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Harangot 
koDgatunk a Hargita' tövében, a hazafiasan 
érzék, a jók, a nemesek üdvözítő, nemzeti 
hitvallásra hivogató harangját, a rosszaknak, 
önzőknek, a közérdek ellen vétkezőknek vész-

harangot. 
Az egyén és a köz legválságosabb, leg-

küzdelemteljesebb óráit éljük, a rettenetes 
forgatagban,  amelyben állami és társadalmi 
rendszerek, nenyseti, vagyoni és egyéni érde-
kek pokoli zsivajban törnek egymás ellen, a 
szebb és jobb jövendő szilárd támaszpontjait 
ma csak az egyéni becsületességben és haza-
fias  érzésű összetartásban találjak fel. 

Sziklaszilárd hittel, bizalommal a szebb 
jövőben emeljük magasra a zászlót, a mely 
a porba omlott rendszeren felszabadult  nem-
zeti, ársadalmi és egyéni szabadság erőinek 
verhetetlen hada előtt a Hargita fenyegetett 

kely-wagyar népének a szebb és jobb jö-
fjî retlöldjét  ajprj® mutatni, és bizunk 

székely erényedben, az egyéni 
3 becsületes össf^.  éteetéLjau • 

V . vagyok 
xőkéiva, hogy ezt, a rendet és nyugalmat a ke 

igazán bűn, hogy ezt a gyötrelmet mégis végig-
jártatjuk a képzelődésünkben. 

Várjuk meg a sorsot éj higyjünk benne. A 
sors csak azokat löki félre,  akik útjában állanak. 
Akikre szüksége van, azokat megpróbálja, talán 
kereke alá is nyomja, de ez a kerék felfelé  is 
fog  l e n d ü l n i . . . Dr. Paál Árpid. 

Ének a jövő gyermekeihez. 
Gyermekek  ti, kik  nyomunkba léptek! 
Évek  fátylán  át pillantva  ránk: 
Lássatok  meg — átkozván  a vétket, 
A mely minket  máglya-lángra  seánt. 

Nappalunk  bus, borús volt;  szivárvány 
Nekünk  soha fel  nem tündökölt, 
Mig„naponkint  eerek  rénuhalálán 
Mutatott  e hibbant, szörnyű  föld. 

Minden  éjünk csupa köny, szorongás, 
Minden  kinok  éjszakája  volt. 
Sötétünkbe  jelt  sohase vont más: 
Csak  vérgőetöl  ittas, kósza hold. 

Életünkből  tavaszok  suhantak 
Semmiségbe  kifesletlenül. 
Nem  volt  helyük  itt az igazaknak, 
Putzián éltek,  űzött  szentekül. 

Jaj,  ki  váltja vissza mind  a kincset, 
A mit e gaz dúlás  elszedett? 
Nyugalmunkat,  s mindent,  a mi nincs meg: 
Évek  helyett  ki  ad  éveket? 

Bizony mondom  : ez öltő  tiportan 
Fénylőbb  hős,  mint eddig  annyi más. 
Mind,  a ki  csak tisztán élt  e korban 
Egyformán  szent, mártir-glóriás. 

Tompa  Lászlö 

szehangzó, teremtő szavának ereje, czélunk 
az igazi székely közérd ak, az istenadta nép 
közérdeke, elvünk a legőszintébb, legbecsüle-
tesebb demokráczia, és az egyénnek, a leg-
szélesebb néprétegeknek vagyoni és születési 
szempontokat nem ismerő, legtisztább, legne-
mesebb szocziális érdekei. 

Kart a karba székely testvérek, a szé-
kely vér, a mely baráti álarezba bujt ellen-
ségeink hatalmi érdekeiéi t négy hosszú, keser-
ves éven át Európa minden csatamezején 
bőségesen omlott, nem fajult  el, sőt megne-
mesült a harezok tüzében, jöjjön zászlónk 
alá minden igazi becsületes székely, dolgoz-
zunk a közért, teremtsünk rendet a székelyek 
hazájában, éjet Dappá téré, vállvetett mag-
kával épitsük újra a m kicsiny székely de-
mokrátikus köztársaságunkat. 

Dr. Kasiay F. István, 
felelős  eaerkfcsztő. 

Szókelysserrezö erdélyi mozgal-
mak. A budapesti Székeiy Egyesület mult vasár-
nap nagygyűlést tartott, r̂ fíyen  a székelységnek 
a világ uj alakulásában j t i ó elhelyezkedéséről 

Eiőre' tehát bírásba magyar népköztársaság 
és az — igazság nevében. 

Dr. Haaa Béla, 
kúriai biró, törv. elnök, 

A véderő és újrend. 
Egyik legérdekesebb problémája a jövő ala-

kulásainak a véderő elhelyezkedése a aépállamban. 
A régi rendszer, mely a véderőből úgyszólván ál-
lamot alkotott az állagban, egy népköztársaság 
keretében valószínűleg bem lesz fönntartható. 

Pénzügyi szempontból is a sorkatonaság 
fönntartása  a múltban is nagyon drága volt, fő-
leg a különféle  állomáshelyeken való összpontosí-
tás, laktanyákban való elhelyezés, élelmezés stb. 
A nép államban ez a különállás megfog  szűnni, a 
véderő összeforr  a néppel, illetőleg maga a föl-
fegyverzett  nép fogja  a maga otthonában a véde-
röt alkotni. Ugy képzelem, hogy minden fala, 
vagy község védköteles népe a védkötelesek 
száma arányában egy szakaszt, századot vagy zász-
lóaljat alkot otthon a Baját községébsn. Tiszteket, 
altiszteket az ottani értelmiség szolgáltatja. Va-
sár- és ünnepnapokon, vagy olyan időbeD, mikor 
nincs más munka, lesznek a gyakorlatok meg-
tartva. Ugy mint Tirolbm és Scfcweizban,  minden 
község kevés költséggel épithet egy elemi lőteret 
magának, hol a korcsmázáa helyett a lövészetben 
gyakorolja magát mindenki. A fegyverek  a gya-
korlatokra ki lesznek adva. s azután újra besze-
detnek. 

Ez volna a gyalogság, melyet főleg  a falvak 
népessége fog  alkotni. Tüzérséget és teknikai 
csapatokat a városok lakói alkotnák, mivel a mű-
szaki tudással biró védkötelezettek ott találhatók 
és ezekben a fegyvernemekben  ott képezhetők ki 
a legjobban. így mindet ki a saját otthonában 
marad, nspi munkáját végezheti, a kiképzés ugy-

és önálló köztársasággá való fejlesztését  kívánta 
a nagygyűlés. A nagygyűlés egyúttal felhívta  a 
székelyföldi  nemzeti tanácsokat, hogy hoziá csat-
lakozzanak, s részére a kormánnyal Va'ó tárgya-
lásokra, esetleg a világbéke tárgyalásánál való 
részvételre megbízást adjanak. Az Udvarhelyme-
gyei Nemzeti Tanács ezt a megbizást megadta, 
de a székelyföldi  külön köztársaság eszméjét egy-
előre még el nem fogadta.  A budapesti székely-
séghez részletesebb megtárgyalások végett meg-
bízottakat küldött. Egyúttal az Udvarhelymegyei 
Nemzeti Tanács a szászföldi  nemzeti tanácsokkal, 
továbbá a kolozsvári magyar és román nemzeti 
tanácsokkal is érintkezést keresett, s természete-
sen a székelyföldi  többi nemzeti tanácsokkal is 
állandó érintkezést tart fönn,  hogy az erdélyi 
kérdés tisztázásának az útját megtalálja. A szász-
földi  nemzeti tanácsokkal már több tekintetben 
egyetértő állásfoglalásra  jutott, s ez az eredmény 
a románokkal való, továbbá a kolozsvári és buda-
pesti tárgyalások anyagába bele fog  kerülni. A 
székelyföldi  nemzeti tanácsok vidéki központot i 
alakítottak; erre a szerepre a maromsár 
nemzeti tanácsnak adtak megbízatást. Maro 
sárhelyen e hó 28 án együttes gyűlés is fog 
Az Udvarhelymegyei Nemzeti Tanács a megye' 
összes nemzeti tanácsok összetartását eddig í 
teljesítette, a ennek szorosabb̂  

4feV  szervező in^kedésekeí) 
lisa, 

iu'ggecie% juagysrof&wo.! 
nemzete érdekében dolgozik. * 

A mai rendkívüli idők a pénzügyi tisztvi-
selő munkásságát csak annyiban korlátozzák, hogy a 
kincstári követelések behajtása szünetel addig, mig 
a hazatérő munkaerők elhelyezkednek, szünetelnek 
'a jövedéki vizsgálatok, azonban a jövedelem, vagyon 
és hadinyereségadó kiszámítására irányuló mun-
kálatok lázason folynak  s igyekezetem odairányul, 
hogy a beborult magyar ég derűje a javaslatokat 
becsületesen, emberi számítás szerint az igazságot 
éj fizetőképességet  megközelitre, az illetékes bi-
zottság fóruma  előtt találja. -

A szerencsétlen háború likvidálása áz állami 
péztárakra oly feladatokat  rótt, melyek a fizetési 
eszközök hiányában csak nem megoldhaltanok. A 
hadisegélyek még folyó  év deczember végéig fize-
tendők, a megalakult nemzetőrség javadalmazása 
folyósitandé,  a katonák leszerelési éa egy havi 
tartási illetményéről gondoskodni kell, azonban a 
bankjegy készletek nem csak kimerültek, ameny-
nyiben népünk indokolatlanul zsebében, vagy a 
ládafiában  halmozta föl,  hanem a postai szállítás 
bizonytalansága miatt az állampénztárak nem 
juthatnak hozzá a szükséges ellátmányokhoz. 

