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Megjelenik minden vasárnap. 

Nem fajult  el 
még a székely vér, minden cseppje drága 
gyöngyöt ér, — énekelte fajunk  világ-
hírre emelkedett, koszorús költője a 
kemény próbák idején, a harcoknak 
idegeket ölő pusztító tüzében. Nem  fa-
jult  el,  kiáltjuk most mi is a válasz-
tások fényes  sikere után szivünk túl-
áradó örömérzetével. 

Annak a népnek a fiai,  akikről 
Petőfi  egykor ugy énekelt, hogy nem 
mondom: előre székelyek, mert előre 
mentek ugy ia ti hős fiuk  ; annak a 
népnek gyermekei, akik a grodeki uton, 
Siemikowce romjainál és az Isonzó 
sziklás partjain halálmegvetéssel száll-
tak szembe a hatalmas szuronyerdővel, 
fényesen,  dicsőségesen kiállották a tüz-
próbát a most lefolyt  országos válasz-
tásoknál is. 

A hűségnek, a megbízhatóságnak, 
a fegyelmezettségnek,  a jellemszilárd-
ságnak olyan példáját mutatta népünk, 
amely előtt tisztelettel, kalaplevéve kell 
megállanunk mindnyájunknak és örven-
dező lélekkel kell megszorítanunk min 
den egyes munkától kérges tenyeret, 
mert ime a székely név megint szép 
lett, méltó régi nagy híréhez s nem 
engedett Bzenayet tapadni őseitől örö-
költ szent nevéhez, kipróbált régi be-
csületéhez. 

A vármegyénkben elért 94%-os 
fényes  eredmény, amely az egyezmé-
nyes lista összes jelöltjeit diadalra 
vitte, gyönyörű tanulságot rejt magá 
ban. Memento azoknak, akik pénzzel, 
hangzatos jelszavakkal indultak a vá-
lasztási harcba, hogy a székely becsü-
let sem el nem adó, sem meg nem vá-
sárolható. Memento azoknak, akik ma-
gukat, a faji  közösségből ki akarják 
vonni, hogy bárminő szép, történelmi 
nevük íb van, ha nincsenek fajukkal, 
akkor annak ellenére vannak, amit ké-
sőbb a történelem is feljegyez  s az 
unokáknak kell szégyenkezmök őseik 
meggondolatlan ballépése miatt. Me-
mento a hatalom birtokosainak, hogy 
ez a nép törvénytisztelő, békeszerető, 
az ország konszolidációjáért dolgozó, 
a többi népekkel testvériesen élni akaró 
nép, amely méltó arra, hogy vele em-
beriesen bánjanak, ősi barázdáját, sze-
gényes földjét  el ne vegyék, őserdőjé-
ből ki ne forgassák,  mert aki ezt a 
aépet gyöngíti, az a hazafenntartó, 
erőa oszlopokat gyöngíti. És végül me-
mento mindnyájunknak, hogy az egy-
ségben van az erő, amely egységet 
megőrizni, fejleszteni  és teljessé ten-
nünk mindnyájunknak szent kötelessége 

Amikor megválasztott szenátorun-
kat és képviselőinket melegen üdvö-
zöljük, ugyanakkor forró  üdvözletün-
ket küldjük a vármegye minden ré-
szébe & Magyar Párt önzetlen, fárad-
ságot nem iBmerő választó polgáraihoz, 
hogy a jobb jövő hajnalbasadását jel-
képező csillaghoz hűek maradtak. A 
jól teljesített munkának az édeB tuda-
ta, lelkiismeretüknek örvendező szava 
legyen jutalmuk megfontolt,  nemes cse-
lekedetükért. A csillag jegyében bizto-
sított gyönyörű győzelem pedig hozza 
meg azt a szebb, azt a boldogabb jö-
vendőt, amely után buzgó imádság epe-
dez százezerek ajakán. B. L. 

Tornavizsga. A helybeli róm. 
kath. főgimnázium  tornavizsgálatát ju-
nius 3-án, Űrnapján d. u. 5 órai kez-
dettel tartja meg az intézet torna-
csarnokában. 

Választások után. 
— Óriási többséggel győzött az egyezmé-
nyes (kormánypárti—kisebbségi) lista itt és 

mindenütt. — 

Minden nagyobb izgalomtól men-
tesen, ünnepélyes komolysággal, nyu-
godtan készült Udvarhelyvármegye la-
kossága a képviselőválasztásokra. Azon-
ban ez a nyugalom, csend nem a vihar 
előtti szélcsend volt, hanem a helyzet 
átértéBe és az eredmény kivivásának 
bizonyossága által keltett| nyugodtság 
érzésének megnyilvánulása. A város 
képe nem változott meg a képviselő-
választás napján : 25 ikén sem ; rend-
ben, csendesen gyülekeztek a vidéki vá-
lasztó polgárok a városi tanács épülete 
előtt. A felsőboldogfalviak  dalolva, ma-
gyar zászló alatt, katonás rendben való 
felvonulása  külön feltűnést  keltett. 

A katonák lankadatlan buzgalom-
mal, néha fölöslegesen  is leigazoltatnak 
mindenkit, ki a választási zónán át 
akar menni, később maguk is belátják, 
hogy felesleges  munkát végeznek, en-
gednek tehát mindenkit nyugodtas 
dolga után nézni. 

Bent a választás helyiségében azon-
ban annál izgalmasabb az élet. Szabó 
Alajos dr. vezetőjáráebirő már reggel 
6 órakor hozzákezd az előkészületek 
megtételéhez, hogy célszerű munkabe-
osztással a szavazatok leadását annál 
könnyebbé tegye. A* képviselőjelöltek 
közül Sebesi János dr., Lupu Kostáky, 
Andreiaş, Tănăaescu, Bratincu és So-
lomon dr. jelentek meg a választási 
helyiségben. 

Szabó Alajos dr. pont 7 órakor 
nyitja meg a Bzavazást. 16—16 szava-
zót engedtek be egyszerre a választási 
helyiségbe ; mindenik csoportnak maga 
a vezető biró ad felvilágosítást  a sza-
vazásra vonatkozóan, szigorúan, lelki-
ismeretesen ellenőriz mindent, valóság-
gal emberfeletti  munkát végez. — Dél-
ben 2 órai megszakítással egészen dél-
után 4 óráig egyik csoport a másikat 
kergeti, négyóra után már alig egy-két 
Bzavazó jelentkezik szavazatának leadá-
sára. A nyugalmat a Magyar Párt el-
lenfelei  arra használják fel,  hogy egy-
máshoz közeledjenek ; érzik, hogy ered-
ményre semmi remény, eltávoznak, hogy 
a választás megfelebbezését  közösen 
intézzék. 

Pont 8 órakor Szabó elnök a sza-
vazást befejezettnek  nyilvánítja, de 
mielőtt az urna fölnyitáBához  kezdene, 
az ellenzéki pártok benyújtják a vá-
lasztás ellen készitett contestaţiojukat 
(felebbezés). 

Indokuk: Lupu Kostaky, a nép-
párt jelöltje Averescu tábornokot ábrá-
zoló medáliát tűzött mellére, igy jelent 
meg a választási helyiségben; ugyan-
ezt tette több állami tisztviselő is. 

Második indokuk a szavazó lapok 
érvényességét igyekszik megtámadni: 
Bethlen György neve mellé a grófi  cím 
is oda van nyomtatva, dacára annak, 
hogy az alkotmánytörvény a nemesi 
cimek és előnevek használatát megtiltja, 
a választási törvény pedig nem engedi 
meg, hogy a név mellett hozzáadások, 
pótlások legyenek. 

A contestafió  azonban sántít. A 
törvény intézkedése szerint a szavazó 
lapra ugy kell a nevet nyomtatni, ahogy 
a^választási igazolvány kiállitatott. A 
kérdéses igazolvány gróf  Bethlen György 
névre van kiállítva, tehát a szavazó-
lapba való névbeirás is helyes. 

A szavazatok összeszámítása éjjel 
12 óráig eltartott. Eredmény : egyezmé-

nyes néppárt—magyarpárt 1622, libe 
rálispárt 42, nemzeti és parasztpárt 
155, a dolgozók pártja pedig 87 szava-
zatot kapott. Az érvénytelen szavaza-
tok száma 73. 

