţiune de licitaţie. -
Ss scoate la licitaţie reconstruirea 

supraconstrucţiei podurilor No: 102, 
110 şi 127 de pe şoseaua judeţiacă 
Văţjiţa—Jimbor intre km. 23—24, 
25—26 şi 30—31 din judeţul Odor-
heiu. 

Valoarea lucrărilor de pe deviz 
este de lei: 45.000-50.000 şi 57,650. 

Licitaţia se va ţine la Prefectura 
din judeţul Odorheiu, în ziua de 3 
Iulie 1926, orele 11 a. m. 

Proiectele lucrărilor şi condiţiunile 
8e pot vedea zilnic intre orele 11—13 
la serviciul de poduri şi şosele Odor-
heiu. 

Supra ofertele  nu să primesc. 
Odorheiu, la 14 Mai 1926. 

Şeful  serviciului: 
Sipos inginer şef. 

Felhívás. 
\lillanyerőre berendezett kocsi-
" gyártó-műhelyemben a legrövi-
debb idő alatt készítek megren-
delőimnek : karosszériákat, hajtó-
és legkényesebb Ízlésnek megfelelő 
kocsikat. Stráf-  és gazdasági 
szekereket, ugyszintéu mas a szak-
mába vágó dolgokat. Gőzölt anyag-
ból ugyanazon árban, mint régi 
száraz anyagból. — Egy modern 
hajtó kocsi raktáron, j u t á n y o s 
árban. Tekintve, hogy állandó 
nappali árain van, sürgős rende-

léseket azonnal készítek. 

Sándor Dénes Gusztáv 
kocaigyártó. 

Strada Regele Carol — Br. Orbán 
Balázs-utca 115. szám. 

Ma Áa V . 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállítunk 

azonkivül motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb. stb. 

„ G é p v á s á r " 
Brassó, Kapu-utca 43. 

No. 429 ex. —1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că îa baza deci-
ziunii Nr. 3157 şi Nr. G. II. 598—1926 
a judecătoriei de Ocol din Cristur 
în favorul  reclamantului Dr. Fazakas 
Miklós repr. prin advocatul contra 
pentru încasarea creanţei de 20000 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 31 Maiu 1926 orele 8 la faţa 
locului în Cristur, unde se vór vinde 
prin licitaţiune publică judiciară vacă, 
taur îa valoare de 3U000 Lei. In caz 
da nevoie şi pub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face  20000 Lei capital, dobânzile cu 
10% socotind din 24 Nov. 1925 iar 
spesele pâoă acum staverite de 5221 L. 
50 bani. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de aiţii 
şi acestie şi-ar fi  câştig&t dreptul de 
acoperire Jicitaţia prezentă este ordo-
na'ă şi în favorul  acestora îa senzttl 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu la 9 Maiu 1926. 
Dnbb, portărel 

ftz  ország bármely rfczfte  VállaloH szeuflysziUlt&t  auttVat: ifj.  Barltfczy  Albert. 

Naponta 
îfiss  teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze* 
lék, paradicsom és másfajta  konzervek, sajtok, csokoládé 
különlegességek HIRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél  kaphatók. 

-A.ngol t e á k b a n n a g y v á l a s z t é k : . 



sasassBasessB^asBsaeBsssssssasasasBBa! 

Megérkeztek! 
Kiváló szakérte lemmel összeválogatott csodaszép 
gyapfnszövetek  féifiruhákra.  babátokra úgyszintén 
raglánok, e sőköpenyek 

s legjobb minőségű bel- és külföldi  valódi 
kivalóan alkalmas nrti kabátokra is — Kés® 

britses, strttks nadrágok nagy választékbau éB faltünő  o'.cşon. Kötött 
Mindenféle 

kelengye-siffonok 
és vásznak 

mellények, sapkák, nyakkendők. hariBny&k stb. Sepsiszentgyörgyi férfi-rnha-gzétlesek 

Scherg féle brassói szövetek gyári áron.— Mindenféle minőségben. 
L Ö B L ZEL. ü z l e t é b e n , B i x L R e g . F e r d i n á n d 2 5 . ( v . K o s s u t h - u . ) 

Homoród Klimatikus Gyógyfürdő 
junius 1-től nyitva. 