A helyzet napról-napra javul uj bankjegyek 
lettek kibocsátva s ezt már a posta továbbítja is 
és így hiszem, hogy e történelmi idők reedki-
vüliségéből átléphetünk mihimarább a mindnyá-
junk által óhajtott békés és boldog Magyarország 
földjére,  hói minden családi fészekban  a mege-
légedettség, a jélét és egymás megbecsülése nyer 
állandó otthont. 

Mátéffy  Domokos, pénzügyigazgató. 

Peíöíi-uicxa SO. szám alatti 
l a k A t o s m ű I i e l y e m ú j r a 

ü z e m b e h o z t a m . 
Kérem a nagyérdemű közönség további szive3 pártfogását 
Tiszte'sttai K E L E M E J Í L A J O S lakató* 

\ 



Irányelvem. 
Hónapokkal ezelőtt kijelentettem a vármegye 

törvényhatósági bizottságában a következőket: 
L&hetetlen, hogy mikorra hazajönnek kato-

náink a harcztérről, száz halál torkából ét a 
hadifogságból,  millió szenvedés öléből, itt ugyan-
olyan állapotokat találjanak, aminőket elhagytak. 
Át kell szerveződnie az egéaz közigazgatásnak. 
Olyanoknak kell átvenniök a vezetést, kik a most 
megvalósuló állami önállóságért és függetlenségért 
nem csak lelkesedtek, hanem azért k&zdöttek, 
szenvedtek s ezek nélkül még az életet sem tud-
ták elképzelni; akik vérük minden cseppje és 
minden idegszálukkal ezen gondolaton csüngtek 
s inkább életflktől  váltak volna meg, semhogy 
erről az eszményről lemondjanak. 

Olyanoknak kell a vezetést átvenniök, kik 
szeretik a népet, mert közülök valók s nem ia le-
hetnek mások, mint igazi demokrata érzéaüek s 
akik meg tudják érteni, hogy nem a nép van a 
hivatalokért, hanem a hivatalok a népért. 

Meg kell szünniök az orgiákat ült nepotis-
mus és protectiébnak 8 a hivatalok olyanok ke-
zébe jussanak, kiket arra szorgalmuk, munkás-
ságuk, faj-  és emberszeretetük s az ezek folytán 
szerzett érdemeik képesítenek. A mit akkor mon-
dottam, azon ma sem kell változtatnom. Azt ma 
is állom és teljes erőmből azon leszek, hogy ezen 
elveimnek most a hatalom birtokában, gyakorlati 
érvényesülést szerezzek. Az akkor mondottakhoz 
csak annyit kell hozzátennem a hivatalnokokat 
illetően, hogy meg akarom teremteni az olcsó és 

^gyors, pártatlan, igazságos és részrehajlatlan köz-
fc^gatást,  hogy a nép bizalma tisztviselőhöz uj-

Vvisszatérjen. A nagy közönségnek pedig szi-
Bfigyelmébe  ajánlom, bogy legfőbb  jó a teljes 
Venea politikai szabadság. A kormány ennek 

Kszesévé tesz minden egyént kivétel nélkül. Be-
fcszet  egy fflg&stlen  ország, boldogulás felé  ve-

B n kiván mást, hogy ezzel szem*, 
• k nyugoáptgunkat i-*; 

önzők az életünkre, 
nemzeti létünkrê törők tekintélyes hadaival 

. szemben is diadalra visszük zászlónkat. 
Fegyverünk á tollnak", az igazság mesz-

zembe adott hatalmi eszközök egész súlyával 
fenntartom,  de kérem az Istent, hogy őrizzen meg 
attól, ami rám nézve legkeservesebb és legsúlyo-
sabb lenne, hogy valaha is ezen eszközöket igénybe 
vennem kelljen. 

Bizom székely népem józansága és jóindula-
tában, hogy az én szeretetteljes közeledésemet 
hasonlóval viszonozza s nagy feladatom  megoldá-
sában segítségemre siet. 

Dr. Tálentsik  Ferencz, 
főispán-  kormánybiztos. 

A birák a népköztársaságban. 
A birói Ítéleteket ezentúl nem a király, 

hanem a magyar népköztársaság  nevében fogjuk 
meghozni, 

Évszázadok alakisága szűnt meg, de a lé-
nyeg megmaradt; — királyok, állami formák  vál-
tozhatnak, elmúlhatnak, do az igazság, a törvény 
s ennek valódi forrása:  a nép lelke, lelkiismerete, 
a míg ember lesz a földön,  mindig élni fog. 

Ezelőtt is ez volt-itéloteink forrása,  ezután 
is ez marad. 

A népé és pedig nemcsak ilyéa vagy olyan 
rendű népé, hanem tekintet nélkül minden külön-
bözőségre, a legkisebbtől a legaagyobbig, tehát 
as egése népé volt ezelőtt is s lesz ezután is 
a biró, 

mert a biró előtt  mindenit  egyenlő. 
Ez a lényeg, ami azt jelenti, hogy a biró 

nem abban különböztet, vajon ki  keresi előtte az 
igazát, hanem csak abban, vajon igaea van-e, 
vagy nincsen? 

Ezért volt éa lesz mindig a bíróság a vi-
lág legdemokratikusabb intézménye, ezért vólt a 
jó biró, a né? igazi bírája akkor is, midőn a ki-
rály nevében ítélt, s ez4rt nem le3z a rosz biró 
a nép igazi bírája akkor se, midőn a nép nevé-
ben ítél. 1 

A jó biró lelke  x&étyén mindig  a snent és 
örök  igaeság ntn&mSé-  8 ez nem fog  váltóéi 
(rSSyT^I^SuglSlKlT Juv *t3P, s cg 
Magyarország integrális részeként kiván maradni. 
Ha azonban Magyarország integritását a világ-
béke tárgyalói nem akarnák biztosítani, az esetre 
a Székelyföldnek  nemzetkíziieg elismert szuverén 

szilván szórakozást nyújt a számára. Nem kelle-
nek laktanyák, nem kell élelmezés; az állam 
csak a fegyverekot  és a lőszert köteles kiállítani; 
egyenruhára pedig csak a mozgósítás alkalmával 
volna szükség. Egy ily néphadsereg nem volna 
ugyanolyan parádéhadsereg,mint a korábbi volt, 
do épen oly jól. beválnék és alkalomadtán ép ugy 
megállaná a helyét, mint bármely más úgyneve-
zett „hivatásos" hadsereg. Gouta őrnagy. 

A magyar pénzügy az új-
rendben. 

A magyar p&azügyi tisztviselő az uj demok-
ratikus alakulatban helyéi igen könnyen megta-
lálja. Eddig is az 1848. ívi törvényhozás azon 
vezéreszméje vezette, hogy az egyenlő tehervise-
lés elvét emberi számítás szerint megvalósítsa. A 
mostani állam-alakulatban ennek az elvnek meg-
valósítása még fokozottabb  kötelességet hárít 
reánk, annál is inkább, mivel 34 miliárd állam-
adósság kamatfedezéséről  gondoskodni kell. De 
gondoskodni kell egy uj életre kelt ország rendes 
évi szükségletéről. Egy megifjudó  korszellem . s 
az' abból fakadó  munkakifejtésnek  szárnyakat 
ciak a pénz adhat. Pénz nélkül nincs honvédelem, 
rendésiet, nincs kultura, igazságszolgáltatás, ninca 
ipar és kereskedelem. O'y feladat  előtt állunk, 
melynek súlya első sorban a pénzügyi kormány 
vállaira nehezedik; azonban fanatikus  hittel bi-
zom abban, bogy egy becsületes, egyetlen osztályt, 
vagy vagyont sem kímélő pénzügyi politika, pá-
rosulva a nyugati nagy nemzetek azon vezérelvével, 
hogy az adózásnak a polgári tisztesség éj be-
csületes kérdésének kell lennie: megtalálja a 
kormány azt a helyes utat, mely a magyar nem-
zetet mostani helyzetéből kivezeti és 'megala-
pozza a másodikezred Magyarországát. JMI 

A pénzügyi gí.rda. dl^'szokta a xsJ^^k 
eddigi éhbér mellett is kinuörülésig I 

• ansái- kedvv&l teszi, JM 
székelyudvarhelyi nems«ÍPWBS<?a^Tz űsigíöiő kép" 
viseletet fognak  küldeni, s az egész megyét ér-
dehlő kérdésekben ez a nagyobb tanács fog  dönteni. 

Sorsvárás, sorshivés. 
Gondolatakasztó rohanások, ellenmondó ka-

varodások, bomlások és romlások napjait éljük. 
Kivénhedett csüggedések és ifjú  elkeseredések 
lemondóan sejtik a vég kezdetét. Vannak aztán, 
akik hinni szeretnének és remegő tekintettel ér-
zik, hogy zuhanó sötétségbe látnak mindenütt. 
És vannak vidám osztozók is, kiknek jó a sö-
tétség. 