* 

Egyébképpen az itteni választáson 
tapasztaltakhoz hasonló rendről, éB 
imponáló fegyelmezettségről  számol 
be minden vidéki információnk.  Az 
utóbbi időkben folytatott  alapos szer-
vezési munka eredménye, a székelység 
higgadt komolysága, érettsége meglát-
szott az összes választási körletekben. 
Ennek egyik feltűnő  bizonysága a má-
réfalvi  eredmény: itt ugyanis a lesza-
vazott 1897 szavazó közül — pedig 
kettő vak, nem lát — csak hétnek a 
céduláját kellett érvénytelennek minő-
síteni, s az összes szavazatok 95 és 
fél  százaléka az egyezményes (kormány-
párti—magyar) listára esett. Maga az 
elnöklő biró is meglepődéssel állapí-
totta meg a tapasztalt öntudatosságot 
éB értelmességet b ennek a szavazás 
után kifejezést  is adott. 

De szinte ugyanilyen dicséretet 
érdemelnek a többi körletek szavazói 
is. A kecsedkisfaludiak,  akik négyes 
sorokban, énekelve vonultak Kobátf&l-
vára. A homoródalmásiak szintén né-
gyes sorokbm, román, magyar színű 
zászlók alatt, rezes bandával vönu'tak 
fel.  Kétféle  zászlóval, zárt sorokban 
járultak a zetelakiak is Máréfalván  a 
szavazó helyiség elé; a köríspatakiak, 
bözödiek pedig Etédre díszes menetben, 
énekszóval. 

A Magyar Párt részéről különben 
minden körletben választásvezetők mű-
ködtek ; az érvénytelenített szavazóla-
pok száma pedig mindenütt rendkivül 
kevés. Általában az eddigi rendbon-
tással kísérletezők, politikai akarno-
kok számára ez a választás határo-
zott és kétségtelen tanulságot szol-
gáltathat arra, hogy itt minden to-
vábbi próbálkozás céltalan és kilá-
tástalan. Megtörik az a székelység 
fegyelmezettségén,  ősi higgadtságán, 
érett belátásán 1 
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Legújabb. . 
A ssenátorválasztás eredménye. 

A leadott szavazatok száma néppárt — magyar liberális paraszt és nemzeti 
kerűletenkint párt párt párt 

Székely udvarhely 1020 26 100 
Oklánd 875 4 11 
Homoródszentmárton 1095 5 19 
Parajd 1044 0 16 
Erdőszentgyörgy 850 77 . 25 
Olasztelek 992 24 14 
Kobátfalva 1235 2 17 
Nagygalambfalva 1415 8 ' 11 
Székelykeresztur 1055 87 96 
Máréfalva 999 7 27 
Etéd 1234 ' 7 24 

összesen 11,816 197 360 

Alkotmányos életet. 
Ami az egyes ember szervezeté-

nek a levegő, az a mai kor emberé-
nek a politikai életben az alkotmá-
nyosság. Mennyivel inkább az a ma-
gyarnak, mely 1000 éve éli alkotmá-
nyos életét, s valahányszor ezt a zsar-
nokság által veszélyeztetve látta, el-
kezdve a rákosi nemzetgyűlések ellent-
mondó viharos jeleneteitől, az ujabb 
idők „adó és újonc" megtagadó ország-
gyűléseiig, mindig megtalálta módját 
alkotmányos élete megvédésének. Nem 
tűrte, nem tűrhette a rólunk, nélkülünk 
szellemében való kormányzatot. 

Ennek hatása aztán nem is ma-
radt el. A magyar nemzet Európa-
szerte, mind a politikai élet szabadsá-
gának fáklyavivője  lett ismeretes. 
Dicső nevek: Rákóczi és Kossuth 
tesznek tanúságot a magyar nemzet 
szabadságszeretetéről. 

Ily fejlett  politikai élet közepette 
talált minket az összeomlás. Változott 
viszonyok közé jutottunk. A magyar-
ság ma több államnak, speciel mi, Ro-
mániának vagyunk hü polgárai. De 
kérdem én, e változott viszonyok közé 
nem hoztuk e át a legteljesebb alkot-
mányos élet iránti érzékünket, nem 
hoztuk- e át vágyunkat, szeretetünket ? 
Nem hiszem, hogy e kérdésre valaki 
közülbnk nemmel felelne.  Némán tűr-
tük az elnyomatást a háború utáni 
első években; hiszen alig is várhattunk 
mást, mint diktatórikus politikát. 

Ma azonban már megvan a re-
ménye az alkotmányosság derengésé-
nek, hiszen oly kormány nyert ugy a 

I koronás főtől,  mint az állampolgárok-
I tél felhatalmazást  Románia politikai 

életének irányítására, melynek prog-
rammjában a kisebbségek sérelmeinek 
orvosláBa, s ezek között nyelvünk hasz-
nálata B a tanszabadság — mind meg-
annyi zálogai jövő életünk boldogsá-
gának — vannak felvéve. 

A napokban lefolyt  választásokon 
a magyarság e prográmm megvalósu-
lását kormányt&mogató, méltóságteljes 
egységével egy lépéssel előre vitte. 
Hisszük és reméljük, hogy nemsokára 
a fórum  lesz ezeréves kulturánk elis-
merésének színhelye. 

Politikánk külső megnyilvánitá-
sával azonban még nem zártuk le kö-
telességeink lapját. Belső életünkre is 
kell ügyelnünk. Ugy társadalmi egye-
sületeinkben, mint pártéletünkben az 
egymáBt megértésnek kell gyökeret 
vernie. Az egyéni érdeknek, hiúság-
nak a közös szent cél érdekében hát-
térbe kell szorulnia. Egymást meghall-
gatva, meggyőzve igyekezzünk elveink-
nek, akaratunknak érvényt szerezni, 
mert erőszakos, a hivatott szerveket 
kinullázó vezetéssel belbékét, megelé-
gedést sokáig fenntartani  nem lehet, 
ez pedig az egységre nézve kockáza-
tos lehet. 

Ezt annál is inkább szem előtt 
kell tartani, mert uj hazánkban is a 
régi alkotmányos élet folytatását  óhaj-
tanék. Ennek pedig egyedüli utja az 
erőszakoskodások megszüntetése min-
den vonalon. Ennek kettős hatása lesz, 
jó példát mutatunk (mert ne feledjük: 
a példa ragadós); más felől,  s ez szent 
meggyőződésem : ez esetben nem lenne 
okunk többé félni  a turáni átoktól 1 

Sz. T. 



Közlések. 
1918-1926. 

Közli: Pál István plebánus. 

II. 

Dr. Cornea prefeet  ur a kilátásba 
helyezett értekezletet 1920 évi junius 
15-re hívta össze a vármegyeház nagy-
termébe, amely teljesen megtelt a je-
lenlevőkkel. A prefeet  ur egy teljes 
órán át ismertette szándékát minden-
kit meglepő széleskörű tudással, mé-
lyen járó gondolkozással és nemes ér-
zéssel, amit a székelység iránt kifeje-
zett, ismételten nyomatékosan hangsú-
lyozva, hogy az emberi önzőség plu-
szával szemben a szenvedések mínu-
szának elérését tűzte kormányzati 
programmjának élére. 

Azok, akik a nehéz időben ügye-
inkről egymás között beszélgettünk, 
engem bíztak meg, hogy a prefeet  ur-
nák válaszoljak, ami életem egyik leg-
kényesebb feladata  volt. A következő-
ket mondottam : 

Ez az értekezlet mostani helyze-
tűnkben ilyen alakban az első s érez-
nünk kell annak jelentőségét. Adja az 
Isten, hogy következményeiben még 
jelentősebb legyen. 

A katonai állomásparancsnokság 
hözűlűnk többekot meghívott volt m. 
é. dec. 21-re és egy szivélyes fogadá-
son megkérdezett, hogy van-e kará-
csonyra valami kívánnivalónk ? s mi 
ott igyekeztünk is egyet-mást elmon-
dani, amit az örvendetes meglepetés 
ben elmondhattunk. Azóta nyilatkozni 
más alkalmunk nem voit, mint a pre-
fect  ur által ezévi május 17-re a hő-
sök emlékének kultusza tárgyában ösz-
szehivott értekezlet, ahol szintén al-
kalmunk volt a tárgy körül álláspon-
tunkat jelezni. 

