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A megyei tanács ügye. 
(Udvarhelyi kisgazdák és máBok figyelmébe.) 

Ez aktuális kérdésben illetékes és 
beavatott helyről kaptuk az alábbi tá-
jékoztató kijelentéseket: 

Minden politikai pártnak vannak 
olyan bizalmas belügyei, melyek nem a 
nagy nyilvánosság előtt folynak  le és 
oda nem is tartoznak; ilyenek többek 
között a jelölések arra, hogy a párt 
melyik tagja a közéletben hol működ-
jék. Ez természetes és magától értendő; 
a szüléshez nem szoktak vendéget hivn;, 
csak a keresztelőre. Miután azonban 
akadtak, akiknek — ugy látszik — 
célja mindig elégületlenséget kelteni 
(hátha a zavarosban halászni lehet) és 
kifogásolják  részben azt, hogy az egyes 
foglalkozási  ágak képviselői a várme-
gyei tanácsban nem jutottak megfelelő 
arányban képviselethez, részben a ki-
jelölés „reakciós" módszerét, szüksé-
gesnek látjuk a városi és vármegyei 
tanácsok kijelölésének lefolyását  és 
módszerét röviden ismertetni. 

A párt elnöke a kijelölések ügyét 
még a mult évben, tehát kellő előre-
látással intéző bizottság elé terjesztette. 
Az intéző bizottság — belátva azt, 
hogy egy több, mint 100 tagu testü-
letben rendőri asszisztencia mellett sze-
mélyi kérdéseket tárgyalni nem lehet 
— a kijelölések megejtésével az el-
nökséget bizta meg. Az elnök a párt 
vezetői közül a kijelölések megtárgya-
lására 12 tagot hívott össze értekez-
letre és az azon történt megállapodás 
alapján, több, mint 70 párttagot szó-
lított fel  a tanácstagságok vállalására, 
kik közül többen a megbizatást nem 
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vállalták. Ezek helyett mások kaptak 
felszólítást.  Az értekezlet még többször 
összehivatván, elkészítette a benyúj-
tandó listát, melyen még az utolsó 
napon is változások történtek, mert az 
erdőszentgyőrgyi és parajdi járásokból 
kijelöltektől az elfogadó  nyilatkozatok 
az utolsó napig sem érkeztek meg. 
Megállapítjuk, hogy az intéző bizottság 
alkotmányos hatáskörében adott meg-
bízást. 

Valóban nagyon nehéz listákat 
közmegelégedésre összeállítani, amikor 
a törvény intenciója az, hogy a hiva-
tali elemekkel a hatalom túlsúlyát biz-
tosítsa. 

A régi vármegyei közgyűlésnek kö-
rülbelül 230 tagja, a városi képviselő-
testületnek 90 körüli tagja volt, hogy 
lehet 24, illetve 15 tagsággal még a 
legjogosultabb személyi ambíciókat is 
kielégíteni, amikor ezen csekély számba 
természetszerűleg még az államalkotó 
faj  képviselőit is be kellett venni? A 
legfontosabb  szempont az kellett le-
gyen, hogy a tanácsok a közigazgatást 
végezni is tudják; tehát állandó ta-
nácsosoknak és helyetteseiknek való 
tagokról kellett gondoskodni, kik a 
vármegyénél, természetszerűleg, a köz-
pontból kellett felvétessenek.  Másik 
fontos  szempont, hogy egyénileg telje-
sen független  tanácstagok választassa-
nak meg. Jó, hogy most a kormány 
jóindulata és a Magyar Párt céltuda-
tos politikája miatt most a jogrend 
helyreállításán a kormány képviselőjé-
vel együtt dolgozunk, de már másképp 
is volt és bár reméljük, hogy a közel 
jövőben harmóniában maradunk; a jö-
vőt senki sem tudja 8 a független 
gondolkozású tanácsosokra még szük-
ségűnk lehet. Oklándi és keresztúri 
pártszervezeteink is meg voltak kér-

dezve és a listára az általuk jelöltek 
vétettek fel.  A felekezetek  arányát is 
lehetőleg figyelembe  kellett venni. Amint 
a pártvezetőség kijelölte az 5 állandó 
tanácsosnak és helyetteseiknek alkal-
masnak látszó párttagokat, 2 helyet 
átengedett a román néppártnak, figye-
lembe vette a keresztúri és oklándi je-
löléseket ; felvette  a tanácstagok Bo-
rába az udvarhelyi járásból a párt el-
nökét és Jakab Antal farkaslaki  kis-
gazdát, ki már a gazdakamarai vá-
lasztásokon is küzdött: már csak 3 
hely maradt üreBen, amelyekre a párt-
vezetőség egy r. kath., egy ref.  és egy 
unit. lelkész felvételét  tartotta helyes-
nek. Városi kisgazda a megyei tanácsba 
nem volt felvehető  már csak azért sem, 
mert a megyei tanács választásánál a 
városi választók nem választanak és 
miután az állandó tanács tagjai és 
"helyetteseik természetszerűleg városiak 
kellett legyenek, a városiak számát nö-
velni már nem lehetett, hanem 5 kis-
gazdát a vidéki pártszervezetek javas-
latai szerint különböző vidékekről kel-
lett kijelölni. 

A tanácsokban tényleg nem a kér-
ges tenyérre, hanem a megfontoló  észre 
és szakképzettségre van szűkség. A vá 
rosi tanácsban a Magyar Párt jelenleg 
9 taggal van képviselve és a kisgazda 
érdekek sokkal jobban vannak ott a 
Földmives Szövetség szakképzett volt 
titkárával képviselve — kit az állandó 
isnáesba ÍB be lehetett vinni — mint 
bármelyik értelmeB és tisztességes kis-
gazda megválasztásával. A horvát pa-
rasztpárt vezére Radich könyvkeres-
kedő, a román parasztpárt egyik ve-
zére Lupu orvos, másik vezére Miha-
lache tanító és még sem mondja senki 
sem, hogy nem képviselik a kisgazda 
érdekeket. A Bzékely kisgazdák a mos-

tani parlamenti választásokon eem vet-
ték be a „kisgazda" maszlagot, mert 
volt annyi politikai érzékük, hogy ér-
dekeiket Sabe3Í János és Laár Ferenc 
megválasztásával jobban megvédelmezve 
látták, mint például Szőke Károly vagy 
Gáspár József  kisgazdákéval. Külön-
ben is a városi és vármegyei tanácso-
sok nem a különböző foglalkozási 
ágak érdekképviseletére, hanem a vá-
ros és vármegye közigazgatásának za-
vartalan lebonyolítására vannak hivatva 
éB mindenik a város, illetve vármegye 
egész lakosságának, nem egyes foglal-
kozási ágaknak képviselője. 

„Calumniare audacter, semper 
aliquid haeret". Régi közmondás, de 
ugy látszik, most is vannak követői, 
kik merészen hazudják, hogy a Magyar 
Párt városi tanácsi exponensei takar-
gatni akarják a mult bűneit (amikor 
az elmúlt abszolutizmus idejében a 
visszaélések meggátláBára a legbecsü-
letesebb polgártársainkat küldtük a vá-
rosi tanácsba) azt remélve, hogy ezen 
a cimen feloszlatják  a tanácBOt és a 
zavarosban újra halászni lehet, továbbá 
hazudják, hogy a Magyar Párt vezetői -
a visszaélést elkövetők érdekében a 
kormánynál közbenjártak. 

Törődjenek bele némelyek, hogy 
pártunk hazánkban immár tényező lett, 
hogy saját vármegyénk közigazgatásá-
ban vagyoni, kulturális és erkölcsi 
erőink alapján érvényesülni akarunk és ' 
fogunk  és az autonómia ellenőrzése 
nélküli vagyonszerzési és kereBeti le-
hetőségek immár megcsappantak. Má-
sok pedig ne akarjanak oknélküli elé-
gületlenséget kelteni, mert most már a 
csendes és békés munkának kell a ro-
mok eltakarítása után következnie! 