Ámde ha jól meggondoljuk, ez csak a dol-
gok felszíne.  A felszin  alatt lankadatlan örök 
erők morajlanak és sodorják a felszint  íb a mély-
ségeket is a maguk megváltozhatatlan nagy ren-
deltetése felé.  Ha minél több a kavargás, a szag-
gató hullámzás a felszíneken,  annál nagyobbá 
válik az áradás medre és bősége. Minél több zaj-
lás van bennünk és körülöttünk, s minél több a 
sors ütése rajtunk, annál több akarata és törő-
dése van velünk a sorsnak. 

Székelyföld-  életére is alkalmazom ezt a 
megértést. Hiszen a magunk szűkebb hazájában 
is érezzük a hányódások nagy összevisszaságát, 
s látjuk a felszínek  kétségbeesett zavarosságát. 
Sokunkat megtéveszt ez a mindenből való kimoz-
dultság, s a dolgok gyökeréig romlottnak látunk 
mindent éB a felszínt  a mélységek tükrének. Pe 
dig csalt  felfordult  misden éB a mai lázas állapot 
nem egyéb, mint uj elhelyezkedések keresése. 
Csak annyi a jó ember is, a rossz ember is, mint 
ezelőtt; csak annyi az ellenség és jóbarát is, mint 
ezelőtt; az elemek arányai nem változtak, csupán 
más összefüggésekért  nyugtalankodnak. 

Előttünk áll zavaros összevisszaságban as 
erdélyi kérdés, a román viigyak tulhatalmasodása, 
s különösen mi székelyek érezzük a nagy magyar 
földből  való elszigeteltséget és a velünk szemben 
való nem törődést,s a prédára kitettséget. Hát 
csak fájjon,  amit igy látuak ós érzünk, de ez a 
fájdalom  fog  öntudatra rázni. Hiszen a lényegek 
nem váltóztak; igy volt mindig, csak mi szeret-
tük másképpen színezni, hogy altassuk vele ma-
gunkat. Azért mégsem azok az alamizsnák és 
protekeziók és üreB fejű  nagyságok fogják  az 
életünket irányítani, amikben eddig bizakodtunk, 
hanem a sors nagy akarása. Ami őserőnk van és 
ami helyzeti energiánk, az fog  minket fenntartani, 
mert csak ez a sorsnak az eleme; s nem a csinált, 
a mesterkélt, összehazudott összefüggések  rend-
szere. 

A lényeg nem abban van, hogy a román 
naczióoálizmus élénk éhséggel nyaldos körül, s 
elnyelni akar. A lényeg abban ,van, hogy nem 
fog  minket megemészteni. Mindig csak ezt a na-
cziónálizmust festettük  ördögként a falra,  az elle-
ne való mesterkélt összeköttetéseket építgettük, 
s ugye mégis itt vaa a nyakunkon. Hát lehet, 
hogy meg is érkezik teljesen és ellep bennünket 
egész áradatával, de csak azt viheti el tőlünk, 
ami nem hozzánk tartozik. Elviheti a szennyes 
hizelgéBeket, magához vonja az önző érdekta-
padásokat, a vagyoniéitól; bebódolásait, a közép-
osztálybeli gerincztelenségeket, a a nép gyönge-
ségeit. És megmarad elojomva, tehát annál job-
ban összesürüsitve, annál feszítőbb  élénkséggel a 
tiszta őserő, helyzetünknek igaz meglátása, a 
szolgaságból és hamis alázatosságból való kisza-
badulás életösztöne. Ezek már sorsbeli alkatrészek, 

mert a természet oltotta belénk. 
Ezek a sorsbeli alkatrészek adják meg a 

mi jövendőnket, s nem a román naczionálizmus 
reánk törő éhsége. A naczionálizmus életideje 
lejárt; elkésett hiúság a szomszédoknál is. A 
világ a megélhetés igazságait és az emberiség 
belső nyugodalmát keresi. A szegények rendjének 
és okosságainak az eszményei felé,  a fajok  har-
czainak a megszüntetése irányában halad azi dó, 
a mindeféle  önzés, tehát a néphóditó hatalmas-
kodás is csak felszínen  úszó szemét. A mélysé-
gekben a társadalom nagy kiegyenlítődéseinek a 
folyama  harsog. 

Hiúságok, mikkel a világot ide odaszabdalni 
akarják, ezek ideiglenesen és látszólag erőt vehet-
nek rajtunk. A dolgok lényege mégis az, hogy nem 
az emberek gondolatai és cselekedetei hajtják a 
világot, hanem a gondolatok és cselekedetek csak 
külső sziporkái annak a belső tűznek, ami & világ 
sorsa és igazi hajtó ereje. Az emberek gondolatai 
csak akkór jók, ha a sors útját keresik, a 
cselekedetei is csak akkor jók, ha a sors utján 
való haladást foglalják  magukban.-Minden egyéb 
nevetséges erőlködés. Hangya öklelőzése a szikla 
ellen. Tenyér a kitörő vulkán elfödésére. 

Tehát legyen meg az a komoly nyugodalmunk 
és bölc3 közönbösségü&k, mely megvárja a sor-
sunkat. Ne színezzük feketére  a jövendőt, ne 
riasszuk fél&nkségekbe  a jellemünket, s ne hitessük 
el magsukkal multunk teljes hiábavalóságát. 
Majd megválik minden. Ha ugy lesz, ahogyan a 
sötétlátók hiszik,, elérkezik azt esak akkor érez-
nünk, amikor valósággal elkövetkezik. Miért gyö-
törnők már előre magunkat? De ha valósággal 
nem fog  elkövetkezni ez a gyötrelem, akkor meg 



Az egyházak az uj helyzetben. 
Felmerülhet az a kérdés, hogy minő állás-

pontot foglalhat  el az egyház az nj helyzetben? 
X)e ennek a kérdésnek most már alig van értelme, 
amikor az orBzág fépapja  s a püspökök már nem 
csak nyilatkoztak, hanem felhívták  a papságot és 
a híveket is, hogy a törvényes nemzeti kormányt 
támogassák a rendfectartása  körüli nagy munká-
jában, s a papság csatlakozott is a papi tanács-
ban a nemzeti tanácshoz. 

De hát ez lehetséges volt ? Lehetséges, mert 
hiszen alapjában miről van szó ? Az emberiség 
egyenlőségéről szóló tannak a valósnlásáról. 
Most az történik, az valósul, ha némileg erősza 
kos uton is, amit az egyház, mint isteni alapitó-
jának tanítását már 2000 év óta hirdet, de nem 
elég' eredménnyel, mert a csendes hangú predi-
kácziót a világ nem igen vette be, nem hallotta, 
nem hallgatta meg. AB egyház szelíd csendes 
hangjánál nagyobbat kellett kiáltani. Hát moit 
nagyobbat kiáltottak. És ha ezt a kiáltást a vi-
lág meghallotta és aszerint igazodik* az egyház 
tulajdonképpen örvend rajta. Jézus megváltása s 
tanítása az emberiség egyenlőségét] akarja. 

Igen, de a birtokpolitika az egyházat jelen-
tékeny vagyontól foszthatja  meg. Lehet. Volt 
úgyis, hogy az egyháznak alig volt valamije és 
mégis megélt. Jézus erszényében, amelyet Júdás 
hordozott, néha oly kevés tolt, hogy még az adót 
•em tudta kifizetni,  hanem csodát kellett mivel-
nie. bnsv az adópénzt előteremthesse, de a föld-ttávozása után követői összerakták min-

mkat, hogy a közszükségletet elláthas-
igyháznak az ekzisztencziája nincs a 
rdéshez kötve. Ha többje van, többet 
ás hatalomtól függetlenebbül  végez-
feladatát.  Az a kérdés, hogy erre van-e 

IÍ ok sincs arra, hogy a magyar pap-
intén csatlakozzék a magyar nemzet 
mozgalmához. Csupán csak azt kell 
mit különben minden jóérzésű smbejr^ 

-v., M italí'iiilácMetól^^erösz&KOskodáa 
aélkül, rombo^s és felforgatás  nélkül, csendesen 
mc-njeiu v'gbe kiméivé az embert és vagyont, főké-
pen a kultuvát, mint hosszas idő nagy munkájá-
nak gyümölcsét mindnyájunk javára. 

Pál István, apát. 

Ugy a magam, mint hivelm és espsresi ke-
rületem nevében kijelentem, hogy Magyarország 
integritása mellett kitartunk s azt testestől, lel-
kestől követeljük. 

Valamint eddig a magyarság kebelében ta 
láltuk meg boldogulásunkat, ugy ezután is csak 
ott keressük. 

Nem fogunk  engedni sem külső, sem belső 
erőszaknak s mint jó magyarokhoz illik ha kell 
életünkkel is magyar testvéreink mellett az utolsó 
csepg vérünkig kitartunk. 

Gergely János, 
gör. kath. magyar esperes, 

* * 
* 

Hűség és feltétlen  bizalom a nép akaratá-
ból megalakult kormányhatalom, a „Nemzeti Ta-
nács" iránt. Szeretet, odaadás az ezeréves haza 
iránt. Testvéries, meleg, közvetlen érintkezésmód 
a társadalom különböző tagjaival. 

Béke, türelem a megnyilvánuló vélemények-
kel szemben, megbecsülése minden munkás té-
nyező jogos érdekének ; ezen vezérelvek jellemzik 
az ég. h. ev. egyházat és pedig az evang. szel 
lemében, mint egymást megértő, szerető, egyenlő 
jogon élő, küzdő és boldoguló, üdvözülő testvérek 
szent köztársaságát. Az evang. egyház a közjó, 
közrend, társadalmi békés együttfejlődésre  irá-
nyuló munkában lelkes odaadással vesz részt. 