De alkalmunk volt itt egyúttal 
hallani a prefeet  urat is, aki álláspont-
ját nagyjelentőségű beszédben igen ér-
dekesen fejtegette,  aminek éle (ha jól 
fogtam  fel)  oda irányult, hogy nekünk, 
akiket az események fejleménye  ösz-
azehozott, egymás mellett, egymással 
kell élnünk, ami annál lehetségeBebb, 
mert ha az eddigi küzdelmek a nem' 
zetiségi eszmének a címe alatt folytak 
is, de a jövő a nemzetiségi eszme iránt 
aem fog  oly nagy érdeklődést tanusi-
tani, hogy az a nemzetiségeket egy-
mással élbe állitsa, harcba vigye; a 
nemzetiségi kérdés idejét fogja  múlni; 

valamint a mi időnkben nincs vallási 
harc, vallási háború, éppen ugy nem 
lesz, sőt még kevésbbé lesz a jövőben 
nemzetiségi harc. Ez a prefeet  ur sza-
vainak kivonatos tartalma1. 

Azonban, hogy ezt a feltevést,  ezt 
a reménykedést a jövő mennyiben fogja 
valóra váltani ? azt természetesen, most 
senkisem mondhatja meg. De CBaku 
gyan az ujabb idők irányzata arra mu 
tat, arra enged következtetni, hogy a 
népeket elválasztó falak,  a mestersé-
ges Borompók nem leBznek fenntartha-
tók; a népek igyekeznek egymáshoz 
közelebb jutni, hogy egymással köny-
nyebben érintkezhessenek. Ez a törek-
vés megfelel  a kereszténység szellemé-
nek, aminek jótékonyan keli áthatni a 
népeket, hogy végre-valahára belássák, 
megértsék, hogy testvérek gyanánt 
kell egymással élniök és nem ellensé-
gesen. 

Ennek a szellemnek, ennek az 
irányzatnak érvényre emelkedését, 
diadalra jutását minden gondolkodni 
tudó jó embarnak óhajtania kell és 
abban tőle lehetőleg munkásnak is 
lenni2. Cíak ennek természetei felté-
tele, hogy szűnjenek meg a népek egy-
máson uralkodni akarni, aminek vég-
leg letelt az ideje. 

Igy tehát a jövöre való kilátások 
biztatók volnának. De hogy ez mikor 
lesz ? és hogy addig, és főképpen 
móst mi legyen ? hogy legyen ? ez az. 
a nagy kérdés, amely ma minden-
nél inkább nyomul előtérbe. 

A mostani események megmutat-
ták, hogy az idők járása képes minden 
emberi számítást felforgatni,  halomra 
dönteni. A jövőt annál kevésbbé tart-
hatjuk bizonyosnak, mert a jövő Isten 
kezében van. De mégis vannak olyan 
igazságok, amelyek mindenkor igazsá-
gok. Ilyen többek között az, hogy a 
jelen a múlton alapul, a jövő meg a 
jelenen épül; igy tehát a jelenben le-
het tenni a jövő érdekében. 

Azok az eszmék, amik most sok-
helyl forrongásban,  tartják a világot, 
nem a háború alatt születtek, megvol-
tak már azelőtt. Ha mi azt látjuk, ha 
mi ugy következtethetünk, hogy a ti-

1 Kell-e kiemelni, hogy minő jelentősége 
•an abbaa az időben mondott ilyen beszédnek? 
olyan időben és olyan helyről ? amikor éppen 
a nemzeti eszme elért diadalától voltak han-
gosak a szivek a nyertes oldalon ? annál na-
gyobb a szomorúság a másik oldalon. A pre-
feet  nr szavait érdemes nyilvánosságra hozni. 

' Az ekörüli gondolkozás ma már annyira 
kiszélesedett, hogy P&neurópa — az Európai 
Egyesült Államok előkészítéséért foly  a széles-
látókörüek munkája. 

lág jövőben olyan irányban fog  kiala-
kulni, mint ahogy azt előbb jelezém, 
akkor nekünk módunkban van annak 
érdekében már most tenni; mi a je 
lent is ennek tekintetbevételével ren-
dezhetjük be; nekünk ez a kilátás a 
jelenben végzendő munkánkat segiti, 
könnyíti. Mert ugy vélem, hogy a mi 
feladatunk  a jelen helyzetben nem is 
lehet más, mint a fölött  beszélgetni, 
hogy hogyan lehetne egymásmelleit 
való élésünket lehetővé és lehető köny-
nyüvé tenni addig is, a míg a nagy 
ügy — a nagy kérdés a maga utja és 
módja szerint megoldást nyer, amiről 
most vajmi keveset tudunk, s illetve 
bizonyosan semmit sem1. És ennél a 
beszélgetésnél van igazán értelme an-
nak a ma mindennél gyakrabban han-
goztatott jelszónak, hogy értsük meg 
egymást. Világos, mert hiszen enélkül 
együttes közös munkáról szó sem 
lehet. 

T. Urak 1 Nekünk könnyű lenne 
egymást megérteni, nekünk könnyű 
lenne együttes munkába fogni  és együtt 
dolgozni, ha a közelebbi események 
nem történtek volna. Engedjenek meg 
a Román Urak, de ha ezt mi itt előt-
tük nyíltan ki nem mondanók, a mi 
őszinteségünkben méltán kételkedhet-
nének és velünk, mint nem őszinte 
féllel  szóba sem állhatnának. Meg kell, 
hogy engedjék, hogy mi a mi érzel-
münket kifejezhesbük  és megmondhas-
suk, hogy mi nyomasztó helyzetbe ju-
tottunk, anélkül, hogy ennek előzmé-
nyeit, a körülményeket és módját itt 
fejtegetni  akarnók, ami felfogásunk 
szerint tul is haladja mostani felada-
tunkat. Da ennyit as őszinteség ked-
véért, hogy egymással szóba állhas-
sunk, mondani kellett. Nem akarunk 
keseregni, nem azért jöttünk ide, ha-
nem ügyet intézni, de a múltnak fi-
gyelembe nem vétele a tisztesség sé-
relme lenne, a tisztesség rovására es-
nék. Önök, Uraim, nem hinnék el és 
nem is, hihetnék el, ha mi azt monda-
nók, hogy nekünk Bem mi bántódásunk, 
nincs Bemmi bajunk, hogy nekünk nem 
fáj  semmi. De amikor dolgozni aka-
runk, saját ekzisztenciánk érdekében 
dolgozni kell, akkor nem sirunk, nem 
.kesergünk, hanem dolgozunk. És hogy 
munkánk nem lesz sikertelen, ered-
ménytelen, abban bizunk is. 

(Fotyt. köv.) 
1 Román körökben ekkor már hangok 

hallatszottak a versailesi békéről, de csak 
hangok. 

H IREK. 
Május 29, 

Levél a szerkesztőhoz. 
Csiksomlyó, 1926. máj. 22. 

Tekintetes Szerkesztő Ur 1 Itt 
ülök egy kecskelába asztal mellett, egy 
tulipántos magas hátú széken. Esőtől 
ázottan, fázódva  húzódom meg az asz-
tal egyik sarkánál — papirt veszek 
elő, plajbászt hegyezek, hogyjóUrand-
nak betűket rójjak papirra, hogy ezzel 
is bizonyitsam, hogy Szerkesztő Uram-
nak szeretek irni. Künn zugnak a ha-
rangok : jön egy-egy falu  keresztalja, s 
javában zuhog az eső. 

Da élőiről kezdem. Szombaton 
kora reggel, mikor a Hargita alatti 
kanyargós útra értem — egész Csík-
megye fölött  sűrű köd feküdött,  felérve 
a túlsó oldali hegyek fele  magasságáig. 
Mikor a köd körébe beérénk. jó oldal-
bordám is, de én is éreztük, hogy 
Csíkban bizony nyáron is van téli hi-
deg — dideregve, fázva  jutottunk 
Csíkszeredába. Hm 1 Csíkszereda I El-
gondoltam magamban, hogy e kedves 
kis városka szabályosan épített csinos 
házaival, gondozott utaival — (pedig 
ott nincs is kockakőburkolat) inkább 
illene anyavárosunk helyébe. Szeredá-
ban bizony több gonddal és csínnal 
építkeztek. S az udvarhelyi irigy szem-
mel bámulhatja az utcák nyílegyenes 
vonalait, rágondolva saját városa girbe-
görbe utcáira, rendetlen sikátoraira. 