•1 

Szép este. 
(Levél Tompa Lászlóhoz). 

Kedves poéta ÖCBéml 
Maholnap hatvan esztendeje lesz, 

hogy egy székely gazdaember félkarral 
ölelt ki az édes anya karjai közül egy 
szőttes ruhás, patkós csizmáB, hét éves 
fiucBkát,  s ültetett le mafea  mellé a 
dombosán megrakott szekér szénaülé-
sébe. Keservesen sírt az édesanya, hogy 
ily korán leszakitják kebléről a legki-
sebb éB legkedvesebb gyermekét, de a 
fiilcska  könyezve-kacagva vigasztalta: 
ne sirjon, édes anyám 1 Visszajövök hat 
hét múlva, vissza, vissza! 

1867-et írtak akkor. A diákot 
vivő szekereknek végtelen hosszú Bora 
kígyózott át a Rikaerdőn: háromszéki 
és erdővidéki nagy és kis diákok vi-
dám énekétől zengett-zúgott az erdő. 
Már nem ezt énekelték: Megvirrad még 
valaha, nem lesz mindég éjszaka, de: 
Isten áldd meg a magyart — jó kedv-
vel, bőséggel! 

Megvirradott 1 Azóta sem láttam 
egy csomóban annyi vidám arcú, ked-
vével alig biró embert. 0 de szép nap, 
ó de felejthetetlen  nap volt az! S volt-e 
boldogabb gyermek a kicsi Eleknél, aki 
addig erdőit apján, anyján, hogy egy-
szerre csak ott ült a szekérben, B az 
a szekér vitte, vitte hegyeken, völgye-
ken, erdőn, mezőn át Udvarhely felé, 
amelyet tündérvárosnak rajzolt meg 
a mesékkel táplált gyermeki képzelet. 
S volt e valaha boldogabb öreg ember 
annál a fehérhajú  nagyapónál, aki fe 
héredő hajú nagyanyókával felvirágzott 
autón repült a tündérváros felé,  a tűn-
dérvárosból meg vissza még virágosab-
ban a tündérkertbe, amelyet már nem 
a képzelet, de egy emberpár ssive va-
rázsolt tündérkertté? Ezen az uton, 

melyen velünk végig száguldott az autó, 
megpihenés nélkül rajzottak fel  a fe-
hér hajú nagyapó lelkében az emlékek, 
kerek tiz esztendő emlékei — micsoda 
szép könyv lenne abból, ha még erre 
is lepne időm! Egyszer már belefog-
tam, jó naey könyvet irtam („0, szép 
ifjúságom!")  s kiBült, hogy egy esz-
tendőnél tovább alig haladtam. Mert 
az én életem, az én ifjúságom,  az én 
pályafutásom,  édes poéta öcsém, egy 
végtelen hosszú mese, nemcsak hosszú, 
de szép is, olyan hosszú, B olyan szép, 
hogy ilyen szép csak mesemondóé le-
het! 

Istenem, Istenem, mily büszke-
boldog voltam, amikor 1877-ben nyom-
tatásban jelent meg első versem a nagy 
Jókai lapjában, 8 mely nagyra voltak 
ezzel a deákok. S hát amikor, ugyan-
csak ebben az esztendőben akötőkees-
tén felolvastam,  s két virágbokréta re-
pült felém,  melyek közül az egyik sze-
rencsésen fejbetalált  ! Még most is hal-
lom a nyomán felcsendült  édes kaca-
gást. 1877... Mindjárt ötven eszten-
deje, hogy írok, írok, szüntelen irok, 
s hiszed-e, édes poéta öcsém, hogy leg-
szebb férfikoromban  nem irtam annyit, 
mint ma, életem alkonyán, s mind és 
mind csak a gyermekeknek, a Jöven-
dőnek I Tudom, bizonyosan tudom, hogy 
ez idő szerint egyetlen magyar irónak 
sincs oly nagy és oly hűséges olvasó-
közönsége, mint Elek nagyapónak. 
Hogy csak egy könyvemet, a Magyar 
Mese- és Mondavilág-ot említsem, idáig 
250 ezer példányban fogyott  el, ami 
annyit jelent, hogy sok millió gyermek 
(és felnőtt  is) olvassa a könyvemet. A 
Cimbora,  mely eredetileg az erdélyi gyer-
mekeknek volt szánva, ma már ott van 
minden magyarlakta földön:  Cseh-
szlovákiában, Jugoszláviában, Magyar-
országon és — Amerikában. A gyer-
mekek és Bzülők levelei sok ezerszámra 

simulnak egymáshoz a levelesládákban, 
— hogyne simulnának, amikor én min-
den írásomban a szeretetet hirdetem, a 
faji  és felekezeti  külömbség nélkül min-
den jó embernek kijáró szeretetet! 

Most, hogy egy hosszú pálya utolsó 
állomása felé  közeledem, sűrűn van 
részem ünneplésben (Budapesttől Csík-
szeredáig meg vissza), de ugy-e, ter-
mészetes, hogy gyermekkorom tündér-
városa van legközelebb a szivemhez. 
Ugy-e, az is természetes, hogy itt csó-
kolja meg nagyapót a legtöbb asszony, 
leány és gyermek? Csak ugy melles-
leg jegyzem meg, bár igen fontos  és 
jellemző része az én életemnek és ka-
rakteremnek, hogy minden asszonynak 
és leánynak, aki engem csókjával UBZ-
tel meg, érzem a csókján ezt a gondo-
latot : ez a fehér  hajú öreg ember még 
ifjú  korában sem közeledett nőhöz al-
jas Bzámitással. Erre épp oly büszke 
vagyok, mint arra, hogy a nagyok ré-
szére irt könyveimet nem kell dugdosni 
a gyermekek elől: -bátran olvashatják. 

*{\ Három év folyamán  harmadszor 
mutattam fehér  hajamat a tündérvá-
rosnak, s mindaháromszor az volt az 
érzésem, hogy a tündérváros az én 
édeB anyám, aki végtelen szeretettel 
öleli keblére fehér  hajú fiát.11  Ezt a fe-
hérhajú fiút  a Sors mesBze földre 
vetette egykor, 8 most fehér  hajjal, de 
ifjú  szívvel vissza-visszatér, hogy kö-
nyeit (örömnek és bánatnak könyeit) 
elsírja az édesanya keblén. Ugy érzem, 
hogy ezt megérezte az édes anya, aki-
nek nagy boldogságát nők, férfiak,  gyer-
mekek dalban, versben, táncban, szín-
játékban, pohárköszöntőben, ölelésben, 
csókban fejezték  ki. 

Ó, de szép eBte volt a május 30'iki 
este, édes poéta öcsém ! Hogy megnőt-
tek az én szememben az udvarhelyi 
nők, diákkori ideáljaim ivadékai; a 
férfiak,  akik CBudaformás,  kerek b a 

mi fő:  meleg szavakba rótt köszöntőkké 
csillogtatták meg szememben Istennek 
egyik legnagyobb áldását: a könyet. 
S hogy megmutatták az utat, haenél-
kül is nem tudnám, merre kell halad-
nom, — a gyermekek: Erre, nagyapó, 
erre ! Meséljen nekünk 1 Csak nekünk 1 
Ezt, ezt olvastam le a mosolygó arcok-
ról, ezt olvastam ki a ragyogó-csillogó 
szemekből. 

És tudod-e, édes poéta ÖCBém, mi 
szerzette szivemnek a legnagyobb örö-
met ezen a szép eBtén ? Az, hogy nagy-
anyóka tanuja volt, mely nagy szeretet 
veszi körül nagyapókát. Mert ti moBt 
nagyanyókában egy ritka irófeleBéget 
láttatok: ő minden alkalmat kerülve 
került, ahol az urát ünnepelték, ne-
hogy azt higyje valaki, hogy ő is részt 
kíván az űnnepeltetésből. Bizony mon-
dom, hogy Jodál Gáborék a „bűnösök", 
hogy nagyanyóka kimozdult csendes 
fészkéből.  Ő azok közé az asszonyok 
közé tartozik, aki azt hiszi: misszió-
jának egy részét befejezte  azzal, ami-
kor hat derék gyermeket fölnevelt, 
most már csak egy főgondja  van: hogy 
urának a gondolatát is ellesse s ne en-
gedje meg zavartatni, amikor íróasztala 
mellett ü l . . . 