A lelkek szerető egyetértésével, a felekezeti, 
.ayelvi és nemzetiségi ellentétek félretételével,  a 
hazát szerető szivek önmegtagadó higgadtságával 
bizik a népeket kormányzó Isten sörsintéző böl-
csességében, gondviselésében, bizik az országot 

vezető alkotmányos kormány hazátszerető hűsé-
gében • a nemzet közjavait megóvni kívánó tö 
rekvéseiben. Hiszen mi erdélyi lutheránusok min-
den tekintetben solidarisok kívánunk lenni. 

(Folytatjuk) Adriányi  Géza,  ev. lelkész 

Dr. Kunfi  Zsigmondról. 
Pont 21 esztendeje A kolozsvári ref.  theologiai fa-

kultás egyik diákszobájában, olyan elsőéves filozopterek 
között, akik fminens  érettségi bizonyítványuk mellett pá-
lyájukra privát szakkészültséget is igyekeztek magukkal 
vinni, disputa folyik.  A rendszertelenségben tobzódó zsenge 
elmék előrángatnak olvasmányaikból mindent. Taine, Spen-
cer, Zola s az akkor divatos Pierre Lovis és Henry 
Marger után nyomban következnek a Palágyiak éppúgy 
mint Ábrányi Kornél stb. Arra emlékszem, hogy utóbbi a 
szabadkömivességről irt aktuális muikájával érdemelte ki 
figyelmünket.  A lármás vitába beledobált új témák rette-
netes chaost teremtenek. A kiforratlan  kritikai felfogások 
folyton  összeütköznek, a rövidlélekzetü érvek a tempera-
mentumok sértett gSgjébe csattannak át és mondanak csü-
törtököt. Itt nem lehet mrggjözé és meggyőzött. De hátha 
mégis... . 

A lármás kavarodás pillanatra elül s a csendben 
új hang Bzólal meg. Nyugodtan, fölényesen.  Aki eddig 
mosolyogva hallgatta a zsgyvaságokat, egy rokonszerves, 
alig 17 esztendős magyar-iatin szakos bölcsész, Kunfi 
Zsiga, kezd értekezni. Mert amint szúrós szemeivel végig 
mustrálja a vitázókat s amint átgondolt, szabatos, tartalmas 
mondatai szépen gördülnek egymásután, érzi mindenki, 
hogy a vitát értekezésben összegezik s a szószátyárkodásnak 
vége. Az uj ellenfél  megvilágításában más szint kapnak az 
imént kivégzett irodalmi kérdések. Az előbb hangosan 
vilázók hallgatósággá, tanitványokká lapulnak. Mindenki 
érzi, hogy aki most beszél, az különb, sokkal különb mind-
nyájuknál. 

Pár hét múlva Kunfi  Zsiga az egyetemi szemiaári-
umoken r favorit  4-edéveseket is lepipálja, A professzorok 
is respektálják. Még Széchy Károly is keresi a kiváló diák 
társaságát, pedig ez olyan kemény kritikát irt az Ellenzék-
ben az ő Tanulmányairól, amilyent kevés professzor  kapott 
tanítványától. Különben, mig a Roboz Magyar Kritikájának 
is egyik legkiválóbb munkatársa, egyidejűleg kolozsvári 
lapokban Zoláról, Kemény Zsigmondról, Gerhard Ila-
uptmansrél stb, olyan értékes, mélyenjáró tanulmá-
nyai jelennek meg, hegy Írtjukban inkább sejt-
hettük volna a kiforrott,  esztétát mint a 17 éves 
tanárjelöltet. Termésyetys&a -ariÉBt, i theolotiai örv-

"aépidiíor"'p&iyjissfevei'*  kasén xwrf  Kc díátyolképek emu 
novella messzire, nagyon messzire kikívánkozott irodalmi 
formában  és költői tartalomban a páWatársak közül, akár 
ajeligés levél felbontása  nélkül is Kunfi  Zsigmondnak 
lehetett volna ítélni az eleő dijat. 

Ilyen rátermettséggel, ilyen előtanulmányokkal indul 
neki Kunfi  Zsigmond pályájának. A következő évek rend-
szeres, sokirányú tanulmányokkal telnek. írásai révén 
szakkörökben megbecsülik, rövidesen egyetemi katedrát 
jósolnak neki. Egyetemi vizsgáit kitüntetéssel teszi le. 
Sub auspiciis kellene doktorrá avassák. Nem várja meg. 
Nincs ideje külsőségekkel való időpazarlásra. Temesvárra 
megy főreláliskolai  tanárnak. Itt bálványozzák, de erSs 
szociáldemokrata érzéséárt és agitáeióiért Apponyi el-
mozdítja állásától a véglegesített rendes tanárt. 

A magyar nevelésügy veszteségét nyereségül fogadja 
az országos szociáldemokrata párt, amely nyomban bevá-
lasztja vezetőségébe s" azóta szóval és pennával itthon és 
a külföldön  a szociáldemokrácia eszméinek egyik legte' 
kintélyesebb képviselője. Szerkesztője volt a párt tudomá-
nyos folyóiratának  s amellett gazdag önálló irodalmi mun-
kásságot fejtett  ki. 

Ma a forradalmi  kormány népjólléti minisztere s a sza-
badság mozgalmak lelke. Hogy az erős jellemű, becsületes, 
szorgalmas, igen tehetséges ember még mennyi tudást és 
tapasztalatot szerzett a közbeeső hosszú esztendők alatt, 
azt bizonyára alkalmurk lesz miniszteri alkotásaiban épp-
úgy megbámulnunk, mint ahogy csodájára jártunk a fiatal 
diák főlényes  szellemi és erkölcsi képességeinek 21 év-
vel ezelőtt. Biró latrán. 

Uj  lapunk,  a „Székely  Közélet"  is, 
tekintettel  a nagymérvű  papirhiányra, 
hetenkint  egyszer fog  megjelenni.  Mi-
helyt  a jelzett  ok megszűnik,  munka-
társaink  fölkarolnak  és  a bizonytalan 
külpolitikai  helyzet  láthatára  tisztul: 
sietünk  hetenkint  kétszer  is megjelen-
tetni.  Azonban már most Ígérjük,  hogy 
a folyton  torlódó  eseményhalmaz  miatt 
röpivek kibocsátásával  fogjuk  tájékoz-
tati  az érdeklődő  közönséget.  Kérünk 
lelkes  támogatást. 

Az Udvarhelyi Hiradc 
i olvasóihoz. 

A Becseit D. Fid  könyvnyomdát és az Ud-
varhelyi Híradói  egy eczélból alakult részvény-
társaságnak átengedtem. A nyomda, mint Székely-
udvarhelyi Könyvnyomda Részvénytársaság fog 
tovább üzemben fennállanl,  az újság pedig uj 
szerkesztőség szerkesztésében a már ezen a lap-
számon fentlevő  uj néven jelenik meg. 

Kerek félszázad  óta fennálló,  virágzó, tőzs-
gyökeres székely iparvállalat cserélt gazdát és 
üdvarhelyvármegye és Székelyudvarhely város 
érdekeit 21 év óta önzetlen lelkesedéssel szolgáló 
újság szűnik meg, hogy helyet adjon egy másik, 
ugyancsak ezen feladattal  elinduló újságnak. 

Amidőn ezt ez alkalommal igen tisztelt ol-
vasóim tudomására hozom, egyben hálásan kö-
szönöm meg azt a készséges támogatást, melyben 
munkámat, vállalatomat, becsületes törekvésemet 
részesíteni kegyesek voltak. 

Isten kegyelme legyen mindnyájukkal. 
Becsek Aladár. 

Az Udvarhelyi Híradó t. előfizetői  a mai nap-
tól az uj „Székely Közéletu-et veszik kézhez. 

Szerkesztői tájékoztató. 
Mai napon „Székely Közélet" czimmel uj 

lapunk először jelenik meg a nyilvánosság piaczán. 
„Székely Közélet" czimmel, melynél jobbat, 

találóbbat alig találhattunk volna. Nevezhettük 
volna Hargitának is. Hiszen a tőve körzetében 
lakik a székely, hős kora regéinek kincses bányája, 
dicsőséges múltjának zordonemlékjele, mai szen-
vedésének égbe nyúló panaszbércze, létjogának el 
nem pusztítható erőssége volt és marad mind-
örökké. A Hargita pedig a székely közélet föld-
rajzi jelképe. Uj idők lapja lévén, uj idők sze>-
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A Nemzeti Tanács megurej>tése előtt mái 

érezte egjr szabad sajtó fölötti  rendelkezés hiányát. 
Megalakulásakor padig elsőrendű szükségnek tar-
totta oly sajtónak megszerzését, mely mai hivatá-
sát teljes erővel tudja érvényesíteni az átalakult 
politikai mezőkön. Mert a sajtó, a közvélemény 
úttörője, az uj eszmék és ige tárogatója, az uj 
átalakulatok és vívmányok megvédésének és fön-
tartásának lelkes tárogatója. Az uj szellemben 
dolgozó sajtó az a kapitulálni nemtudó hadsereg, 
mely rendületlen őrtáil a visszahatással szemben, 
hogy be ne következzék, hogy visszacsinálás pok-
lának minden tüzével ne sújtsa szerencsétlen or-
szágunkat. 