A szombat reggeli órákban az Al-
csik, Felesik 8 a Hargita felőli  or-
szágút csak ugy 'önti magából a sok 
keresztalját, a „kóboros" szekerek so-
kaságát, a sok autóbuszt, autót. Alig 
lehet a somlyói uton előre haladni. 
Szép napo3 májusi idő van. A köd fel-
szívódott, s már látni a gyönyörű kegy-
templom magasba ugró két hatalmas 
tornyát. Ritkán hallani oly összhang-
ban zugó harangokat, mint itt. Távol-
ról ugy hat, mint valami csodás har-
mónium. Áhítat fog  el hallatára 1 

Jó embereknél kaptunk szállást. 
Ott jó emberek vannak, merem 
mondani — jobbak, mint nálunk, mint 
falumban.  Talán az Istent érzik köze-
lebb magukhoz, a csodás Mária-Bzobor 
fénykörében.  Mert, hogy ennek a BZO-
bornak mekkora varázsereje vagyon : 
— arról bő alkalmam vala meggyő-
ződni. Délután 2—4 óráig feljődtekfel 
a búcsúsok sorrendben, zászlók alatt, 

Árva László király. 
A XV. században Magyarország 

rendi korszakát éli. Erői megoszolnak 
a király és a rendek között. A keresz-
tes háborúk kora már lejárt. A pápák 
hiába próbálkoznak, hogy a nyugati 
népeket a török ellen tüzeljék, a ma-
gyar nemzet és a király magukra ma-
radtan állják a harcot és ICBZ Magyar-
ország Nyugat villámhárítójává. A ma-
gyar rendi állammal Bzemben azonban 
ott van a hatalmas török állam, a kö-
zépkor legerősebb monarchiája, mely a 
vallás parancsa szerint hódító politikát 
folf  tat és rettegett ellenségévé lesz egész 
Európának. Ebben a veszélyes harcban 
Magyarország a védekezés politikáját 
követi. Az ország déli részeit katonai-
lag szervezi, bánságokká alakitja, me-
lyek élén katonai diktatúrával felruhá-
zott bán és országos főkapitány  álla-
nak. A mikor pedig habsburgi Albert 
király halála után fia  egy fiatal  gyer-
mek király, V. László, kerül a trónra, 
az országnagyok szívesen félretesznek 
minden személyes perlekedést éB csat-
lakoznak az államférfiúi  bölcsességével 
és személyes bátorságával mindnyájuk 
közül magasan kiemelkedő Hunyadi Já-
noshoz, ki számos hadjáratában meg 
veri a törököt és utolsó nagy tettével, 
Nándorfehérvár  felszabadításával,  hosz-
BZU időkre visszaszorítja az országból. 
Nemsokára rá meghal éB törökellenes 
politikája a még CBak alig 23 éves 
László fiára  száll. 

A történelemnek ebből az idejéből 
veszi a tárgyat Herczeg Ferenc Árva 
László király c. szomorújátékához. Már 
Ciliéi-Ulrik, a gyermekkirály nagy-
bátyja, az ország főkapitánya.  E cBeh 
származása ember ádáz ellensége a 
Hunyadi-háznak, részben, mert bántja 
a hiúságát az a nagy tisztelet éB lel-
kesedés, amellyel a Hunyadiak iránt 

érez az egész nemzet, másrészt meg 
félti  Hunyadi Lászlótól a koronát. El-
határozza, hogy mindenáron elveszti a 
Hunyadi-fiukat  és nagybátyjukat, Szi-
lágyi Mihályt. Tervét akkor óhajtja 
végrehajtani, a mikor a futtaki  ország-
gyűlésen történt megegyezés szerint 
Lászlónak át kell adnia az ÖBBzes ke-
zén levő királyi várakat, elsősorban 
Nándorfehérvárt.  A terv ugy van ki-
eszelve, hogy a mikor a király cseh 
darabontjai bevonulnak a várba, vere-
kedést kezdenek az őrséggel és akkor 
leütik a László és Szilágyi fejét.  Szi-
lágyi érzi a fenyegető  veszélyt és a 
Hunyadi-párti Rozgonyi Sebestyénnel 
igyekszik rábeszélni Lászlót, a várka-
pitányt, hogy a cseheket ne engedje be 
a várba. A törvénytisztelő és királyhü 
László erről mindaddig hallani sem akar, 
mig meg nem mutatják neki Cilleinek 
egy titkos levelét, melyet apósának 
BrankovicB György szerb fejedelemnek 
irt, s a melyben közelebbről kül-
dendő „két szép golyóbisről", (a László 
és MátyáB fejéről)  teBZ említést. László 
ekkor eltökéli magát, hogy az apja 
szent emlékét gyalázó és élete ellen 
törő Ciliéit megöli. Ez rövidesen meg is 
történik, kérdőre vonja Ciliéit s a ke-
letkezett szóváltásban a László hivei 
Ciliéit összekaszabolják. A megfélem-
lített, gyenge király kénytelen bele-
nyugodni abba, hogy Temesvárra utaz-
zék, a Hunyadiak várkastélyába. (I. fel-
vonás.) 

II. felvonás.  Szilágyi Erzsébet, az 
eszeB Hunyadiné szeretné kiköszörülni 
azt a csorbát, a mi Ciliéi halálával a 
királyi tekintélyen esett. „Föl kell emel-
ni — úgymond — a királyt és ismét 
királlyá tenai" éB egy nagyon megható 
páros jelenetben Szerető anyai szivé-
nek melegségével annyira hat az árva, 
ezt a szeretetet addig soha nem érzett 
királyra, hogy az összes hivei előtt 
esküvel fogadja,  hogy szövetségre lép 
á Hunyadi-házzal, Szilágyi Erzsébetet-

édei anyjává, Lászlót és Mátyást test-
véreivé fogadja.  Egyúttal Lászlót ki-
nevezi a Ciliéi helyébe'országos főka-
pitánynak. A gőgös, hatalmukat féltő 
királypárti főuraknak  sehogysem tetszik 
ez a szövetségrelépés, b hogy a „ve-
szélyes" Hunyadi-házat elveszítsék, rá-
veszik a királyt, a kötött barátság 
teljesebbé tétele végett hivja meg bu-
dai palotájába a 2 Hunyadi- fiut.  A 
mit sem sejtő László örömest követi 
királyát Budára. 

III. felvonás.  Budán nagy lakmá-
rozás. A király meg van elégedve a 
helyzettel, készséggel adja beleegyezé-
sét Lászlónak, hogy gyűjtsön hadat a 
török ellen, sőt maga is szívesen menne 
a harcba, de betegeskedése akadályozza 
őt ebben. László ellenBégei ezt a harci 
készülődést használják fel  az ő teljes 
elvesztésére. Megnyerik Gara nádori 
is, aki már mint László jövendő beli 
apósa szerepel, de aki inkább veszni 
engedi Mária leánya boldogságát, sem-
hogy egy jottányit is engedjen a há-
borúellenes meggyőződéséből. A be-
folyásolható  király hamar elhiszi, hogy 
László háborúra csak azért készül, hogy. 
onnan dicsőséggel haza térve, fejére 
tehesse a koronát. Bár a gyönyörű ko-
rona-jelenet, ahol a király próbára te-
szi Lászlót, vágyik e a korona után, 
éppen az ellenkezőjét bizonyitja, mégis 
mert sikerül a Budavárában elbújva levő 
Hunyadi-híveket egy zsebkendő lobog-
tatásával felkelésre  birni, mely csak arra 
az esetre van előkészítve, ha Hunyadi 
Lászlóékat Budán veszély fenyegetné, 
a király bebizonyitottnak látja a 
László ellene törését és Lászlót hí-
veivel együtt elfogatja.  Csak Szilágyi 
Mihálynak sikerül megszöknie. 