Mondjam-e, édes poéta öcaém, hogy 
nagyanyóka ritkán volt oly boldog, 
mint vasárnap este ? Mert mostanában 
sok diadalkaput emeltek, de mindezek 
elhalványodnak ama diadalkapuk mel-
lett, amelyeket lelki szemeim virágok-
ból ÖBBzefonódva  láttak lebegni két fe-
hérhajú fej  fölött,  a tündérvárostól a 
tündérkertig. 

Köszönet, hálás köszönet ezért a 
tündérvárosnak. Tolmácsold ezt min-
deneknek, akiket illet, édes poéta öcsém t 

Szeretettel: 
Benedek  Elek. 

Kisbaczon, 1926 jun. 1. 



Véndiák-találkozó 
a keresztúri unitárius gimnáziumban. 

Közel 1000 véndiák jelent meg a egy 
milliós alapítvány megtételét határozták el 

a nap emlékére! 
Székelykeresztur májua 29—30. (Saját 

tudósítónktól.) 

Méreteiben is impozáns módon 
zajlott le a keresztúri véndiákok ta-
lálkozója. — E kis város — nagyköz-
ség lakossága őszinte szeretettel látta 
viszont egykori diákjait s a rendező 
bizottságnak nem adott nagy gondot 
a véndiákok és hozzá tartozóik elszál-
lásolása sem, mert az első felhívási 
napon több, mint 300 an ajánlottak 
fel  lakást a vén diákok részére. 

Május 28-án is érkeztek már vén-
diákok s 29 ikére az e célra készség-
gel felajánlott  Casinó helyiségei zsú-
folásig  megteltek az ismerkedési es-
télyen, hol a csíkszeredai, de e vidék-
ről (Rugonfalváról)  származott Kozák 
Pista kedves muzsikája csak emelte 
a hangulatot De mintha mindenki 
másnapra tartotta volna frisseségét, 
az éjfél  utáni első órákban kiki szál-
lására pihe«ni ment. 

Deriis a nap is 30 án reggel 9 
órakor s a Casinó udvarán száz meg 
százával gyülekeznek a véndiákok. — 
Ifjúi  komolysággal mindjárt érkezik az 
intézet jelenlegi ifjúsága  8 Ürmösi 
Jenő VIII. g. o. tanuló a jelenlegi 
diákság nevében könnyekig megható 
szavakban üdvözli a véndiákokat B 
szeretettel hivja őket az „Alma Mater" 
régi épületébe. Boros György dr. vén-
diák, püspökhelyettes köszöni meg az 
üdvözlő szavakat s a véndiákok élén 
az ifjúi  diákokkal kivonulnak a Casinó 
udvaráról az utcára, ahol a menetet 
már a „Polgári zenekar" várja, hogy 
az intézetbe bekisérje. 

Ilyen szép látványt Keresztúr tisz-
ta székely népe aligha látott. Három-
szék, Marosszék, Homoród-, Aranyos-, 
Nyikó- és Gagy-vidék szülöttei ismét 
összetalálkozva, kilóméteres hosszú 
négyes sorokban vonulnak a templom 
felé,  bogy az ünnepséget az Isten 
házában és nevében kezdhessék. 

Istentisztelet a szabad ég alatt. 

Ám az unitárius templom nem 
bizonyult elégnek a vidékről is betó-
dult érdeklődő közönség befogadására. 
Menet közben meg is változik a terv 
s az egész menet s a közönség a régi 
intézet udvarára megy s a szabad ég 
alatt tartatik meg az istentisztelet. 

Ezrek ajkán hangzik el a gyüle-
kezeti ének: „Te benned biztunk elei-
től fogva"  . . . Deák Miklós a Nyikó-
völgye aranyszájú papja imádkozik. 
Ihletett, hálaadó szavaira könnyezett 
mindenki. Imája után Lőrin czi Dénes 
véndiák, tordai unit esperes mondotta 
el magasan szárnyaló egyházi beszédjét. 

Hódolat az Alma Maternek. 
Találkozó. 

Az istentisztelet végeztével a vén-
diákok hódolatát Ferentzi Géza dr. 
egyázi főgondnok  tolmácsolta, mire 
Gálfalvi  Samu igazgató válaszolt. 

Ezután következett a voltaképpeni 
találkozó. A régi épület u. n. rajz-
terme nem is tudta már befogadni  a 
véndiákokat. Elekes Dénes dr. isk. 
felügy.  gondnok és Gálfalvi  Sámuel 
ismertetik az intézet anyagi helyzetét' 
s a találkozó célját. Gnidó dicsőszent-
mártoni esperes indítványára bizottság, 
illetve választmány alakul, hogy az 
intézet támogatására a véndiákok szer-
vezetét irányitsa, s áldozatkészségét 
kikérje. 

Történelmi pillanatok voltak ezen 
az értekezleten. A hála és megemlé-
kezés hangján könnyes szemekkel szó-
lal meg Demeter Lőrincz dr., ki 50000, 
Marosi Albert, ki 10000, Ferentzi 
Géza dr.. ki 10000 leus adományt je-
lent be, és még számos véndiák, (a 
testületek képviseletében is), ki mind 
szeretettel adja, a mit adhat régi is-
kolája javára; Jacob Mihály bukaresti 
egy. magántanár, román ajkú volt 
véndiák szavai pedig egyenesen lelke-
sedésbe hozzák a résztvevőket. 

De ezután következik a nap leg-
szebb része 1 Hatházy Sándor központi 
egyh. pénztárnok előterjeszti azon in-
dítványát, hogy a találkozó emlékére 
egy milliós alapítványt tegyenek részt-
vevőnként 1000—1000 leus hozzájáru-
lással. 

Frenetikus lelkesedés követi e sza-
vakat, s a javaslathoz a jelenlevő ro-
mán véndiákok is Repede György dr. 
karánsebesi kir. közjegyzővel az élü-
kön a legnagyobb lelkesedéssel járul-
tak . hozzá, s tekintélyes s nyomban 
lefizetett  összegekkel gyarapították az 
alapítványt. 

Bankett. 
Ezután az uj intézet tornatermé-

ben rendkivül népes bankett követke-
zett, 8 az értékes pohárkö32öntők sem 
maradtak el. 

Kttlön kell megemlékeznünk az 
estélyről, melynek nívós műsora való-
ban elsőrendű volt. Gyallay felolvasása, 
Péterfi  Gyula diáktörténetei, Hatházy 
monológja, a filharmönikus  zene, a 

Sándor Mihály hegedűszólója, az if-
júsági és a „véndiák" dalárda énekei, 
a Bencze D. prológja és a Vári D. 
költeményei stb. egytől-egyig felejthe-
tetlen hatásúak voltak. 

Az Ufjuaág  pedig a Kozák Pista 
muzsikája mellett reggelig mulatott. 
A véndiákok pedig lassanként elszé-
ledtek s még nagyobb szeretettel gon-
dolnak vissza az Alma Mater-re és e 
két napra. 

Meg kell említenünk, hogy a ta-
lálkozó érdekében Elekes Dénes dr. 
elnöklete mellett Péter Lajos, Boros 
Jenő, Gálfalvi  S. igazgató és Elekes 
Domokos dr. fáradtak  a legtöbbet, de 
mindenki a reá bízott munkát dere-
kasan elvégezte. — s—s. 

Közlések. 
1918-1926. 

Közli: Pál István plebánua 
(A Cornea v. prefectus  áltál 1920 
évi junius 15-ikére összehívott 
értekezleten mondott beszéd foly-
tatása.) 