Ez a sajtó meg van. Köszönet Becsek Ala-
dárnak, hogy időszakos közleményeinknek kész-
séggel helyet adott; még nagyobb s a köz érde-
kében valóban hálára kötelezett áldozatkészség, 
hogy intencziónkat megértette; fölajánlotta  nem 
csak sajtóját; üzletét, boltját, telkét és összes 
raktári és technikai fölszerelését  is. A vásár meg-
történt. Részvénytársaság tulajdona, melynek ki-
adásában jelenik meg, szellemi vezetésében részt 
nem vesz, csupán a megváltozott kor irányának 
fen  tartását köti ki. Természetes valami tehát, 
hogy a nyomdai tulajdonnal együtt gazdát eserélt 
a szerkesztőség is. A lap homlokán látható ne-
veken kívül állandó és belső szerkesztői bizottság 
alakulj melynek tagjai: Dr. Jodál  Gábor, Dr. 
Paál  Árpád, Nagy  Elemér, Szász  József  él Dr. 
Válentsik  Ferencz. 

Állandó munkatársai közé számítja minda-
zokat, kik pennaforgatók,  stilisták, kik eddig is 
a sajtó önzetlen munkásai voltak. E tisztes ne-
vek a következők : Tompa László, Ürmösy József, 
Balásy Dénes (főváros),  Puskás Lajos, Gál Ferencz 
(j.- biró), Balázs Sándor (főváros),  Pap Mózes, 
Ujváry Mihály, Biró Lajos (tanár), Dr. Benedek 
Aladár Benedek Elek (főváros),  Dr. Keith Ferencz, 
Biró Sándor, Bakóczi Károly, Gergely János, Dr. 
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Pál Ernő, Gál Imre, Dr. László Endre, Dr. Szabó 
Lajos, Dr. Szabó Gyula, Kolumbán Lajos, Hlatky 
Miklós, Dr. Kis Elek (kissolymosi lelkész), Or-
bán János, Dr. Horváth Károly, Fülöp Áron, 
Horváth Lajos (Sz.-keresztur), Deák Miklós, Had-
nagy Mihály, Biró István (tanár), Gyerkes Mihály, 
Kassay F. Gyula, Sz. Szakáts Péter és Vizi Fióris. 

De kérünk mindenkit, kinek nevét tévedés-
ből kihagytuk, hogy támogasson, hiszen oly nagy 
szellemi tőke áll rendelkezésünkre vármegyénkből, 
hogyha annak csak kis hányada is visszhangot 
ad kérésünknek, állandó melléklettel bocsáthatjuk 
világgá újszülött ujságunkat, mint székely közéle-
tünk hü tükrét. 

Kérjük azokat a hivatalos testületeket, me-
lyeknek hivatalos közlönye volt a Hiradó, hogy 
tegyék azzá az uj lapot is. Közérdekű közlemé-
nyeiket, egyesületi reíerádáikat kész örömmel 
vesBZŰk és közö'jiik. 

Lapunk iránya első sorban az uj politika 
szolgálata, székely népűnk sorsa javításának min-
den oldalú felkarolása,  igazságos megértés &z 
egész vonalon, a társadalmi béke megszilárdítása, 
mely nélkül nincs egészséges közélet, haladás éB 
alkotó munka. Az igazságot mindenkivel szemben 
védjük és kíméletlenül fejére  olvassuk. 

Személyi hajszát azonban nem űzünk, a 
személyeskedés kenyerére rá nem szorultunk. La-
punk tarka kiván lenni, az az változatos, hogy 
mindenből adjon egy keveset. Állandóan fogunk 
tárczákat is hozni. A lap szellemi közleményei 
a főszerkesztő  nevére, a hirdetések a kiadóhiva-
tal czimére küldendők. Kérjük a czikkek rövidre 
szabását, folytatás  nélkül. 

A lap csak így lehet változatos, eleven és 
színes. L'apunkat minden szombaton reggel posta-
vétel után zárjuk. Ennyit nyilvános tájékoztató 
gyanánt. 

Es most föl  a honmentő nagy munkára! 
Tegyük meg kötelességünket! 

Embery Árpád, főszerkesztő. 

rt i lUlll iv ' <vywi> — 

A magyar miniszterelnök 5200. számú és 
1918. november 12-iki keletű rendelete értelmé-
ben az eddigi helyi jellegű nemzetőrségek csak 
polgárőrségként maradhatnak fönn  semmi díjazás-
ban nem részesülnek. A polgárőrségek fenntartása 
z egyes községek kötelessége. 

A megszüntetett községi nemzetőrségek 
helyeit azonban uj nemzetőrségek is létesülnek. 
Ámde ezek az uj nemzetőrségek egész megyére 
kiterjedő készenléttel és azzal a czéllal alakulnak, 
hogy nagyobb területen közbiztonsági szolgálatot 
teljeBitsenek. Ebbe a szolgálatba tartozik az is, 
hogy a nemzetőrség a Székelyföldre  betörő és 
fegyverszüneti  megszállásra fel  nem hatalmazott 
bandákkal szembe a nemzeti önvédelem munká-
ját végbevigye. 

Udvarhely vármegye központi nemzeti tanácsa 
u elmondott irányelvekhez képest felhívja  a köz-
ségeket, hogy november 20-ikától kezdődően pol-
gárőrségeiket megalakítsák. Az eddigi községi 
nemzetőrségek a mondott napoktól kesdve továb-
bi díjazást nem kapnak. 

Az uj nemzetőrségek alakuló helyei továbbra 
is a csendőrségi székhelyek lesznek. Aki nemzetőri 
szolgálatot válla), az jelentkezzék a járási szék-
helyek csendőrörseinél, az oda kirendelt nemzet-
őrségi parancsnoknál. A jelentkezőket elsősorban 
az őrsök nagyobb tömegű megerősítésére fogják 
alkalmazni. 

A nemzetőrség tagjai napi 10 korona, (ti-
zedes 11, szakaszvezető 12, őrmester 14, tiszt-
helyettes és törzsőrmester 16 korona) illetményt, 
lakást és élelmezést, vagy élelmezési váltiág-
összeget fognak  kapni. Fegyverrel, töltényekkel, 
továbbá lehetőségig egyéb katonai fölszereléssel 
is a járásonkinti parancsnokságok fogják  a nem-
zetőröket ellátni. Az illetményeket a kincstári 
adóhivatalok fogják  kiszolgáltatni, addig is, mig 
az adóhivatalok kellé pénzkészlettel rendelkez-

hetnének, a Nemzeti Tanács fogja  ai egyes ese-
dékes illetményeket csendőrörsönkint folyósítani. 

Az egész megye területén a nemzetőrség 
ügyvezetési és iráuyitási teendőit is egyelőre az 
alulírott Nemzeti tanács végrehajtási utasításait 
meg kell várni és ez utasítások értelmében kell 
eljárni. A Nemzeti Tanácsnak ezt a hatáskörét a 
nemzetőrségi országos kormánybiztos eddigi fel-
hívásai irták elé. 

Az összes hatóságok felhívást  kaptak, hogy 
a polgárőrségek és az nj nemzetőrség tekintetében 
az elmondott itányelvekhez alkalmazkodjanak. 

(Behívott  katonák  a nemzetőrségben.) 
A katonai szolgálatra behívott korosztályo-

kat felszólítják,  hogy behívásnak leghazafiasabb 
készséggel engedelmeskedjenek. Minden béhivott 
jelentkezzék a hoszá tartozó járási székhely csen-
dőrőrsnél, ahol jelentkezésükről igazolványt fog-

HÍREK. 
Szék*Iyudvarkely, november 24. 

Munkások! 
Erőtök érezvén, ecységetek látván, 
Hargita tövében, Hargitánknak hátán, 
Uj idők jegyében, — njak, hej de mások, — 
Köszöntlek munkások, régi munkatársak! 
Szellemi munkának számos proletára, 
Hol régi robot a munkatöbblet ára, 
Haladás szegénye, hatalom ciitremja 
S mind, ki magát hozzám hasonlónak mondja : 
Szeretettel kéri, tárelmetlen várja, 
Vj rend hajnalodjék a régi világra! 
Közös sors hajóján evezettek lévén, 
Egyenlő jogoknak diadalma révén 
A közös munkára fölkínálom  kezem, 
Békés njugalmunkat Kazetekbe teszem! 
Hazugság hirdette, hogy nincsen hazátok, , 
Hogy a nagy világban Hazátlan állnátok . . . 
Hogy a régi romján ujj Magyarország van: 
A „hata" szó vitte a mi ckást harcsában I 
Hazugság hirí''Aé^jgyí?. munkásnak, 

» An ti'em 
Hat napig mttaelybe.Tk t̂edik templomba 
Megy • munkás mindig, viszi lelke, gondja, 
Hiszen Isten nélkül nincs a munkán áldás, 
Munka éB a templom már Istenimádás! 
Igen, szervesetben nemzetközik vagytok, 
Krisztusi tant vallok, ha Veletek tartok! 
Keserű a munka gyökere, de édes, 
Ha hozzá juthatunk érett gyümölcséhez ; 
Osztozánk eleddig munkánk gyökerében, 
Itt az idő, hogy ért gyümölcstermés érjen 1 
Munkás vagyok én is, dolgozom itt helyben, 
Dolgozom a népnek iskola-műhelyben; 
A fej-  s kézi munka megértése vágyom, 
Egységéhez karom, szivem fölajánlom  I 
Munkás sorotokba vegyetek he kérlek, 
Csak igy használhat a szegény a szegénynek, 
Szeretem a munkást, szeretem a népet, 
Szeretem a munkát és a szegénységet 1 
Nincs a mit fölvarrjak,  nincs a mit letépjék, 
Csillagtalan állok, mint a közlegények, 
Ifionti  szivvel régi munkás lélek, 
Baszkén vallom, mint ti, munkám után élek. 