IV. felv.  A király hivei készítik a 
vádiratot nemcsak László ellen, hanem 
öccse, Matykó ellen is, mert hát „far-
kasban a csecsszopót Bem szabad kí-
mélni". Súlyosak a vádak: gyilkosság, 
hűtlenség, felségsértés,  összeesküvés, 

amikre egyhangúlag halálbüntetést kér-
nek. A király ingadozik, aláírja-e az 
Ítéletet vagy sem, de a mikor hivei 
elhagyással fenyegetik  és maga Gara, 
kinek védenie kellene vejét, alegszen-
vedélyesebben sürgeti az aláírást, lelki 
egyensúlyát elveszti és aláírja a László 
halálos Ítéletét. Ugyanez a sors vár 
Mátyásra is, de itt már az előbb vér-
szomjas királypártiakban is megszólal 
a lelkiismeret, félnek  Szilágyi Erzsébet 
haragjától és mert vádat sem tudnak 
felhozni  ellene, megelégesznek az 6 
fogságba  vetésével. Ilyen előzmények 
után hull porba Hunyadi László feje  a 
király esküje ellenére 1457 márc. 16-án 
a budai Szt. György, téren. Az eskü-
szegő király éB felbujtói  gyáva kutyák 
módjára menekülnek Budáról, amikor 
meghallják, hogy a Hunyadi-rabok ki-
törtek börtönükből és Szilágyi Mihály 
a Erzsébet nagy sereg élén közelednek 
Budavár felé. 

A főcselekvény  mellé kedvesen illesz-
kedik be László és Mária egymáBÍránti 
szerelme, Kanizsai Erzsinek szerelmi 
bánat miatti kolostorba vonulása s Bö-
göly udvari bolondnak, Hunyadi János 
egykori katonájának, szívbe markoló 
bizonyságtétele Hunyadi Jánosról, az 
öreg Magyarról. 

Nem volt könnyű vállalkozás a ref. 
kollégium tanári kara részéről e meg-
rázó tragédiának műkedvelők általi 
előadására gondolni is, mert ahol min-
den szó, minden mozdulat igen alapos 
elgondolást kiván, rutinos alakitói kész-
séget, ott egy tévesen, vagy rosszul 
használt hanghordozás, a gyors drámai 
bevágásoknak elhibázása vagy a gya-
kori tömegjelenetek diszharmóniája vég-
zetes felboritását  okozhatja az egész 
előadásnak. 

Hogy ezeknek teljes tudatában is 
mert gondolnia kollégium a darab elő-
adására, azt városunk több műkedvelő-
jének eddigi szereplései alapján mél-
tán tehette. Az utóbbi években váró-



s mikor a hatalmas ember-tenger, 
harangzugások között, megmozdult, az 
ég  csatornái is megnyíltak — mint 
rendesen minden évben — s bőséges 
áldás esett a jó öreg főidre.  Mert a 
májusi esó áldás, jó Uram, a székely 
gazdának; nem is sokat törődtek az 
esővel, a megázással, inkább csak azok 
álltak ki a sorból, akik a kirándulás 
élvezetét keresik Csíksomlyón. Az eső 
még vasárnap is hull. S a hatalmas 
templom bejárója 3—4 méternyire be-
fele  is csupa sár, a mit a tengernyi 
nép cipel oda be. 

A Mária-szobor följárójánál  em-
ber-ember hátán tolong, s ki oda föl-
jut — imakönyvet, olvasót, kendőtér-
tet a csodálatos szent- Szűz lábához. 
$ boldogan távozik onnan. — Hisz 
a vallásos élet tisztító erejében, 
jobbulást fogad,  8 bucsut nyer. 
-Karinges barátok és világi papok lát-

ják el a hivők sokaságát lelki vigasz-
t a l , s gyóntatják. Fogadják a Bok ke-
resztalját, rendezik a bucsus nagy kör-
menetet. Protekciós ablakot kér egy 
udvarhelyi embertársam a szerzet eme-
leti részén, hogy a hatalmas körmene-
tet áttekinthesse. Készséggel kapja 
meg. A csángók — mint mindig — 
most is a legszebben hatnak : szép 
szál emberek, férfi  ugy, mint tő. Gyö-
nyörű kép, amint hófehér  ruhájukban 
a hegy oldalán fölfelé  vonul az ő ke-
resztaljuk. A búcsúsok számát 35—40 
«zer emberre becsülik, a gyónókét 20 
ezerre. Majdnem hihetetlen, hogy ho-
gyan képesek a papok e tenger népet 
annyira fegyelmezni,  hogy a rendfenn-
tartó közegeknek majdnem semmi dol-
guk nem akad. Amint szembeötlő ÍB, 
•Csíkmegyében a papok sokat foglal-
koznak a néppel, mely általában val-
lásosabb is, mint más megyebeli. Oh 
mert hát Gsikmegye szülte legtöbbjét, 
8 plébániája egyszersmind kedves szü-
lőfaluja  is. Általában a csiki népről el 
lehet mondani, hogy vallásos nép s 
még a hábora nyomai is ugy el tűn-
tek lelkéből, mint egy rossz álom. 
Hisz közöttük van a csodatévő Szűz 1... 
Szombaton délelőtt a kegytemplomban 
gróf  Msjláth Gusztáv Károly erdélyi 
kath. püspök — bár gyöngélkedése 
miatt püspöki misét nem mondhatott 
— a hivoket pápai áldásban részesi 
tette. 

Az eső a vásárosoknak igen nagy 
kárt okozott, mert már a kora reg 
geli órákban útra kelt a tengernyi nép 
hazafelé.  Indulás után pár órával már 
szép napos idő kedvezett a hosszú út-
ról búcsúra zarándokolt hiveknek. 

sunkban több olyan műkedvelői elő-
adást volt szerencsénk látni (Az em-
ber tragédiája, Az arany ember, Ripp 
van Winkle stb., — hogy csak a komoly 
tárgyuakat említsem), amelyek ugy a 
technikai kiállításukkal, mint a szere-
pek alakításával, minden tárgyilagos 
kritikát kibirtak, teljes elismerésre szol-
gáltak. 

Az Árva László király szereplőinek 
nagy része tehát már ismerős a szín-
padról, akik pedig városunkban most 
fognak  első alkalommal fellépni,  azok 
is, amint a már 3 hete folyó  próbák-
ból megítélhető, teljes igyekezettel tö-
rekednek beleilleszkedni a többiek ösz-
játékába. A szereplők névsora: Cik-
mántori József  né, Gálffy  Zsuzsika, Ko-
vács Manci, Szabó Ikke, Bodrogi 
Balázs, Csefó  Sándor. Debreceni 
Károly, Ferency István, Gyárfás  Lajos, 
Hargita László, KerekeB Árpád, Keres-
tély Gyula, Molnár Albert, Molnár Ger-
gely, Papp Zakor Endre, Szabó DéneB, 
Szőca Tibor, Z. Sebess József,  Ungvári 
János, Gáspár István, GocBmann Jó-
zsef  és egy Bereg kisebb szerepet ala 
kitó koll. tanuló. 

Hogy a szereplők mostani alaki 
t&sa milyen értékű lesz, annak meg-
itélése az elfogulatlan  közönségre s a 
tárgyilagos kritikára tartozik. Mi, akik 
hetek óta szemléljük a próbákat éB is-
merjük a darab nehézségeit, a legjobb 
reménységgel várjuk junius 5-6 7 ikét, 
mert hisszük, hogy az a fáradság,  a 
amellyel Nagy Elemér koll. tanár a 
próbákat vezeti, Haáz Ferenc koll. ta-
nár a diBzletezésre készül és amellyel 
a szereplők tudásuk legjavát igyekez-
nek nyújtani, meg fogják  hozni a mind-
nyájunk által őszintén kivánt és meg 

> érdemelt sikert. Ugy legyen 1 
Ci-r. 

A jó Isten áldását kértem Szer-
kesztő Uramra, s kedves uri család-
jára, no meg mindazokra, kik az Is-
tentől is jót érdemelnek! 

A viszontlátás reményével zárom 
levelem, 8 boldog pünkösdi ünnepe-
ket kiván őszinte tisztelője : 

Egy öreg székely. 

A városi tanácsnál a felmentett 
Negrujiu polgármestertől ma, szomba-
ton vette át az irodát Tamás Albert 
fógimn.  igazgató, a ki a választásig, 
mint legidősebb állandó tanácstag a 
polgármestert helyettesíti. 

Halálozás. Kobátfalvi  Kelemen 
Kálmán járásbiró f.  hó 16 án, Székely 
kereszturon 54 éves korában elhunyt. 
A csendes, munkás ember sokáig be-
tegeskedett. Halálával tekintélyes és 
kiterjedt rokonságnak okozott gyászt. 