Fanyves ózoodú* levegő, vasas ásványvíz, a vérszegénység, 
idegesség, az emésztési és légzö-Bstervek renyhe működése 

ellen páratlan hatású, melegfürdóje  kitűnő szívbajosoknak, 
csuzban és köszvényben szenvedőknek. 

Bútorozott szobák 60—80 leuig naponta; melegfürdő 
30 leu, a vendéglőben hatóságilag megállapított árak. Odor-
heiu és Homoródlürdő között napi autóbuszjárat. 

Mindennemű felvilágosítással  szolgál a fdrdóigazgatóság. 
Szobák csak iráBban foglalhatók  le, miért kéretnek t. állandó 
vendégeink, hogy a kik a tavalyi szobákat, vagy ujabbat is 
megtartani óhajtják, szíveskedjenek erről a fürdőigazgatóságot 
miel óbb értesiteni. 
Junius hóban a szobák é s ffird6dijakn*l 

' árkedvezmény, z " 

F L U H Á B C r A B O B Igazgató. 

Jó  magaviseletű  fiu  tanoncnak 
felvétetik.  Cint  : a Saékely  Köz-

élet  kiadóhivatalában. 

Serviciul de Podori şi Şosele din jud. 
Odorheiu. 

No. 302—1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Se scoate la licitaţie construirea 

poduri? or: 
a) No 45 depe şos. jud. Şard-

Dumitreni km. 17—18 
cu suma de . . . 140.000 lei 

b) No 54 depe şos jud. Cris-
tur—Sft'.  Gheorghe-Pă-
dureni km. 18—19 cu 
«ama de 40.000 lei 

c) No 68 depa şos jud. Cris-
tur—Sft.  Gheorghe-Pă 
dureni km. 22—23 cu 
suma de 167.000 lei 

L'citoţia se va tine la Prefectura 
judeţului Odorheiu, în ziua de 2 Iulie 
1926 orele 11 a. m. 

Proiectele lucrărilor şi condiţiunile 
se pot vedea zilnic intre orele 11—13 
la serviciul de Poduri şi Şosele Odor-
heiu. 

Supra ofertele  ro» să primesc. 
Odorheiu, la 14 Mai 1926. 

Şeful  serviciului: 
Bipoa inginer şjf. 

Dela Primăria oraşului Odorheiu. 
No: 1988—1926, 

Publicaţiune. 
Aducem la cunosticţă genar&lă că 

barierile orsşu'ui Odorheiu începând 
dela 20 Maiu a. c. seara orelo 22 jâ ă 
)» orele 6 diminoet* Ş' incrpâod dela 
1 Octombrie pâ ă la 1 Miiu dela orele 
21 până la orele 5 dim. fuct  închise 
p:n făsarea  rampilor, pentru a se putea 
icéessa taxele legale. 

Odorheiu la 8 Mai 1926. 
Primăria. 

Hirdetmény. 
Köztudomásra hozzuk, hogy a tör-

vényes vámilletékek beszedése végett 
a városi vámok a vámsorompók lebo-
csétása által f.  évi május 20 ától kez-
dődöleg, este 22 órától reggel 5 óráig 
és október 1 tői május 1 ig este 21 
órától reggeli 6 óráig le lesznek zárva. 

Odorheiu, 1926 május hó 8-án. 
Polgármesteri hivatal. 

Kireheis-féle 

pléhmegmunkáló gépek, 
amig a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 
„Gépvásár" 

Brassó, Kapu-utca 43. szám. 

41—1926. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Ghipeş köz-

ség korcsma helyisége az 1927 évi 
január hó 1-től, 1926 évi december 
hó 31-ig tartó 3 évi időtartamra a fo-
lyó évi junius'hó 9-én délelőtt 10 óra-
kor Ghipeş község házánál nyilt árve-
résen haszonbérbe fog  adatni. 