ö Méltósága a prefeet  ur nem 
azért hívott ide bennünket, hogy m\p-
ket fájdalmunkban  megcsúfoljon,  kigú-
nyoljon, meggyalázzon, hanem megér-
téssel, belátással és nemes jóakarattal 
azért, hogy keressük az utat-módot 
arra, hogy hogyan lehetne ezen a mos-
tani helyzeten segíteni. 

Munkánkhoz nem szükséges nagy 
ethnoiogiai és históriai tanulmány. Eb-
ben a tekintetben mindkét félnek  meg-
van a maga álláspontja, ami fölött  dis-
putát most nem kezdhetünk, ilyen 
messzire mennünk nem szükséges. 
Azt se feszegessük  most, hogy mikor 

'és hogyan kerültünk ide. Vegyük a 
száraz tényt, hogy itt vagyunk, együtt 
vagyunk és hogy régtől fogva  vagyunk 
itt, hogy évszázadokra visszamenőleg 
közös történelmünk van és ha meg is 
tartottuk külön nemzetiségünket, nyel-
vünket, faji  sajátságunkat, de életünk 
közintézményesen egy volt. Álljon elő 
akárki és mondja meg, hogy bántot-
tuk-e mi a múltban valaha egymáBt, mi 
Bzékelyek és románok ? nem együtt vi-
seltük-e az élet sorsát ? jobb dolga 
volt-e — jelentékenyen jobb dolga 
volt e a székelynek, mint a románnak ? 
En azt hiszem, hogy ennek és a köl-
csönösen egymásra való utaltságnak a 
meggondolása nagyban megkönnyíti a 
mai helyzet tisztázását. Segítsen ebben 
az Isten bennünket. 

Ügyünk azonban nagy és sok 
irányú és nem tudjuk, hogy abból most 
mit mondjunk és hogyan mondjuk. En-
nek a meggondolására és mondaniva-
lónk elkészítésére időre van szüksé-
günk; 8 nem is vagyunk itt mind, 
akik hivatva vannak ügyünkhöz szólani; 
meghívottak vagyunk és nem válasz-
tottak, csak kiküldöttek; és igy nem 
tekinthetjük magunkat a székelység 
képviselőinek. Azért most részletezésbe 
s érdemi tárgyalásba nem bocsátkoz-
nánk, hanem azt kérnők a prefeet  ur 
(J  Méltóságától, hogy méltóztassék a 
távollevők réBzvevését is lehetővé tenni 
s módot nyújtani arra, hogy magunk 
között összejőve szabadon és feszélye-
zés nélkül beszélhessük meg és álla-
píthassuk meg a mondanivalót ugy 
tartalmára, mint az eljárás módjára-
alakjára nézve. Ez javaslatom s illetve 
indítványom, ha méltóztatnak ahhoz 
hozzájárulni 8 elfogadni. 

Beszédem általános helyesléssel 
találkozván, a prefeet  ur is helyet 
adott kérésünknek és mi asszerint jár-
tunk el a továbbiakra vonatkozólag, 
nem zavarván bennünket senki tanács-
kozásunkban, ami igen jóhatással volt 
reánk. (Folyt, köv.) 

Több emberiességet kérünk! 
Amikor a liberálisok letűntével az 

Averescu kormánya jött a jog, törvé-
nyesség éB az igazBág jelszavával, min-
denki fellélekzett  és jobb idők hajnal-
hasadását várta. Erős volt nekünk is 
a reményünk, hogy végre az alantas 
közegek atrocitásai megszűnnek és ők 
is végre a törvényességnek s az em-
beriességnek az útjára lépnek, ha nem 
is a saját iniciátivájukból, de legalább 
a felsőbbség  parancsára. 

Sajnos, ebben a hitünkben szo-
morúan kellett csalódnunk, mert egyeB 
alantas közegek azóta is követtek el 
durva kegyetlenségeket, anélkül, hogy 
a közönségnek tudomása volna a ha-
talmukkal visszaélő közegek példás 
megbüntetéséről. Ezúttal is ujabb ke* 
gyetlenkedésről, embertelen bánásmód-
ról kell megemlékeznünk. 

Zetelakán történt, hogy az egyik 
székely gazda a mult hétfőn  a legelőn 
a lovait szomszédja fiának  gondozására 
bízta, aki a saját lovaikat ÍB őrizte. A 
fiu  kedden reggel a maguk lovaival a 
mezőről haza jött s igy a máB két ló, 
pásztor nélkül maradván, beletévedt 
egy a nyomás közelében levő lucernába, 
amely részben a csendőrségé. A lova-
kat a csendőrök behajtották a községi 
határbiróhoz. Az őrmester szigorúan 
meghagyta a határbirónak, hogy a lo-
vakat a gazdájuknak addig ki ne adja, 

Legújabb! 
— Polgármestert választott a városi tanács. 

A városi tanács teljes gyűlését ma, 
szombaton délelőttre összehívták. A 
gyülésezés főtárgya  és célja, néhány 
idetartozó más ügy elintézésén kivűl, 
a lemondott és állásából felmentett 
Negruţiu polgármester utódjának a 
megválasztása. 

A közgyűlésen megjelent Spataru 
vármegyei prefectus  is, ki Tamás Al-
bert legidősebb állandó tanácstaggal az 
elnöklést felváltva  teljesítette. A pre-
fectus  a tanácstagok előtt ismertette a 
törvénynek a választásra vonatkozó in-
tézkedéseit, kérve, hogy mindenki sa-
ját legjobb belátása szerint, a közér-
dek szem előtt tartásával cselekedjék. 

A szabályszerűen lefolytatott  tit-
kos szavazás eredménye: 22 beadott 
szavazat, amelyből 14 Voszka István dr. 
ügyészre, 8 pedig Metea Jánosra esett. 
Ilyenformán  a Város polgármesterévé 
nagy szótöbbséggel Voszka Istvánt vá-
lasztották meg, aki néhány évi ittléte 

alatt, igazság8zerető, humánus és a 
társadalmi ügyekben, kulturális moz-
galmakban tevékeny egyéniségével a vá-
rosban általános népszerűséget Bzerzett. 

Az idő előre haladott volta miatt, 
nem tudjuk megállapítani, mennyiben 
felel  meg a valóságnak az az utóbb elter-
jedt hír, hogy Voszka dr. uj állását elfog-
lalni vonakodnék. Valószínűnek tartjuk, 
hogy a megnyilvánult szép bizalom elől 
nem fog  kitérni. 

A gyűlés ezek után határozott a 
polgármester és a 3 állandó tanácstag 
fizetésének  a megállapításáról, teljesen 
a már jóváhagyott költségvetés kere-
teiben, előbbi összjavadalmát havi 
11,075, a tanácstagokét 3000-3000 
leuban állapítván meg. Elhatározták 
régi, el nem intézett tartozások s az 
előre nem látható kiadások fedezhetése 
érdekében 60.000 leu póthitel beállí-
tását. A villamosüzem leltárának, s 
ügyvezetésének az átvizsgálását egy 
bizottságra bízzák. 