A vármegyei tanács tagjai-
nak megválasztására vonatkozó jelölő 
listát a napokban adták be az illeté-
kes választási iroda elnökéhez (a tör-
vényszéki elnökhöz). Minthogy a ro-
mánság helyi reprezentánsaival folyta-
tott előzetes megbeszélés alapján, erre 
a listára vették fel  a románság je-
löltjeit is, más lista nem lesz, a igy 
a junius hó 4 ikére kitűzött válasz-
tás tulajdonképpen nem is lesz meg-
tartva, hanem a jelölteket egyhangúlag 
megválasztottaknak fogják  kijelenteni. 
Egyébként a jelölési lista összeállítá-
sára kiküldött bizottságnak nagyon 
nehéz feladata  volt, amennyiben szem-
ben a régi törvényhatósági bizottság 
kb. 230—240-es taglétszámával most 
csak 24 rendes tagot lehetett és kel-
lett összeválogatni, a mihez nagy kö-
rültekintés kellett. A tanácsból ugyan-
is 5 előadónak és 5 áll. helyettesnek 
kell, az erre alkalmaB tagok közül, 
kikerülnie, B tekintettel kellett lenni 
a románságra és arra, hogy minden 
foglalkozási  ág képviselve legyen. Ter-
mészetes, a gyűlésezések akadályta-
lansága érdekében a jelölések inkább 
a közelebbi lakosságból történtek, a 
távolabbi vidékek ezért kevésbbé le-
hetnek képviselve. A jelöltek ezek: 
Szakáts Péter (Tăureni—Bikafalva), 
-Mezei Ödön dr., Szabó András, Bölöni 
Vilmos, Maftei  IUe, Kakucs Ferenez 
(Cădişeni—Ka dicsfalva),  Szabados Jó 
zsef  (Daia—Székelydálya), Jodál Gá-
bor dr., Hinléder F. Ákos dr., Elekes 
Dénes dr. (Cristur—SzékelykereBztur), 
Frölich Ottó, Sebesi János dr., ifj. 
Ugrón Ákos, Benczédi Pál (Satu-nou— 
Homoródujfalu),  Gyárfás  Pál dr. (Cris-
tur—Székelykeresztur), Soó Gáspár, 
Kiss Károly (Varghîş—Vargyas), Me-
tea János, Nagy LajOB (Cecheşti— 
Csehétfalva),  Petre Bálint (Cristur— 
Székelykeresztur), Kovács Miklós (Co 
băteşti—Kobátfalva),  Máthé Mózes 
(Ocland—Oklánd), Szabady Tivadar, 
Jakab Antal (Lupeni—Farkaslaka). 
Póttagok: Biró Lajos, Simó Mátyás, 
Dániel Áron (Vlăhita—Szentegyházaa 
falu),  Zoltán Sándor (Mărtinuş—H. 
szentmárton), Fábián József  (Corund-
Korond), Bak Sándor (Satu mic—Ke 
csetkisfalud),  Kis Zs. János (Cristur— 
Székelykeresztur), Pálfi  Áron (Hoghia— 
Hodgya). 

A vármegyei prefectul  hl 
vataloi fogadó  órái. Spataru pre 
fectus,  tekintettel nagy elfoglaltságára, 
kénytelen volt hivatalos fogadó  óráit 
aképpen megállapítani, hogy d. e. 
8—10 óráig a hivatalnokokat, 10—12 
óráig a közönséget (magánfeleket)  fo-
gadja. Kér mindenkit, hogy ehhez al-
kalmazkodni szíveskedjenek, mert más< 
képpen esetleg sokan oknélküli iddvesz 
tőségnek tehetnék ki magukat. 

A képviselőválasztások or-
szágos eredménye a vármegyei 
prefectus  közlése szerint: 284 mandá-
tum a kormány és a megegyezett ki-
sebbségek javára, 103 az ellenzék ré 
Bzére. 

Az őszi kiállítás • rendező bi 
zottsága vasárnap, junius hó 6 án dél-
előtt 11 órakor a városházai tanúneis 
kola termében gyűlést tart. 

Öreg szókely néven Írogató 
derék külső munkatársunknak, habár 
nem is újságban, névrokona akadt. 
Valaki ilyen aláírással vármegyénk 
egyik fötisztviselőjéhez  két levelet is 
irt, melyben itteni emberekről és dol-
gokról mondja el véleményét. Mint-
hogy megjegyzései, melyek közt sok 
találónak látBzó van, figyelmet  keltet-
tek, & cimzett kéri, forduljon  hozzá 
személyesen, szívesen fogja  meghallgat 
ni és diszkréciójáról is biztosítja. 

Szerenád Benedek Eleknek. 
A nőegylet vasárnapi gynrmekelöadá-
sára városunkba érkező Banedek Ele-
ket, mint lapiárlakor értesültünk, a 
Székely Dalegylet ma, szombat eBte fél 
9 órakor szsreoáddal fogja  megtisz-
telni a Jodál Gábor dr. vendéglátó 
lakásán. 

A szavazáson való részvi-
telben akadályozott választókat 
a Magyar Párt vezetősége figyelmez-
teti, hogy netáni büntetés esetén 5 
napon belül adjanak be a járásbíró-
sághoz bélyegmentes felebbezést  egy 
példányban. Csatolandó az esetleges 
>rv08i bizonyítvány, vagy elöljárósági 
>izonyitvány a mulasztás igazolásáról 
pl. ha a választási igazolványok ki-

osztásakor valaki nem volt otthon). A 
pártvezetőség tagjai külöiben készség-
ül adnak felvilágosítást  mindenkinek. 

Vasúti menetrend a mi vo-
nalunkon és a osatlakozások. Vá-
rosunkból indul reggel 6 órakor, d. e. 
11 óra 50 perckor és d. u. 3 óra 55 
terckor. Segesvárra érkezik reggel 8 

óra 33 perckor, d. u. 2 óra 35 perckor, 
d. u. 6 óra 20 perckor. Segesvárról in-
dul reggel 6 órakor, d. e. 10 óra 30 
>erckor, este 8 óra 10 perckor. Ud-
varhelyre érkezik reggel 8 óra 35 perc-
tor, d. u. 1 óra 10 perckor és este 

10 óra 45 perckor. — Bukarest felé 
indul Segesvárról a személy vonat este 7 
ó. 44 p. éjjel 2 ó. 34 p., d. e. 9 ó. 24 
>.; gyorsvonat éjjel 1 ó. 45 p., d. e. 
8 ó. 47 p. és d. u. 3 ó. 06 p.; express-
vonat éjfélután  26 p., d. u. 1 ó. 53 p.; 
Tövis felé  ' ' ° a személy-
vonat este 7 ó. 26 p., ejjel 2 ó. 31 p., 
d. e. 9 ó. 34 perckor, gyorsvonat d. u. 
3 óra 14 p., este 9 ó. 48 p., reggel 4 

33 p.; expresa vonat d. u. 4 ó. 30 p. 
és reggel 5 óra 54 perckor. 

A helybeli oipészipartársu-
lat f.  hó 24 én, pünkösd másodnap 
án a Barkóczy-kertben táncmulatsá-

got tartott, temetkezési alapja javára. 
Tal&n a hűvösebb időjáráB, tatán az 
általános pénztelenség miatt a mulat-
ság nem volt olyan látogatott, mint a 
milyet a derék ipartársulat megérde-
melt volna. A műsort Halász Róbert 
nyitánya kezdette meg. Szellemesen, 
de kis3é tulsok szabadsággal konferált 
Tomcsa Sándor, itt-ott felejtve  azt, 
hogy nem teljesen férfi  társaság előtt 
áll. Benkő Józsefné  és Balázs Elvira 
érzéssel adtak elő egy ének duettet. 
Rájk Erzsike Fülöp Áron egyik köl-
teményét nagyon szép előadásban mu' 
tatta be, lelkes taps volt a jutalma. 
Gál Áron két dalt hatással énekelt. 
Végül Schwartzenberger Margit és 
Gallovits József  páros jelenete, a mely 
szépen sikerült, zárta be a műsort. 
Utána az ifjúság  vidáman ropta a 
táncot a hajnali órákig. 

A húsárakat a városi állandó 
választmány, a mészárosok együttes ké 
résére, tekintettel a marhaárak nagy-
fokú  emelkedésére, ismét maximálta. A 
marhahús ára 36, a szopós borjúé 38 
leu, a diszQÓhusé 44—46 leu lesz ki-
lógrammonkint, mig a háj ára 62 leu 
és a zsírnak való szalonnáé 58 leu. 

A helybeli Iparos Asztaltár 
saság a tervezett majálisát junius hó 
6-án tartja meg (kedvezőtlen idő ese-
tén lt-án). Megelőzőleg Űrnapján ér-
tekezletet fognak  tartani. A majális 
megtartása a Csicser alá van tervezve. 