Árverési feltételek  az aldeai jegyzői 
irodában a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Kikiáltási ár 12.000 Lei, melynek 
10% a bánatpénzül leteendő. 

Aldea, la 10 Maiu 1926. 
Kádár Gyula notar cerc. 

189—1926. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Aldea község 

korcsma helyiség az 1926 év aug. hó 
15-től, 1929 aug. hó 15-ig tartó 3 évi 
időtartamra a folyó  év május hó 26-án 
délelőtt 10 órakor az áldeai jegyzői 
irodában nyilt árverésen haszonbérbe 
fog  adatni. 

Árverési feltételek  az áldeai jegyző-
nél a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Kikiáltási ár 11.000 Lei. melynek 
10°/#-a bánatpénzül leteendő. 

Aldea, la 6 Maiu 1926. 
Kádár Gyula notar cerc. 

Elsőrendű erdélyi biztosító intézet 
szép feltételek  mellett Udvarhe lyen ü g y n ö k ö t keres. Ilyen 
kereskedelmi cégek vagy privát emberek, akik a piacon mással is fog-
lalkoznak, előnyben részesülnek, „lövedelmező mellékfoglalkozás"  jelige 

alatt szíves válaszokat kérnek a lap kiadóhivatalába. 

* * * * * * * 

Építkezők és házigazdák figyelmébe 
A nyugati nagy müveit államokban már általános az a felfo-

gás, hogy semmi sem teszi kedvesebbé, vonzobbá a lakást, mint a 
szobák művészies és Ízléses festése. 

Épp azért bátrak vagyunk a város és az egész vármegye n. é. 
közönségének a figyelmét  felhívni  arra, hogy a külföldről  a legmo-
dernebb és legizlésesebb szobafestő-mintákat  sikerűit beszereznünk, 
s hogy minden a szoba- és templomfestészet,  butorfeslés  és fényezés 
(lakkozás) terén felmerüli)  munkát nemcsak a legizlésesebben, de a 
legolcsóbban is felvállalunk  és lelkiismeretesen teljesítünk. 
Nagyobb «pi tés i vállalatnál árkedvezmény. - Tisztviselőknek 

külön Árkedvezmény. 

Elegáns férfi-,  női- és 
gyermekcipők min* 
denféle  divatos fa* 
zonban, úgyszintén 
e g y s z e r ű b b á r u k 
készen és rendelés 

után, legjobb anyagból és legjutá* 
nyosabb árakon Orbán, flagy  és 
• Tamás volt üzlethelyiségében • 

T a m á s M ó z e s 
eipésznél szerezhetők be. 

a r i Z  A* « a a - A n / v t i / i r ajánl régi és uj méretű falazó  géptéglát, hódfarkú  és nornyoit 

Az Első géptégla- és cserépgyár i ^ i ^ l t a legjobb kivitelben. - wh » «««p—m-
tásra el fogadunk  megrendeléseket, és a n. é. közönséget idejében kielégitjük. _ 

pgp Külön árkedvezmény tisztviselőknek:! ^N 
Ajánlunk nagyon szép villaszerű épületeket teljesen készen, elsőrangú kivitelben, 2 vagy 3 szoba, konyha, fürdő-

szoba, kényelmes veranda- és előszobával, pincével stb. modern beosztással 170.00 leutól felfelé. 
Kész terveket készséggel bemutatunk. = 

m A m — Prima fabrica  de cărămidă şi ţiglă cu putere mechanică 
NOV3K liavia Ci  VOcliP» ™ géptégla és cserépgyár Odorheiu. 

Egyetlen egy szobának a kifestésénél  ÍB birki meggyőződhetik arról, hogy mi mű-
vészies, Ízléses, lelkiismeretes éB mindezek dacára is olcsó munkát végzünk. 

G r e g e r é s B o d é n d o r f e r 
szobafestők  és mázolók ' 

Bulevard Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 29. szám-