- Ez a munka erény, becsület forrása, 
Mások becsülése, a hasfa  áldása; 
Ez a munka múló kincsnél is többet ér, 
Ez a munka élet, es a munka: kenyér! 
Szeretettel szólok, mint munkás hozzátok, 
Ne hagyjátok halni e szülő hasatok ; 
Békemunkátokat epekedve várja, 
Tettre hazám lelkes szocziálistája 1 

Embery Árpád. 

Egyenlőség. Az uj idők jele, tanuja és 
követendő példája kivívott egyenlőségünknek, mi-
dőn Erdély magyar püspökei (Ferencz József, 
Teutach Frigyes, Majláth Gusztáv és Nagy Károly) 
közös tanácskozásra jönnek össze, közös pásztor-
levélbac szólnak híveikhez s a lelkek közéleti 
összhangjának erősségével sietnek a fenyegetett 
Erdély védelmére. 

A húsárai mérséklésére hívta fel  vá-
rosunk mészárosait a Nemzeti Tanács. Ugy érte-
sülünk, hogy a plakátfelhivásnak  van is foga-
natja I Az uj árakat röpiveken közöljük. 

•ak kapni, továbbá a nemzetőrség megalakulásáig 
megyei közbiztonsági szolgálatra való beosztáshoz 
jutnak, vagy lakóhelyükön való készenlétben 
állásra kapnak utasítást. A közbiztonsági szolgá-
latra beosztottak nemzetőrségi illetményben ré-
szesülnek. 

Akik igy a katonai behívásokra jelentkez-
íek és jelentkezésükről igazolványt kapnak azok-
nak a katonai székhelyre való elvonulása egyelőre 
függőben  marad. Á kapott igazolvány mentesiti 
őket attól, hogy ezek az igazolványos behivottak 
véglegesen nemzetőri szolgálatra kapjanak alkal-
mazást; e kérésünk teljesítése esetén a katonai 
bevonulás kötelessége helyett a megyei nemzet-
őrségben való szolgálatra lesznek kötelesek. 

Székelyudvarhely, 1918. november 20. 
Dr. Válentsik Ferencz, Udvarhelymegyei Nemzti 
főispán,  kormánybiztos. Tanács. 

Kinek a nevében ? Bíróságaink már e 
hó 20. óta az Ítéleteket „A magyar Népköztár-
saság nevében"  hirdették ki. 

A spanyolvésx vidékünkön most dühöng 
a legnagyobb mértékben és számos áldozata is 
van már. Megfékezése  orvoshiány miatt fölötte 
nehéz. Miután egyik gyógyszere a bor, a Nemzeti 
Tanács intézkedatt, hogy hasonló czélra, orvosi 
rendelvény mellett bármely bormérés is kiszolgál-
hassa a jelzett mennyiséget. Úgyszintén, hogy a 
gyógyszerek készítésében fennakadás  ne álljon be, 
kellő mennyiségű finomított  szeszt becsátott a 
gyógytárak részére. 

Munka és kéregetés. Éptestű é y ^ j f l 
emberhez nem méltó, hogy kéregetést^ 
mikor szétzilált állapotaink szinte • 
várják a munkás kezek áldását. Míndqfl 
és éplelkü ember kezében megvan ennfl 
dásnak a hatalma, s magát csúfolja  V 
ezen áldás osztása helyett kéregetésre^ 
a kezét. Sajnos, ilyen kézgörbitők is van« 
ez ugy szokott lenni zavaros időkben, i 
számítók, a ravaszok, az élősdiek szem I 
kerülnek. Ezekkel szemben a munka becsuW 

kWkedjeaek, W ^ 1 

uj rendben meg kell, hogy Mfeutt  a maguk 
alkotó erejét. Meg kell mutatnioí, hogy a«m 
valami koldusföld  a Székelyföld,  hanem & ma-
gáért dolgozni tudó népnek a földje.  Óriási mun-
kaalkalom kínálkozik abban is, hogy a vármegyé-
nek a háborúban összerongált útjait magunk 
építsük helyre. A kereskedelmi miniszter föl  if 
hivta az építészeti hivatalt hogy evégett mus 
kástábort szervezze*. Naponkint 10—12 korot-
díjazásra számithat, aki utmunkát vállal. Lege-
lőször is a megye forgalmat  annyira akadályozó 
és nagy vidékek gazdasági érdekeit annyira ne-
hezítő kénosi tető áthelyezése kerül munkába. 
Magának is jót tesz, aki ebben a munkában 
részt veszen. Az állami építészeti hivatalnál kell 
az alkalmazásért jelentkezni. (Nemzeti  Tanács.) 

Nyilvános nyugtásás. A Székely Nem-
zeti Tanács őrsége segélyezésére ujabban adakox-
tak : Dr. Hinléder Ernő 1000 K, Fernengel Gyula 
200 K, Barcsay Károly 150 K, Caeeh Lipót fa-
kereskedő 100 K, Dr. Hinléder Fels Ákos, Ungár 
József,  Szigethy Dénes 50—60 K r özv. Molnár 
Károlyné, Dr. Kassay Albert orvos, Iszakovits 
Bernát, Jaklovszky Dénesné 20—20 K, özv. Riemer 
K. Gusztávné 10 K, összesen 1690 K. Mult ki-
mutatáshoz véve 14,670 K. A nov. hó 17-iki lap-
ban tévedésből Jampel Leo 86 K lett kitűntetve, 
a helyes összeg 15 K. 

ÜJ 0»im. A közjegyzők hivatalos czime 
ezután állami  közjegyző  lesz. 

Munkaközvetítés. Munkát  ai: Székely-
dálya község egy kovácsmesternek. A székelyud-
varhelyi bőrgyár 20 szakmunkásnak és tiz nap-
számosnak. A székelyudvarhelyi csizmadia ipar-
társulat és a Nemzeti Tanács czipészeknek és 
csizmadiáknak. Szöllősi Samu székelyudvarhelyi 
birtokos tiz mezőgazdasági munkásnak ajánl fog-
lalkozást. Munkát  keres: Gothárd Antal Szent-
egyházasfaluban  kerékgyártónak ajánlkozik, de 
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főképpen  kerékgyártó szerszámokat keres. Tóti 
JánoB és Tóti Ferenez székelyudvarhelyiek bár-
mely munkára ajánlkoznak. Psp György bögözi 
kovácsmester szakbeli munkát keres. Balog Sán-
dor (Tábor utcza) és Horváth János (Tábor-utcza) 
kőmivesmunkát. 

A homsródi járás „Székely Nemzeti Ta-
nácsba Űrmösi  József  elnöklésével tartott Illésé-
ből meleg hangú feliratot  küldött az Országss 
Nemzeti Tanácshoz, melyben meggyőző érvekkel 
szállván Bikra románjaink elszakadási törekvései-
vel, kéri, hogy a wilsoni elvek békeszerző pont-
jainak győzelmét támogatni szíveskedjék. 

Felhívás polgárőrségre. A város pol-
gármestere lelkes felhívást  adott ki városunk pol-
gárságához, melyben a polgárőrségbe való beál-
lásra és a szolgálat díjtalan végzésére kéri fel. 

Felhívás. A székelyudvarhelyi törvényszék 
elnöke s a hozzátartozé járásbíróságok figyelmez-
tetik Udvarhelymegye lakosságát, hogy a bírósági 
tárgyalássk folyamatban  vannak; ennélfogva  a 
megidézetteknek a bíróságoknál okvetlenül meg 
kell jelemniök, mert ellemuetben  az idézésekben 
Mtü  ntitett  törvényes  következményeket  a biriságok 
ellenük  alkalmazni  fogják.  A bíróságok a megidé-
zettek ebbeli kötelességére annál is inkább Bulyt 
helyeznek, mert a megidézetteknek a birói vég-
zésekkel ellenszegillő magatartását a jelenlegi 
helyzetben,  a mikor a jogrend  vciehne s a köz-
rend  helyreállítása  minden  állampolgárnak  első 
reniü féladata,  a legsúlyosabb  beszámítás  alá  kell 
hogy vegye s e mellett a feleknek  maguk iránti 
kötelességük is az, hogy ügyük befejezését  el-
maradásuk által ne késleltessek. 

Betörés. A Petőfi  utcza 10. sz. alatti üz-
letbe f.  hó 22 én éjjel tolvajok törtek be, honnan 
lisztet, lekvárt, süteményt és egyéb értékeket 
raboltak el. A nyomravezetők jutalomban ré-
szesülnek. 

Favágás szervezése. A katonai favágó-
gépet a Nemzeti Tanács átvette és egy munkát 
kereső szakembernek felhatalmazást  adott, hogy 
dolgozza ki a favágás  árait és gyorsan terjessze 
be. Feltételeit j?vő számunkban közö'jük. 

Járvány szünet. Az iBkolák járvány szü-
nete november 30-ig tart. Kívánatos azonban, 
hogy ez a szünet, tekintettel az úgyis küszöbön 
álló karácsonyi szünetre, a nyugodt és eredmé-
nyes tanítást kizáró és zavaros politikai közéletre, 
főleg  pedig, mert félni  lehet, hogy visszatérő 
ifjaiuk  újra behurczolják a vidékről: januárig 
meghosszabbíttassák. E fölött  kü'öaben a hét ele-
jén öiszoülő városi járványbizottság dönt. 