Benedek Elek nálunk. 
Szép este volt, amelyért hálás kö-

szönetét küldi — irja egy, mindjárt a 
második nap az estély után irt, s tu-
lajdonképpen az egész jelenvolt közön-
séget illető levelében Benedek Elek. 
Mennyivel inkább tartozunk ezzel az 
elismeréssel éB hálával, mi, udvarhe-
lyiek 1 Eljött közénk, beszélt, közöt-
tünk az egész magyarság által elismert 
és ünnepelt, kiváló mesemondó, a gyer-
mekvilág körülrajongott nagyapója. S 
elhozta magával az ö Írásaiból min-
denütt ismert, nem kevésbé kedvelt, 
csak éppen alig nagyanyókás külsejü 
„nagyanyókátu-t, a ki szeretetreméltó 
jósága, kedves bájossága által a szive-
ket egy csapásra meghódította, a maga 
személyében is 1 

Az estély maga, melyet május hó 
30-ikán a Jótékony Nőegylet rendezett, 
a szinháztermet zsúfolásig  töltő közön-
ség előtt folyt  le; kisebb nagyobb 
gyermekek százszámra jöttek el, szü-
leikkel s máB hozzátartozóikkal, hogy 
szinről-szinre lássák a meséiből, a 
Cimborából jól ismert, szeretett „nagy-
apójukat. Elsősorban egy bájos 3—4 
éves apróság: Kovács Mancika jelent 
meg a színpadon, ki meglepő bátor-
sággal mondotta el üdvözlő versikéjéi, 
utána szép csokrot adván át a néző-
téren ülő nagy meseirónak. Majd egy ked-
ves gyermekszobai jelenet tárult elénk, 
melyben finom  ötletességgel, művészies 
természetességgel kapcsolódott össze a 
költött a valósággal, a szinpad a né-
zőtérrel. A gyermekek „nagyapó" fogad-
tatására készülnek, s üdvözleteiket 
próbálgatják, s a vég a jelenlevő me-
seíró valóságos, nagy ovációk közötti, 
megkapó üdvözlésében csendül ki. 
Szabó Kató, az üdvözlet elmondója, Váró 
Eva, Szabó Judith, Haás Jolánka, 
Csefó  Zoli és Tompa Sanyi játszották 
a kis jelenetet, élénken és kedvesen, 
a két utóbbival a maga szavalatát, il-
letve énekét meg is ismételtették. A 
finom  kis alkalmi darab szerzői, beta-
nító rendezői Révay Györgyné és Ré-
vay György. 

E jelenet utáin, szűnni nem akaró 
tap8Vihar, éljenzés között Benedek 
Elek lépett a szinpadra. Ezúttal nem 
mondott tujajdonképpeni mesét, bár 
az a miről beszélt, az is meaeszerü. 
A maga életéről beszélt, arról, hogy 
miképpen fejlődött  ö a maga gyermek-
kori „Huszár nagyapó"-ja és egy me-
sélgető zsellérleány hatása alatt me-

seiróvá. A kisbaconi kertről, legsajá-
tabb unokáiról beBzélt ezután és a 
szivét minden emberrel szemben el-
töltő nagy szeretetről, melyről külön-
ben száznál több kötete minden so-
rában olyan ékes és maradandó bizony-
ságot tett. Az előadás, mondanunk sem 
kell, mindenkit magával ragadott, s 
vége-hossza nem volt „nagyapé" ujabb 
ünneplésének. 

Jodál Duci zongorajátéka követ-
kezett. A rendkivül tehetséges fiu  első 
nyilvános szereplését nagy öntudatos-
ság, biztos és érett előadás jellemezte, 
sikerét ujrázással is kellett betetőznie. 
Hasonló sikere volt később a szintén 
tehetséges és gyakorlott játéku Eszte-
gár Zsófival  való négykezes zongorá-
zásának. Egy derűs apró jelenetben 
Gönczy Babuli, Imreh Gabi kedves 
öregeskedéssel, meglepő bátorsággal 
személyesítették meg „nagyanyokát • 
nagyapókát", — a milyen öregek ők 
talán 15—20 év múlva lesznek 1 Igen 
bájos volt Ernst Médi spanyol tánca, 
a 3 zárdai növendék által bemu-
tatott pillangótánc, egy ujabb' kedves 
gyermekjelenet és végül az utolsónak 
bemutatott rithmikus-klasszikus tánc, 
a két héttel ezelőtti számunkban kö-
zölt, ügyes szereplőkkel. Az utóbbi 
tánc különösen finom  ízlésre valló, ru-
tinos megkomponálásáért, betanításáért 
Révaynét illeti meleg dicséret. 

Estély után a Bukarest szálló nagy 
termében rendkivül népes bankett volt, 
melyen Csefó  Sándor, Szakáts Péter, 
Gönczy Gábor dr., Nagy Elemér, Gyer-
kes Mihály mondottak sikerült és meg-
kapó felköszöntőket  Benedek Elekre, 
ki általános figyelem  között maga is 
felszólalt,  s életéről, hivatásáról, a lel-
két betöltő nagy szeretetről beszélt az 
ő elragadó közvetlenségével, melegsé-
gével. Haimágyi Samu a nagy meseíró 
feleségét,  Hinléder Ákos dr. pedig — 
igen ötletes, formás  beszédben — a nő-
ket köszöntötte fel. 

A kiváló vendégek pedig egész 
ittidözésük alatt láthatóan jól éreztük 
magukat, szép estéjük volt, a mint 
„nagyapó" ezt levelében az udvarhe-
lyiekkef  tudatni is kivánja. Az ő örö-
mük, jóérzésük szolgáljon a városnak, 
a rendezőknek a legszebb elismerésül 1 

Lapzárta ut&n, hiteles helyről 
szerzett információ  alapján közöljük : 
nem felel  meg a valóságnak, hogy 
Voszka István dr. polgármesterré való 
megválasztását visszautasította volna. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. 
amig az a csendőrségen nem jelentke-
zik. A biró a lovai iránt érdeklődő 
gazdával a csendőrségre ment. És mi 
történt itt? Talán az ügynek törvé 
nyes elintézése, a gazdának az eset-
leges kár megtérítésére való utasítási? 

•Oh nem 1 A ceendőrörmester a bírót 
elküldötte, a lovas gazdát pedig egy 
órára a csendőrlaktanya pincéjébe zárta, 
majd pedig súlyos korbácsütéseket mért 
reá, amiről a felvett  orvosi látlelet ta-
núskodik. A brutális eset a községben 
ugy az elöljáróság, mint a nép köré-
ben mély megdöbbenést keltett. Mi kom-
mentárt nem füzünk  hozzá, de az ilyen 
garázdálkodó közegeket ajánljuk neme-
sen érző, emberiesen! gondolkozó pre-
fectus  urunk és Sârbu százados ur 
figyelmébe! 

Embery Árpád 
székelyudvar helyi róm. kath. főgimnáziumi 

c. igazgató 40 éves tanári jubileuma. 

Junius 13-ika emlékezetes napja 
lesz Székelyudvarhely város és Udvar-
helymegye társadalmának. E napon 
üli 40 éves tanári évfordulóját  a szé-
kelyudvarhelyi róm. kath főgimnázium 
nesztora, Emberi Árpád cimz. igazgató, 
bárom generáció munkás nevelője, a 
megyebeli közéletnek számottevő alakja 
« régebb az egész magyarságnak szá-
mottevő tényezője. Ezért junius 13 ika 
nem pusztán iskolai ünnepély lesz az 
ó tiszteletére, hanem ünnepe a széleB 
rétegű magyar társadalomnak is. 

Embery Árpád, aki 1863. január 
5-én Kolozsváron született, 1886 szep-
tember 1-én foglalta  el székelyudvar-
helyi tanári tanszékét s azóta szaka-
datlanul tanítja a székely ifjúságot  a 
székely anyavárosnak több, mint 300 
éves intézetében. Abban az időben 
lett tanár, amikor még 600 forint  volt 
a tanári fizetés  éa 150 a lakáspénz. 
Tíz évig volt tanári könyvtáros, majd 
a filológiai  szertár őre s ő szervezte 
meg a kölcsönkönyvtárt, a kirándulási 
egyésületet. Évtizedeken keresztül ve-
zette az ifjúság  színi előadásait. 
1896 ban a Székelyudvarhely, 1918-baa 
pedig a Székely Közélet cimü hetilap-
nak volt felelős  szerkesztője. Számos 
alkalmi és ifjúsági  színdarabot, vala-
mint prológot és szakértekezést irt. ő 
alapította 1892-ben a Tisztviselői Kört, 
mely az impériumváltozásig hézagpótló 
intézménye volt a kisebb tisztviselők-
nek. Alapítási és a kör körül kifejtett 
áldozatos érdemeiúek elismeréseül örö-
kös elnökké választották meg öt a kör 
tagjai. Ezenkívül a város több társa-
dalmi intézményének hol vezető, hol 
alapító tagja volt (Székely Dalegylet, 
Szabad Liceum), nem különben a szé-
kely ifjúság  lelkes támogatója s mint 
ilyen, nem egy ifjút  látott el ruhával, 
többeket pedig éveken át a sajátjából 
élelmezett a finevelő  intézetben. 