. Az összes orvosok, állator 
vosok és okleveles gyógyszeré-
szek, kik a volt hadseregből kerül 
tek a román hadseregbe, mint tartalé-
kos (rezerva) tisztek, előléptetésük cél 
jából kötelesek lesznek minél hama-
rább a Ministrul de Rezboiu Direcţia 
6—a Sanitără Bucureşt-re a következő 
okmányokat felterjeszteni:  1. állam 
polgársági bizonylat, 2. egy okmány, 
mely' az akadémiai végzettséget iga-
zolja, 3. Mónit. Oficial,  a melyben or 
vosi gyakorlata kihirdetve volt, 4. a 
jelenlegi katonai helyzetét igazoló ok-
mány. 

Felvétel internátusba. A sz 
Ferenc rendi nővérek vezetése alatt 
álló nagyszebeni tanítóképző intézetbe 
fölvételért  f.  évi junius hó végéig le-
het folyamodni.  A folyamodványhoz 
születési anyakönyvi kivonat, mult év 
iskolai bizonyítvány és orvosi bizo 
nyitvány csatolandó. Bennlakási havi-
díj 420 leu és havonta 12 kg. liszt 
A képző első évfolyamán  van nyolc, 
egyenként 5000 leus és nyolc egyen-
ként 2500 leus ösztöndíj. Ösztöndíjért 
azok pályázhatnak, akik arra igazán 
reászorultak. Lelkészüktől szegénysé 

gükről és a családtagok számáról ér-
tesítést kell a kéréshez csatolniok. 
Van az intézetben elemi és polgári 
leányiskola és négy évfolyamú  felső-
kereskedelmi iskola is. Ezen tagoza-
tokon is 420 leu a havi ellátási díj. 
Az intézet rendkívüli előnye, hogy a 
növendékek gyakorlatilag könnyen el-
sajátíthatják a német nyelvet. ProB-
pektust készséggel küld az igazgatóság. 

Nefelejts-estély.  A Szociális 
íiaszió vezetősége junius 3-ikán (űr-

napján) egy kedélyes „nefelejts-estét" 
rendez, melyre érdeklődőket szívesen 
át. Tájékozásul tudtul adjuk, hogy 
csak vacsora után lesz az összejövetel, 
>or, sör, tészta, fagylalttal.  Az elnökség. 

Az Irgalmas Nővérek veze-
tése alatt álló róm. kath. polgári és 
elemi leányiskola növendékei junius 
hó 6 án és junius hó 13 án, mindkét 
alkalommal d. u. 3 és fél  órai kez-
dettel a róm. kath. főgimnázium  tor-
natermében zenevizsgálatukat tartják, 
amire a kedves szülők és érdeklődő 
iőzönség figyelmét  már ezúton is föl-
hívja az intézet igazgatÓBága. 

Konoz András gyógyszerész 
az önkéntes Tűzoltó Egylet számára 
egy mentő-táskát kötszerekkel és 
gyógyszerekkel teljesen berendezett. 
Ezen nemes cselekedetéért fogadja  ez 
uton is az ö. T. E. hálás köszönetét. 

Állást keresők figyelmét  fel  -
hívjuk a helybeli törvényszék elnöké-
nek 1926 Prea. XVIII. E. 8 sz. hirdet-
ményére, mely szerint 2 portărel-i 
(végrehajtói) állás van üresedésben. 
Azok, kik ezen állásokat elnyerni óhajt-
ják, kérésüket adják be a törvényszéki 
elnöki irodába, junius 10-ikén d. u. 3 
órakor pedig jelentkezzenek ugyanott 
(11 sz. szoba) a felvételi  vizsga le-
tételére. 

Ftttermés elárverezése. Az 
álIamépitéBzeti hivatal a megyénkben 
lévő állami és megyei utak mentén 
levő fütermé8t  a junius 12-én d. e. 11 
órakor hivatali helyiségében megtar-
tandó árlejtésen eladja. Bővebb felvi-
lágosítást a hivatalos órákban adnak. 

Véndiáktalálkozó. A kézdi-
vásárhelyi róm. kath. főgimnázium 
volt tanítványai junius hó 5 én vén-
diáktalálkozót tartanak, amely alka-
lommal a Te Daumoa ünnepi nagy-
misét Pál István prelátus, az alkalmi 
beszédet pedig P. Tréfán  Laonárd 
exprovinciália mondja. 

Szinelőadás. A székelyszentki-
rályi csifkeverő  lányok junius 3 án, 
Űrnapján délután V»3 órai kezdettel a 
helybeli róm. kath. főgimnázium  torna-
csarnokában Bzinelőadást rendeznek, 
amire felhívjuk  a közönség figyelmét. 
Színre kerül: Jairus leánya c. vallásos 
darab. Belépti díj tetszés Bzerint. 

A sétatéren, városunk ez egyik 
legkellemesebb nyári szérakozóhelyén, 
a kioszk május elején megnyílt. Bér-
lője, az előzékeny Nagy Albert, ki a 
városon, a sósfürdön,  Homoródon hosz-
szabb időn át közmegelégedésre mű-
ködött, mindent elkövet a helyiség kel-
lemessé, vonzóvá tételére. 

öregdiáktalálkozó Enyeden. 
A nagyenyedi ref.  Bethlenkollégium 
főgimnáziumában  1906-ban végzett 
öregdiákok 1926 junius 20-án húsz-
éves találkozóra gyűlnek össze Nagy-
enyeden. Ugy a kollégium, mint az 
összes Enyeden lakó öregdiákok ez-
úton hivják meg régi pajtásaikat, csa-
ládjaikkal egyetembea a találkozóra. 
Résztvevők közöljék címeiket Szabó 
András dr. nagyenyedi ügyvéddel, hogy 
elszállásolásukról gondoskodni lehessen. 

• 

A virtus. János Ferenc 28 éves 
és Ilyés F. István 26 éves zetelakai 
lakosok a mult szombaton estefelé  a 
János Ferenc szekerén városunkból 
hazafelé  mentek,- miután itt előbb né-
hány üveg sört elfogyasztottak.  Útköz-
ben este Keményfalván  is betértek egy 
korcsmába, hol ugyan sört nem kap-
tak, de valami fölött  összeszólalkoztak. 
Ezért aztán, tovább menve, a szekéren 
Ilyés F. István ujabb szóváltást kez-
dett és bicskát rántva János Ferencet 
balkarján, oldalán és hátán 'megszur-
kálta, majd látván, hogy ez eszméletét 
veszti, Jánost a szekérhez kötözte, B 
a lovakat megcsapkodva, magára hagyta. 
A lovak a szekérrel haza is mentek. 
Jánost másnap a kórházba szállították, 
a bicskázódó ellen az eljárást meg-
indították. 



Megérkeztek! Kiváló szakérte lemmel összeválogatott csodaszép és legjobb minőségű bel- éa külföldi  valódi 
gyapfngzövetek  féifiruhákra.  kabátokra, úgyszintén kiválóan alkalmas női kabátokra is — Kés® 
ragláuok, esftköpenyek,  britses, » tmk» nadrágok nagy választékban és feltűnő  olcsón. KOtOtt 
mellények, sapkák, nyakkendők, harisnyák stb. Sepsiszentgyörgyi férfi-ruha-szöttesek.  Mindenféle 

LelevEafOBOk  Scherg-féle brassóTszövetek gyári áron. —  Mind^ le bélésáruk kitüna — 
L Ö B L ü z l e t é b e n , I B U L L R e g . F e r d i n á n d . 2 5 . (v. Kossuth-n.) 

A képviselőválasztások ud-
var hely vármegyei végeredmé-
nye: A választói névjegyzékbe beirt 
szavazók száma 28.248, szavazott 21 265 
egyén, érvénytelen szavazatok száma: 
416. A szavazatokból 19.557 esik rz 
egyezményes (magyar és néppárti) lis-
tára, 528 a liberálisokra, 557 az egye-
sült nemzeti és parasztpártra és 207 a 
dolgozók pártjára. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorbein—Székely udvarhely 

Primăria Comunei Firtuşu. 
No. 29—1926. 

Hirdetmény. 
Firtuşu község községi korcsmája 

1926 évi junius 17-én  nyilvános árve-
résen bérbeadatik a legtöbbet Ígérőnek 
egymás után következő három évre és 
pedig 1926 julius 1-től 1929 julius l-ig. 