A szegényügyi iroda czélját jeleztük 
már plakátokon. Állandóan nyitva áll az apáczák 
földszinti  tantermében. Újból is felhívjuk  azokat, 
kik támogatásra várnak, hogy félre  téve minden 
szerénységet, csak bátran jelentkezzenek. Néma 
gyermeknek anyja sem érti szavát. 

Az ellenségjárásból származott ká-
rek megtérítése. Sok bizottsági munka és 
kimutatás-készítés folyt  le az 1916. évi ellenség-
járásból származott károk ügyében. Ugrón  Ákos 
főispánsága  alatt a végleges kimutatások aránylag 
rövid idő alatt elkészültek és a belügyminiszté-
riumba fölkerültek.  Ott azonban hónapok óta 
megakadt azj.Ogy tovább vitele, ami itt nálunk 
is fokozott  izgatottságot és elégületlenséget gyűj-
tött öjsze. A forradalom  kitörésekor és az uj 
népkormány megalakulásakor egyik leggyujtóbb 
izgaté okként éppen a hadikároknak ez az elin-
tézetlen ügye szerepelt. Válentsik  kormánybiztos 
és a nemzeti tanács közbelépett az ügy sürgés 
elintézése érdekében, s ennek eredményeként a 
nemzeti tanács már mult héten értesítést kapott, 
hogy a kártérítések kiutalásáról szóló intézkedé-
seket postára tették. Ezek a kiutaló intézkedé-
sek meg ís érkeztek, csak még a megfelelő  pénz-
anyag kell, hogy megérkezzék, ami csupán egy 
pár nap kérdése. A kormánybiztos a pénz megér-
kezésekor annak a vidéki pénzintézetek utján 
való leggyorsabb kifizetéséről  gondoskodik. Annyi 
hiba van a kiutalásokban, hogy az égettek kár-
térítése nincsen bennük, aminek az az oka, hogy 
Gál Sándor volt államtitkár intézkedése szerint 

ezek az égettek természetben való kielégítésre 
voltak tervbe véve. Az érdekeltek azonban tö-
megesen kívánják, hogy a felépítési  költségeket 
pénzben kapják meg. Válentsik kormánybiztos e 
hő 25-ikére a kármegállapitó bizottságot össze 
is hivta, hogy e kívánság érteiméten az égettek 
kellő kielégítéséről gondoskodást tegyen. Az 
égettek kárait nem a két év előtti alapon, hanem 
az uj helyzeteknek és az államépitészeti hivatal 
által időközben készített költségvetéseknek a 
figyelembe  vételével megfelelő  magasabb össze-
gekben fogják  megállapítani. A megállapított 
összegek pánzbeii kiegyenlítésére pedig további 
sürgős intézkedések fognak  történni. 

Árverési hirdetmény. A parajdi Nemzeti 
Tanács közhírré teszi, hogy 1918. november 27 én 
és az utánna következő két szerdán (decz. 4 és 
11-én) nyilvános árverésen eladásra kerül kö-
rülbelül 40 drb fehér  marha, 30 drb ló é* 10 
drb bivaly, (fl.  T. Udvarhelyt.) 

Hirdetmény. A mai naptól kezdve a ló-
árverések hetenként háromszor: vasárnap, kedden 
és csütörtökön tartatnak, még pedig ma vasár-
nap, 24 ikén a székelyudvarhelyi, esetleg más 
községbeli gazdákhoz kiadottak; kedden, 26 án 
a kadicsfalvi,  betlenfalvi,  székelyfancsali,  székely-
szenttamási, székelyszentkirályi, ülkei gazdákhez 
kiadottak; csütörtökön, 28 án a szentegyházas-
falvi,  kápolnásfalvi,  máréfalvi,  fenyédi  gazdához 
kiadott lovak és szekerek vezetendék elő és ár-
vereztetnek el. Kérjük az illető községek elöljá-
róságát, hogy erről községeik gazdaközönségét 
a legszélesebb körben értesíteni és azokat a lovak 
és szekerek ellállitására fölkérni  szíveskedjék. 
Gyűjtőhely a kaszárnya udvara. (Nemzeti  Tanács.) 

A szegényügyi iroda a következő nyug-
tázásokat közli: Löbl Mendel 20 K, Gál Béla 1 
K, Györházy Sándor Pál 5 K 22 f,  Saó Károly 
2 K, Klein Zsigmond czég 200 K, Guttmann Sá-
muel 30 K, Persián János 100 K, Ferencz Anna 
szakácsnő 30 K, Kovács István 1 K, ifj.  Spanyár 
Pál 2 K. — Természetbeli adományok: Flórián 
Kristófné  12 pár harisnya, 1 pár sárga fiiu  czipő, 
1 drb leénvka rnha 1 pálXtéli gyeraiekkeztyü, 
1 drb téli gyermek alsószoknya, 2 drb télísapka. 

Legújabb. 
Az antant versaillei haditanácsa közölte Ro-

mániával, hogy elégedjék meg Besszarábiával és 
Dobrudsával. A szerbek padig Bosznia-Herczegovi-
nával. Többet az önrendelkezési jog megsértése 
nélkül nem igényelhetnek. 

Szmrecsányi Gyérgy pozsonyi főispán  és kor-
mánybiztos jelenti a népkormányoak, hogy a vissza-
vonuló csehek magukkal hurczolták Mednyánszkyt 
és Rudaay alispánt. 

Az uj választójog elkészült, nyolez pontból 
áll. Választó mindenki, aki 21 évét betöltötte, 
igazolja, hogy bárom éve magyarhoni lakos és 
valamely nyelven irni, olvasni tud. Választható, 
aki 24 évét betöltötte. Hasonló feltételek  mellett 
választó minden nő, ha 24 évét betöltötte. 

A Csíkból vett és terjesztett hírekkel szem-
ben, a leghitelesebb forrás  szerint állítjuk, hogy 
Gsikszentmártonban levő oláh patrull feje  kérte 
a kormánybiztost, hogy hazatéri katonáink lövöl-
dözését — rend érdekében — szüntesse be. A 
lövöldízési tilalmat kiadta, illetve megújította, da 
a fegyvert  nem kobozta el, mert az a rendfentartó 
nemzetőröké. A határon (Bélbor, Gyimes, Békás, 
Holló) álló kis járőrség a régi helyén fagyosko-
dik. Tovább nem ment s mindössze annyi történt, 
hogy Hollóban épen ssját fajrokonait  rabolta ki 
néhány végpokrócz erejéig, ami a nagy hideg miatt 
nem is feltűnő.  Hogy a csikszentmártoni főhad-
nagy nagyobb román haderő érkezésével fenye-
getett volna, inkább ottani félelmének,  mi/rt a 
valóságnak tudható be. Minden egyéb hír sz 
egyéni rémlátás szüleménye. 

(Bsrlin,) Német csapatok fegyverrel  utat 
törtek maguknak Lodzból Németországba. 

(London.) A fegyverszünet  értelmében;9 csata-

5. oldal. 

hajót, 5 csataczirkálót, 7 könnyű czirkálót, 50 
torpedórombolót átvettek az angolok. Hiányzik 1 
csatahajó, 1 czirkálé, 1 könnyű czirkáló. Ez utóbbi 
az északi tengeren ̂ knába ütközött és elsülyedt. 

As angol lovasság Waterló mezején már át-
haladt és közeledik a német határhoz. 

Az angiiában történt légitámadások alatt e 
háború folyamán  488-an meghaltak, 1014-en meg-
sebesültek, a magánosok kára meghaladja a 
617,773 font  sterlinget. (1 font  sterling alapér-
téke 24 korona.) 

Angliában a parlamentet feloszlatták,  az uj 
választásokat deczember 14 én ejtik meg. 

(Budapest.) Miniszteri tanács hozzájárult 
Károlyi előterjesztéséhez, hogy Nagy Vincze és 
Diener Dénes államtitkárok állandóan részt ve-
hessenek a minisztertanács ülésein. 

(Párls.) Versailleban nagyban készülnek a 
békekonferencziára.  A tükörterem berendezése, 
melyben a békét fogják  aláírni, már kész. 

(Krakké.) Rozsvadovrszky lengyel tábornok 
nov. 22-én Lemberget és környékét elfoglalta. 
Ruthén csapatok kelet felé  visszavonultak. 

(Párig.) Clemenceau franczia  kormányelnök 
szakvéleményt kér as egyetem idősb jogtanáraitól, 
vájjon lehetne e Hollandiától követelni Vilmos 
császár kiadatását. Választ még nem kapott. 

(Pozsony.) Cseh csapatok Pőstyén előtt ál-
lanak, vasút mentén barrikádokat emelnek. Morva 
lakosság betört Trencsénbe és élelmiszert és 
egyéb holmit harácsolt. 

Nagyszombati vasútállomás egész személy-
zete ismét menekült, mert a csehek támadásra 
késsülnek. v 

Este 7 érakor. Csíkszeredai Nemzeti Tanács 
jelenti: Gyimesbllkk telefon  értesítése szerint 
ma délután 2 órakor odaérkezett 1 százados ve-
zetésével egy lovasjárőr, nyomában 4 ezred gya-
logság. Cíéljuk Csíkszereda, folytatólag  Erdély 
megszállása. Röpiratokat terjesztenek, melyeknek 
tartalma egyelőre* ismererlen. Azóta Gyimesbttk-
kel a telefonkapcsolat  megszűnt. 