A székely népnek használni akarva, 
a régi Magyarország életében Szent-
egyházasfalu  képviselői mandátumát 
elfogadta,  de az ellenzéki blokk ketté-
szakadása miatt csak félévig  kép vise-
lősködhetett. ő szervezte meg a szé-
kelyudvarhelyi ,'Milleniumí Emlékosz-
lop Bizottságot s áldozatos közremű-
ködése folytán  az oszlep fel  is állít-
tatott a város főterén,  ţvalamint tevé-
kenykedése következtében később a 
Tas-Székely is, amely szobrokat azóta 
a {történelem kereke összemorzsolta. 
Bankettjeinknek mai napig is második 
Kerekes Sámuelje (förimelő  volt a régi 
Erdélyben). 35 évig volt egyháztaná-
cses s az (Erdélyi Bómai Katholilus 
Státusnak ma ÍB egyik tevékenyen sze-
replő képviselője. Ideális ember lévén 
legideálisabb tárgya a görög volt, mely-
nek ^tanításától a tanterv változása 
miatt elesett s most francia  nyelvet 
tanít. Hétszer mondott március 15-iki 
beszédet; ebből egyet a fehéregyházi 
emlékoszlopnál s kettőt Segesváron. 
Kiváló emlékbeszédet mondott Kossuth 
Lajos centennáriuma alkalmából a vár-
megyeházán és Vörösmarty 100 éves 
születési évfordulójakor.  1899-ben meg-
alakította Kászonfürdőn  la fürdőzők 
Petőfi-Társaságát  s Jközadakozásból egy 
Petőfi-serleget  vétetett. 

Iskolai magatartásában mindig kü-
lönös figyelemmel  volt a nem kathó-
likusokra és nem magyarokra. Ennek 
tudható be, hogy a háború alatt 6 
évig a ref.  kollégiumban hadba vonult 
tanárokat helyettesitett, nem törődve 
a heti 41 óraszámmal s hogy a tizen-
hatos invázió idején egyik román ta-

nítványa, mint hadnagy, őrt állított a 
lakása elé 8 megóvta azt mindenféle 
brutálitástól. A magyar kormány an-
nak idején harmad osztályú vaskorona 
renddel készült kitüntetni, s meg is 
kapta volna, ha ezt az októberi forra-
dalom meg nem akasztja. Az imperium-
változáskor neki is kijutott a fordu-
latból ; két hétig volt letartóztatva s 
attól fogva  visszavonult a politikától 
s teljesen az iskolai kötelességek-
nek élt. 

Szép családdal áldotta meg a 
Gondviselés; 7 nagykorú gyermeke él. 
Valamikor első virilistája volt Udvar-
helyvármegye törvényhatóságának és 
Székelyudvarhely képviselőtestületének. 
Nem vezette túlzó ambició cselekede-
teiben ; de ahová állították, amire vá-
lalkozott, néhai Soó Gáspár igazgató-
jának szavai szerint, mindenütt embe-
rül megállta helyétt. S most, hogy ta-
nári működésének 40 ik éves határ-
kövénél víBBzatekint az elmúlt időkre, 
jóleső érzéssel látja, hogy Erdélyben 
sok tanítványa, ismerőse 8 jóbarátja 
hálával éa szeretettel övezi körül ót, 
azt az embert, aki szerette és sze-
reti az ifjúságot,  aki mindenkit szeret. 
Hálás szeretettel van eltelve a ko-
lozsvári piarista főgimnázium  iránt, 
mint annak volt tanítványa és az er-
délyi római kath. Státus iránt, mely-
nek emlőin nevelkedett. Utóbbi iránti 
háláját le is rótta, azáltal, hogy a 
harmincöt éves korhatáron tulszolgált 
öt esztendővel. Harmincnyolc évi szol-
gálat után, érdemeinek csekély hono-
rálásaképpen ; a Státus címzetes igaz-
gatónak nevezte ki. 

Embery Árpád jubileumi ünnepel-
tetése tehát az iskola keretén tul vá-
rosi és megyei jellegűvé emelkedik. 
Fényes külsőségek közt fog  lefolyni  az 
ünnepség, melyen az üdvözlők sorá-
ban ott áll főhatósága  is legteljesebb 
elismerésével; tanártársai pedig és volt 
tanítványai este, a Barkóczy féle  kert • 
helyiségben szeretetlakonát rendeznek 
a tiszteletére, amelyen való részvétel 
iránti előjegyzésre jelentkezni lehet 
Szász József  székelyudvarhelyi tanár-
nál junius 10 ig. 

- H IR SE Kb 
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Felvételi vizsga. Az alispáni 
hivatalnál f.  hó 12-én tartják meg a 
felvételi  vizsgát azon személyek Bzá-
mára, kik községi titkári, vagy köz-
igazgatási tisztviselői állást óhajtanak 
elnyerni. Ezen állások elnyerése cél-
jából kérések f.  hó 12-ig adhatók be. 

A szokásos fénnyel  és pom-
pával ülték meg városunkban ia Űr-
napját, a kath. világ nagy ünnepét, 
amelyre a felvidéki  községek lakói 
templomi lobogók alatt tömegesen vo-
nultak be városunkba. Az ünnepi nagy 
misét a templomban Pál István prelá-
tus végezte fényes  segédlettel, a fő-
gimnázium előtt felállított  oltárnál pe-
dig Kies János esperes mondotta a 
misét. Az egyházi szénokok Genszky 
Jukundián házfőnök  és Barthos Mihály 
zetelaki plébános voltak. Mise után a 
szokásos nagy kikerülés volt, amelyben 
a vidékről bejött keresztaljakon kívül 
a helyi ipartársulatok is részt vettek 
zászlóik alatt. 

Nagyfontosságú  a d ó ü g y i 
közlemeny szerint mindazok,- akik 
állami forgalmi  adó befizetésével  hát-
rálékban vannak, kötelesek azokat leg-
később  folyó  évi junius hó 7-én befi-
zetni, különben megbírságolják őket. 

A Szociális Misszió elnök-
sége ezúton fejezi  ki hálás köszöne-
tét mindazoknak, akik a „mesedélu-
tán" sikeréhez segítségükkel, vagy ado-
mányukkal hozzájárultak. A megígért 
tortákat az alább felsorolt  hölgyek ad-
ták : Ferenczy Pistáné, Szabó Dénesné, 
Kun Lászlóné, Kiss Pistáné, Ordelt 
Jánosné, Daróczy Dénesné, Daróczy 
nővérek, Caató Imréné, Kun Béláné, 
dr. Hartvigné, dr. Szabó Józsefné, 
Bacsics Józsefné,  Orbán Bándiné, Neg-
ruţiu Emiiné, dr. Jodál Gáborné, dr. 
Orbán Domokosné, Szabó Károlyné, 
Incze Kálmánné, Zimmy Ferenczné, 
Szebeni Antalné, Stemmer Dénesné, 
dr. Nagy Lajosné, Fábián Józsefné, 
Zathureczkyné, Lassmann Oszkárné, 

Siroki Ágostonná, Orbán Miklósné. 
Már régebben jelezve volt, hogy a 
mesedélután tiszta jövedelmét az első 
szent áldozáshoz járuló szegény sor-
sú gyermekek felruházására  fordítjuk, 

| meg is tettük, mert hozzájárultunk, 
hogy 12 leányka és 8 fiu  kapjon rész-
ben teljes ruházatot. Áldozás után a 
Tisztelendő nővéreknél adott reggeli-
hez hozzájárultunk. — Nem hallgat-
hatjuk el Dobrai cipész ur szíves jó-
indulatát, aki már 2 pár uj cipőt 
adott a szegény gyermekek részére. 
Ugy magunk, valamint a szegény 
gyermekek nevében kérjük: a jó Isten 
fizesse  meg 8 adjon ezer annyit érte. 
Az elnökség. 