Kikiáltási ár évente 2000 leu. 
Ajánlattevők ezen összeg 10%-át bánat-
pénzül kötelesek előre lefizetni. 

Zárt ajánlatok nem fogadtatnak 
el. — Bővebb fölvilágosítást  a pauleni 
körjegyző ad. 

Firtuşu la 18 Maiu 1926. 
Notar: Flnta. 

Dela Primăria Comunei urbane cu 
reşedinţa Odorheiu. 

No. 2381—1926. 
Publicaţiune de iicitatie. 

* » 

In baza ho'ărârei Dalegaţiunei 
Permanente publicăm licitatia apre 
închiriere spre folosinţa  economică a 
drumurilor pe lângă'hotarele orsşului 
pe a. c. şi anume: drumurile de hotar 
aflate  pe teritorul orsşului vechi afaiă 
de cele din Sâmbătesti şi drumurile 
de hotar aflate  în Sâmbătesti pe teri-
toriile expropiate din partea Reformei 
Agrare şi făcute  din nou din partea 
sa afară  de acelea care aparţine acuma 
la Parcul orăsenesc. Preţul da strigare 
pentru drumurile de la hotarul oraşu-
lui vechi se stabileşte în 1000 lei, celor 
noi aflate  în Sâmbătesti în 3000 de 
lei, vádiul e 10°/„. Licitatiunea se va 
ţinea îa ziua de 6 Iunie orele 11 la 
Serv. Economic al oraşului. 

Primăria. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja, 
Idősebb intelligens nő házvezetésre és 

gyermekek nevelésére kerestetik. 
C m a kiadóban. 

Két szoba konyha és mellékhelyisé-
gekből álió háztelak nagy kerttel 

eladó. Értekezni a tulajdonosnál Str. 
Baron Saguaa (Bálint utca) 50 szám 
alatt lehef. 

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

élet  kiadóhivatalában. 

garnitura szalonbntor nagy 
tBHSrrel Is egy sziVattyns-
Hát Str. Principesa Jleana 

(SötVös-utca) 6 szám alatt ttftPÓ. 
C I A J J J L L több asztal, szék, C l a U O K ágyak, egy 8 
személyes kocsi, egy könnyű uj kocsi 
a Szejkefürdőn. 

Kocsist í.erfck  M o n n s 1 1 

= = = = = belépesre. : : 
Dr. Hlnléder Bethlenfalva. 

Alulírott községi elöljáróság köz-
hírré teszi, hogy a Martinus (Homoród 
szentmárton) község tulajdonát képsző 
3 szoba, 2 ivóhalyiségből álló korcsma 
ház 1926 évi julius hó 15 ikétől nyil-
vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
3 évi időtartamra bérbe adatik. 

Kikiáltási ár, é?i bér 46.200 leu. 
Az árverés capjá a községházánál 

1926 évi j n n . 3 d. e. 10 érakor . 
Feltételek a körjegyzői irodában 

megtekinthetők. 
Martinus, 1926 április 17. 

Gáspár notar. 

Kircheis-féle 

Autobus Express 
Ocland. 

Tanulókat felvesz plóhmegmunkáló gépek, 
Fogarassy & Co. autogarage 

Cristurul—Săcuesc. 

Egy, esetleg két 
egymásbanyiló, b ú t o r o z o t t szobát 

kiadok. Cim a kiadóhivatalban. 

amig a készlet tart. 
Képviselet Erdély részére: 

„Gépvásár" 
Brassó, Kapu-utca 43. szám. 

Tanuló-leányt 
fölveszünk. 

Ideál» hölgyfodrászat. 
önkéntes árverés. 
Axente Sever (Rózsa-utca) 12 sz. alatti 

épületes belsőség az összes felűlépitvé-
nyekkel együtt Pünkösd másod napján 
1926 májú* 24-én délután 3 órakor a 
helyszínén megtartandó önkéntes árveré-
sen el fog  adatni. 

Értekezni lehet dr . Nagy Lajos és 
dr . Szabó Gábor ügyvédek irodájában. 

Az állandó választmány határo- Mugeni-BagSz. Jud. Odorheiu. W / / a « f / # f f # » j f f i r r m t ş ă g w n 
zata alapján árverést hirdetünk Odor- — — — — — — 2 Ha jó minőségfi  hámfelszerelést  Ş 
heiu város régi határában levő tagú- • • H H H 1 I S . akar venni, keresse fel  S 
taknak, Szombatfalva  kivételével és a n a l ' 5 5 
régi Szombatfalva  határában levő azon B CD ZIO-, petrOleUDl- , 5 C f Â l f O  I c t v á l l ! 
tagutaknak, melyek az agrárreform  r *» ^ J b W K J S 1 9 I Y C i l i 8 

M^SStaSXSé+Sfal  nyersolajszivó gázmo- Ş s z i l g y á r t ó - U z l e t é t , ! 
VSí&ÜJSr* torok és lokomobilok | •• 

Kikiáltási ár: a város régi hatá- minden nagyságban, ál- & 
rában levőre: 1000 leuben és a szom ^ 
batfalvi  uj utakra: 3000 leuban álla- landóan raktáron,kedvező % 
pitttatik meg. Bánatpénz 10»,. fl^tó^"  felt^ek  ' m e í í i ^ ! 

Az árverés határnapjául f.  évi ••••••••• fc 
junius 6 kának 11 órája tfizetik  ki a ^ JL * R! 
városi gazdasági hivatalban, hol az R 3 r t n 3 A P D a f l  S 
árverésig a hivatalos órák alatt bővebb ^ ^ h 
felvilágosítás  nyujtatik. . = géposztálya ţ 

AZ állandó választmány 1926 má- Sepsiszentgyörgy—Sft.-Gheorohe. Ş 
jus 27 én tartott üléséből. H a j a J § 

A polgármesteri 4 H H H H H H f l B H H I f l H  in/ irniirif i fA 

Árverési hirdetmény. 

Három pedálos, fekete,  jó 
hangú, rövid z o n g o r a 

eladó. 
Clm a kiadóhivatalban. 

Igen olcsón TJZZZ, 
„Pal las- lexikon" sorozat és sok más szép 
könyv sürgősen. Bögözi Demeter Domokos 

Mugeni—Bögöz. Jud. Odorheiu. 

ipe 
Bethlen utcában, hol nagy vá-
laszték van elsőrendű anyagok-
ból készfiit  hámokban. Dacára 
a nagy drágaságnak, még min-
dig régi árakban árusítom 
• • készletemet. • • 

Uj megrendeléseket és javítá-
sokat a legrövidebb idő alatt 

eszközlöm. 

rmmwA 

Junius e l s e j é t ő l kezdődőleg 
Odorheiu —Székelyndvarhely és 
Szováta között rendes közleke-
dés naponta a közzétett me-

netrend szerint. 
Szerdán, szombaton és vasárnap 
kfilön  fürdőjáratok  lesznek. 
Indulás Udvarhelyről reggel 8 
órakor-, visszaérkezés este 8 (20) 

érakor. 
Vasárnaponkint «Bárót és Szováta 
között közvetlen közlekedés. 

Valódi tiszta 

J U H-S A J T 
kapható s 

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

Pályázati hirdetés. 
Az odorheiui—székelyudvarhelyi 

Vadásztársaság felvesz  a város és 
annak szomszédságához tartozó va-
dászterületeinek ellenőrzésére és a 
ragadozók irtására egy megfelelő 
vadőrt havi 1500 leu javadal-
mazás mellett. Pályázati kérések 
junius hó 10-ig a Vadásztársaság 
igazgató tanácsához adandók be. 
Megválasztott köteles állását azon-
nal elfoglalni. 

E l n ö k s é g , 

M. A. V . 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállitunk 

azonkívül motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb. stb. 

„ G é p v á s á r " 

Brassó, Kapu-utca 43; 

ftz  ország bármely rfczlbc  Vállalói; személyszállítást autíVat: ifj.  8arl(tfczy  Albert. 

Naponta 

Vaskazettát 
(pénztartót) keresek megvé-
telre. Cim a kiadóhivatalban. 
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Árverési hirdetmény. 

ífiss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista^sajt, mindenféle  zöld főzelék,  konzerva, paradicsom, 
cukorka és csokoládé^különlecrességek, málna- és eitrom^szörp 

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