A városi tanács 2 tisztviselői 
(impiegaţi) állásra hirdet pályázatot 
junius 15-iki határidővel, ţ 

A Székely Dalegylet a mult 
szombaton este Benedek Eleket, a Jo-
dál Gábor dr. lakásán szép szerenád-
dal lepte meg, s elnöke, Gönczy Gá-
bor dr. találó és hatásos szavakkal 
üdvözölte. A kiváló meseiró megka-
póan válaszolt és köszönte meg az 
ünneplést. 

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. pontosan 3 és fél 
órai kezdettel a róm. kath. főgimná-
zium tornatermében zenevizsgálatukat 
tartják szép és változatos műsor-
ral A kedves szülők és érdeklődő 
közönség figyelmét  már ezúton is 
felhívja  az intézet igazgatósága. Belépti 
díj tetszés szerint. 

Az iparostanonciskola évzáró 
vizsgálatai f.  hó 12-én d. u. és 13-án 
d. e. lesznek a róm. kath. elemi fiú-
iskola helyiségeiben. Ugyanott mun-
kakiállitás is lesz. 

Nagy érdeklődés mellett tar-
totta meg a róm. kath. főgimnázium 
ez idei tornavizsgálatát Űrnapján dél-
után az intézet tornacsarnokában. A 
Bzépkivitelü szabadgyakorlatok, a tet-
szetős szertorna, az ugrási és mászási 
versenyek egészen lebilincselték a kö-
zönség figyelmét,  amely a szép telje-
sítményeket zugó tapssal honorálta. 

A Szociális Missziótársulat 
Űrnapján eBte a Barkóczy-kertben ke-
délyes „nefelejts  estélyt" rendezett, ame-
lyen szép számú közönség jelent meg. Az 
estélynek nagy érdekességet kölcsön-
zött a gondos rendezö&ég által össze-
gyűjtött tárgyaknak a kisorsolása. A 
rendező nőket a legteljesebb elismerés 
illeti meg fáradozásukért. 

Mfivészestély.  Mureşianu I., a 
helybeli áll. liceum zenetanára, többek 
közreműködésével, május 29 én este a 
Bzinházteremben müvészestélyt rende-
zett, melyen szép számú közönség je-
lent meg. A Mureşianu vezetése alatt 
álló vegyeskar — Kovács Icó rutinos 
zongorakisérete mellett — egy opera-
részletet adott elő, nehézségéhez vi 
szonyitva: kellő eredménnyel. Ugyan-
csak az ő vezetése alatt befejezésül  is 
énekelt a kar, egy nagyon kedves ro-
mán népdalegyveléget; kifogástalanul. 
Mureşianu, mint htgedüjátékos is sze-
repelt, s bár játékában kétségtelenül 
vannak egyenetlenségek, meleg tónusa, 
temperamentuma és erős muzsikalitása 
elvitathatlan. A líceumi növendékek 
által bemutatott táncok szintén nagy 
hatást" értek el; a fiuk  közül kivált 
a vezető-táncos. A leánykák táncának 
graciózua finomsága  a Révayné mesteri 
vezetését dicséri. A Kiss—Zárug- féle 
vonósnégyes szintén sikerrel adta elQi 
egy klasszikus zeneszámát. 

A rendőrségen felfogva  van 
egy kanca és egy csikó. Tulajdonosa 
jelentkezzék. 

Kézimunka kiállítás. Az Ir-
galmas Nővérek zárdájának nagyter-
mében a róm. kath. elemi és polgári 
leányiskola növendékeinek kézimunkái 
megtekinthetők folyó  hó 6. 7. 8. nap-
ján. Az érdeklődőket ezúton hívja meg 
az intézet elöljárósága. 

Csendélet Telekfalván.  Kelle-
metlen meglepetés érte Béres Sándor 
telekfalvi  lakost május 28-ára virra-
dólag. Álkulccsal behatoltak lakásába 
és 2400 leunyi készpénzét elvitték. A 
megindított vizsgálat megállapította, j 
hogy a tettes Costa Sándor, ki a cse- | 

lekmény elkövetése után ismeretlen 
helyre távozott, azonban elfogatása  iránt 
intézkedések történtek. 

x Szép mosást, vasalást, ta-
karítást vállal gyakorlott és megbíz-
ható asszony. Házhoz ís elmegy mosni, 
vasalni. Felvilágosítás Str. Pr. Nico-
lae (Árpád-u.) 11 sz. a. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székely udvarhely 

M e g h í v ó . 
A székeljudvarhelji Kereskedő Társulat 

f. évi junius 20-én tartandó évi 

rendes közgyűlésére 
társulatunk tagjait tisztelettel meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. Választmány jelentése az elmúlt évről. 
2. Zárszámadások és számvizsgálók jelentésé-

nek beterjesztése. 
3. Tiszteletbeli tagok választása. 
4. Gyűjtési akció és házvétel ismertetése. 
5. Esetleges indítványok és felebbezések.  me-

lyek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal a 
társulat elnökségéhez benyujtattak. 

Odorheiu, 1926 junius 3.8 
Papp Z. Endre, Z. Székely János, 

elnök. titkár. 
Priuări&Oraşului cu Consiliu Odorheiu. 
No. 2298—1926. 

Árverési hirdetmény. 
A városi tanács nyilvános árveré-

sen bérbe adja a „Kuvar" aljában levő 
rakterületet 3 évre, évi 500 leu kiki-
áltási ár ellenében. Bánatpénz» kikiál-
tási ár 10% a. Az árverés julius hó 
5-én d. e. 10 órakor a városi tanács 
5-ös Bzámu szobájában tartatik meg. 

Odorheiu, 1926 junius 2-án. 
Primăria  Odorheiu. 

Cit i* sarniiura szalonbator nagy 
C u V NHörrel ís egy sziVattyns-
" J Hfit  Str. Principesa Jleana 
(totVSs-utca) 6 szám alatt ££*}$. 

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

kiadok. Cím a kiadóhivatalban. 

B a l á z s K á r o l y u t ó d a 
bútorgyár 

Odorheiu Bul. Reg. Ferd, (Kossuth-u.) 27. 

Í Házasulandók f igyelmébe! 

Ha szép, tartós és modern bútort 
akar vásárolni, ne mulassza el fel-

| keresni dúsválasztéku, saját készit-
ményfi  raktáromat. 

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

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 készült hámokban. Dacára 
a nagy drágaságnak, még min-
dig régi árakban árusítóin 
sí • készletemet. • • 

Uj megrendeléseket és javítá-
sokat a legrövidebb idő alatt 

eszkb'zlöm. 



Megérkeztek! 
Kiváló szákér te l emmel összeválogatott csodaszép éa legjobb minőségű bel- és külföldi  valódit 
gyapjnszövetek férfiruhákra,  kabátokra, úgyszintén kiválóan alkalmas női kabátokra is — Kész 
rag lánok, esőköpenyek, britses, strwks nadrágok nagy választékban és foltünö  olcsón. Kötött 
mellények, sapkák, nyakkendők, harisnyák stb. Sepsiszentgyörgyi férfl-riiha-saséttesek.  Mindenféle 

éselvá87nafí0D0k  Scherg-féle brassói szövetek gyári áron. — Mindenféle húsáruk kitűnő minőségben. — 
L Ö B L JEt. - ü z l e t é b e n , ZBulL R e g . F e r d i n á n d . 2 5 . (v. Kossuth-u,) 

No. 492 ex. —926 

Autobus Express 
Ocland. 

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

netrend szerint. 
Szerdán, szombaton és vasárnap 
külön fnrdőjáratok  lesznek. 
Indulás Udvarhelyről reggel 8 
órakor, visszaérkezés este 8 (20) 

érakor. 
Vasárnaponkint Bárót és Szováta 
között közvetlen közlekedés. 

Tanuló-leányt 
fölveszünk. 

Ideál- hölgyfodrászat. 

Kircheis - fé le 

No. 500 ex. —1926. 

Subsemnatul executor judecătoresc 
prin aceaBta publică, că îa baza deri-
ziunii Nr. 5395 şi Nr. G. II. 5659—1925 
a judecătoriei de Ocol din Odorheiu în fa-
vorul reclamantului SzőkeKárolycé repr. 
prin advocatul Dr. Kertész Árápád contra 
pentru încasarea creanţei de 4000 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 21 Iunie 1926 orele 10 la faţa 
locului îa com. Praid unde Be vór vinde 
prin licitaţiuoe publică judiciară aran-
jament de hotel în valoare de 12700 L. In 
caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Fretenziunea care e de încassat 
face  4000 Lei capital, dobânzile cu 
12% socotind din 10 Oct. 1925 iar 
spesele până acum stavente de 1548 L. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  expcvate şi de alţii 
şi scestie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu la 31 Maiu 1926. 
Dubb, portărel 

pléhmegmunkáló gépek, 
amig a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 
„Gépvásár" 

Brassó, Kapa-utca 43. szám. 

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

sss e ladó, s 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó Iskola-utca 4 szám alatti 
belsőség. — Értekezni Szemerjay 

Károlynál Székelykeresztur. 

Hirdetmény. 
Odorheiu Iparhatósága az 1884 évi 

17-ik törvénycikk 27-ik §-a alapján 
közhírré teszi, hogy a »Transilvaniá« 
részvénytársaság Odorheiu Bul. Reg. 
Ferdinánd 56 sz. a. benzinnek és olaj-
nak detailberi való eladására engedélyt 
kért. 

A helyszíni tárgyalás megtartására 
határnapul 1926 évi junius hó 9-ikén 
d. e. 10 órája tűzetik ki. 

Felhivatnak mindazok, kiknek ezen 
vállalatellenbárminemü kifogásuk  volna, 
hogy azt a tárgyalás napjáig, vagy a 
tárgyaláson az Iparhatóságnál terjesz-
szék elő, mert máskülönben figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Odorheiu 1926 május hó 26. 
.Negruţiu F. Emil 

polgármester. 
Körtvélyfáy 

Iparh. ügyoszt. főnök. 

H. Á. V. 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállítunk 

azonkívül motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb. stb. 

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

Schmitz 
legszebben fest,  tisztit ruhákat. 

Gyüjtőtelepei: 
PICHLER JÓZSEF divatkereskedő 

Bárót, 
FLÓRIÁN KRISTÓF kereskedő 

Oklánd. 

Az érdekeltek tudomására hozzuk, hogy f.  hó 21-iki kezdettel 
Székelykereszturon az állami óvoda helyiségében 2 hétig tartó dijtalan 
divatos 

géphimző tanfolyamot 

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

élet  kiadóhivatalában. 

kezdünk. — A tanfolyamon  résztvehetnek a vidékról is mindazok, kiknek 
, ,SINGER"-gépjUk van, vagy a tanfolyam  kezdete előtt és tartama 
alatt „SINGER"-gépet vásárolnak. 

Gépeink vétele nagyon előnyös, mert 30 havi részletben is fizethető. 
Érdeklődni lehet MAGYARI FERENC urnái Székely-Kereszturon 

Str. Regele Carol 69. 
Tisztelettel: 

„S incer" Bourne ét  € o . 
S e g e s v á r i l e r a k a t . 

Az ország bármely ríszibe Vállalót személyszállítást autíVat: ifj.  BarKíczy Albert. 
friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappistaKsajt, mindenféle  zöld főzelék,  konzerva, paradicsom, 
cukorka és csokoládé^különlegességek, málna- és eitrom^szörp 

HIRSCH IGNÁG^nál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
— — é s Graham^kenyér kapható. SS^SSSSSSESSSSESM! 

Naponta 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul Executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că în baza derizi-
unii Nr. 202 şi No. G. II. 4930-925 
a judecătoriei de ocol din Odorheiu în 
favorul  reclamantului Betegh Pálné repr. 
prin advocatul Dr. Gönczy Gábor cont-
ra pentru încassarea creanţei de 5000 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 22 Iunie 1926 orele 16 la faţa 
locului în com. Dealul unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară grâu, 
fân  şi boi în valoare 15.400 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti-
mare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
5000 lei capital, dobâazile cu 6°/0 
socotind din 23 Apr. 1925 iar spesele 
până acum staverite de 1500 lei. 

întrucât mobilele cari ajung láli-
cicitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  aceBtora în senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu la 31 Maiu 1926. 
D u b b portărel. 

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

minden nagyságban, ál-
landóan raktáron, kedvező 
fizetési  'Teltételek mellett. 

Bartha Árpád 
géposztálya 

Sepsiszentgyörgy—Sft.-Gheorghe. 

Judecătoria Odorheiu secţia c. f. 

No. 478—1926 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie. 
In cererea de executare făcută  de 

urmăritorului Rosmann Frida contra 
urmăritoarei văd. lui Jakab Lőrincz 
násc. Tamás Krisztina, judecătoria a 
ordonat licitaţiunea execuţională îa 
ce priveşte imobilele situate îa comuna 
Lupeni circumscripţia judecătoriei oco-
lului Odorheiu cuprinse în cf.  a co-
munei Lupeni No. prot. cf.  1891 de 
ordine A + No. top. 3435 (Fânaţi) în-
scris pe numele soţiei lui Jakab L6-
rinez uăsc Tamás Krisztina, cu preţul 
de strigare de 580 Lei, pentru îacas-
sarea creanţei da 100 Lei capital şi 
accesorii precum şi pentru încaBsarea 
creanţei de 790 Lei capital şi acc. 
alui Ferencz Sándor dom. în Satul-mic. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua de 
29 luna Iulie, anul 1926 ora 10, la casa 
comunală a comunei Lupeni. 

Imobilului ce va fi  licitat nu pot 
fi  vândut pe un preţ mai mic de cât 
două treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la delegatul ju-
decătoreso 10°/o din preţul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau în efecte 
de cauţie socotite după cursul fixat  în 
§ 42 legea LX. 1881, sau eăpredeia 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealabilă a 
garanţiei şi Bă semneze condiţiunile de 
licitaţie (§ 147, 150, 170, legea LX. 
1881: § 21 legea LX. 1908). 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
dator eă întregească imediat garanţia 
— fixată  comform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit.  (§ 25. XLI. 
1908). 

Odorheiu la 20 Februarie 1926. 
D r . Szabó mp. sef.  judecător. 

Pentru conform.:  B a r t h a p.grefier. 

Dela Primăria comunei urbane cu re-
şedinţă Odorheiu. 

No. 1366—1926. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa înbaza§-lui 

27 Art. de lege XVII. din anul 1884 
că Transilvania Societatea Comercială 
din loc a cerut permis industrial ne-
cesar pentru vânzarea în detail de 
benzină şi oleiuri pentru automobile în 
Odorheiu Bulevardul Regele Ferdinánd 
No. 56. 

Se fixează  termen de dezbatere aces-
tui cerere în ziua de 9 Iunie adică 
nouă Iunie la orele 10, la faţa  locului. 

Sunt invitaţi toţi acei cari au ceva 
excepţiune contra eliberarei acestui per-
mis ca excepţiunile lor în scris sau ver-
bal să le înainteze la autoritatea in-
dustrială aceasta până la desbatere sau 
cu ocaziunea desbaterei, deoarece ex-
cepţiunile neinaintate până la terme-
nul acesta nu vor fi  luate în consi-
derare. 

Odorheiu, la 26 Maiu 1926. 
Primar: (ss.) Negruţiu. 
Şeful  serv. industrial: 

(ss) Körtvélyfáy. 