Csíkszeredai Posta Központ későbbi értesitéss 
«wr:sfe:  iía déJtttin -3—6 dra-kört—gjlSfisbffitk'í' 
posta és távirdi nem fungál;  a vonatot lefoglal-
ták s Lóvéssig vonattal jönnek. 

Csíkszeredai N. T. későbbi értesítése szerint 
Dr. Bartha Samu baszélt a Gyimesbükkön levé 
oláh ezredessel, aki hétfőre  vagy keddre 1 es-
kadron lovasság, 1 üteg tüzérsége számára élel-
mezés és elszállásolás előkészítését kérte Csík-
szeredába. S 

Egyébiránt Brassó, Háromszék és Maros-
vásárhely ezekrél vagy hasonló mozgalmakról 
rajtunk kívül hírt senkitől sem kaptak. 

Alkalmi seroka Á mióta czenzura nincs — S az 
újságban ablakok, — Az iránt, a mi történik, — Tájékozat-
lan vagyok. — Már pedig kilátás ugy van — A világ vas-
tag falán,  — Hogyha haüva hírlap utján: — Nézhetek 
ki ablakán I 

Amig ép volt s nem betegje — Százfél*  bajának, — 
Egy sem akadt a sok közül — Házi orvosának. — Most 
pedig, hogy Hungária — Fekszik a kórágyon, Szomszéd-
jait ágya körül. — Settenkedni látom. — Nem hallgatják, 
kopogtatják, — Minek a pór-dózis, — Szemre is az operá-
lás — Biztos diagnózis. — Egyik késsel kézben kéri — Lá-
bát, más a kézit, — Hogy a fő  a kór forrása:  — Ebbea 
mind egyezik. — Jere Wilson, gyógyíts meg, mig — Két-
ségbe nem estem, — Nehogy a sok haddiplomás — Ampa-
tálja testem... 1 

Ha két baka összebújhat, — Mit is kérdem, hogy mi 
lesz ? — Pityizál, ha reczept nélkül — Hozzá juthat pityi-
hez, — Határszéli korcsomának — Egy honvédje s egy 
csehe — Igy jött össze, hogy öt évnek — Kutyasorsát öntse 
le. — Kocczint a cseh „Vivát i'' bőg és — Nepomukot él-
teti, — „Vivát I" felel  a honvéd, hisz' — Dupla hajtás jár 
neki. — „Vivát Kossuth 1" „Kern" bőg a cseh, — »Nem?,., 
És csak ugy hukk, vuk, mukk?t — »Akkor...« (ujját tor-
kig dugva) — Heraus mit Nepomuk , , . I< Veterán, 

Szerkesztői üzenet. 
Anonim* Helyben. Nagyon örvendünk az elsőjfecs-

kének. Bár czikkét névtelen küldte be, nem dobjuk vissza, 
valódi hős csak igy lehet, sőt megígérjük, hogy azonnal 
közre is adjuk, mihelyt a mü, mslyből ollóztaték — máso-
dik kiadást ér. 



1. KŐI vagy lérfl  lannkaerőfeet  gyógyszer-
t á r a m b a n ! kiképzésre felveszek.  Feli óbb leányisko-
lát. kereskedelmi tanfolyamot,  2—4 gimnáziumot végzet-
teket 3 évi időtartamra, mikorra pár száz korona állandó 
fizetést  szerezhet. 

2. IRODÁMBA szép irácu, irodai munkákban jártaB, 
vagy kereskedelmi iskolát, fanfolyamot  végzett, gyakor-
lattal biró nőket, férfiakat  felveszek.  írásbeli 
ajánlat, képesítés stb. éB fizetési  igényeket tartalmazó 
ajánlatot kérek személyesen átadni. Belépés minéielőbb 

3. Gyógyszertáramban bármfféie  nagyságú és mi-
nőségű GYÓGYSZERES és másféle  sósborsze-
szes. parfümös,  II- iluonol/Dif  tégelyeket, dobozokat 
körös, ásványvizes UVOjjOftOl,  stb. tiszta állapotban 
m e g T e s z e k . ü g y d u g ó k a t i s . 

4. HOMORÓD-fttrdőn  1013-ben feltald.lt 
IiYTHlUMOS ásványviz, Mária lorrrts, mely 
4>Rzer annyi IYTHEIJMOT tartalmaz, 
mint a világhírű SAJWATOR-viz és negyed oly 
drága, mindennap kapható a borvizraktáramban. Fél-
literes kautsuk csattos üvegben csak 4 0 fii.  Érelme-
szesedés. vesebajok, hólyag, hurut, szívbetegség ellen, 
gyomorbajoknál, melyben a legtöbb ember, érelmeszese-
désben pedig a mostani nehéz életviszonyok mellett csak-
nem minden 50 éven felüli  férfi  süt nő is el kezd szen-
vedni, EGYEDÍLI Specifikum!  Tessék okvet-
lenül megpróbálni és vendéglőkben Is ezt kérni. 

5 H O M O R O D I B O B V I Z 
szállítására üvegekben, fix  fizetéssel  vagy részébe — 
Üvegeket, 'körsókat, dugót én adok hiál l i tót kere-
s e k . Jó, biztos jövedelmű vállalat. 

6. Homoródl borvíz ezután állandóan kapható az 
udvaromon levő ásványvíz raktárban. 1 literes üveggel 
(JO  flll.  50 üveggel házhoz szállítva. 

7. Homoródl borvlznek poharanként! el-
árusítók kerestetnek. Mindent hozzá — hordót, poha-
rat, öszvért — én adok 

8. Homoródl borvizet bárki  hozhat  poharau-
kénti elárusitásra, saját hordójs, ballonjába, korsóiba 
stb. Literenként  Homöródban 10 flll.  Eladja 30 fiii 

tetik egy családos férfi.  AllaíTdó fizetéssel. 

10. F i g y e l m e z t e t é s ! Előző hirdetéseimben foglaltak 
nőst is mind érvényben maradnak Tessék  azt is megnézni 

11. Í R N O K O T ,  kereskedelmi ismeretekkel, németftl 
beszélni, perfektül  írni tudót keresek, Ir sbeli a j nla-
tot, fizetési  igény közlését kérem. 

12. PÉIÍZBEIil JUTAI jMAT  biztositok azoknak, 
kik az oláh betöréskor vagy utánna, vagy bármikor, 
bármifé'8  értékesebb tárgyaim nyomára vezet. Érdek-
lődőknek teljes kimutatást küldök. Ha valaki egy rossz 
órájában, meggondolatlanságból, valamimet elvitte, an-
nak is b ü n t e t é s m e n t e s s é g e t , titoktartást ígérek 
Elveszett nagyobb értékűek : Majoromból 4 
ló, 2 nemes fajú  csikó, 2 Calygraph, 1 Bnoith-Premier 
Írógép, magyar díszruha, sárga selyem atilla, kék bir-
sony mente, két kard, aranyozott csizma és 1 fekete. 
Mindenféle  házi berendezés, ruha, fehérnemű,  2 szekér 
összes H o m o r ó d - f t t r d ő i  és Lobogó fürdői  beren-
dezés. Gyógyszer, kötszer stb. 

13. H a s z o n b é r b e a d ó két kis boltheiyiség, gyógyszer-
táram mellettiek. Órás, ékszerész, szatócsnak előnyös. 

14. Á s v á n y v i z e s , pezsgős, boros-buteliákat, gyógy-
szeres üvegéket,  már használt  DUGÓKAT,  bár 
miféléket.,  p e z s g O s ö k e t veszek bármennyit. 

15. E I i A D Ó 1 éves szép öszvér. 

16. Egy kis lOvat — társul — keresek a meglévő kis 
lovamhoz megvenni. 

„ I fnoinl /  • bármily mennyiségben köményma-
1 ' < I D O & C K . g o t , Fekete és vöröi áfonyát,  sárga 

vitBzat, ribizlit, málnát, almát. — 3 Jó igáslovai 
mérsékelt árut. — 1 fejős  tehenet borjával, jól 
tejelőket, elfogadható  áron. — Mindsnféi*  helybeli 
részvényeket, különösen turógyárit forgalmi 
áron. — Régi I -VII , hadikölcsönpapiro-
k a t . Ajanlatokat levélben kérek. 

18. T á r s u l o k i p a r i kisebb v á l l a l a t o k h o z 10,000 
10,000 kor. tőkével. Részletes Írásbeli ajánlatot kérek 
jövedelmezőség kimutatásával. 

19. F é n y k é p - I r o d a mellékhelyiségekkel haszonbérb3 
' adó és azonnal elfoglalható  Batthyány-tér 15. szám, a 

város legélénkebb  forgalmú  központjábani téren I 

20. Tri lakás ugyanezen házban, 4 szoba, hozzávalók-
kal, utczára, piaezra néző, áltányos nagy szobival. 

21. K ö z v e t í t ő k d i j a z t a t n a k megállapodás szerint. 

Szóbeli vagy Írásbeli megkeresésekre részletes felvtlágosl 
tásokkal szolgálpk a könyves bolt feletti  irodámban 

S T a g y s o l y m o s i K O N C Z A R M I J Í 
gyógyszerész, fiirdöb.,  birtokos. 

Elsőrendű elismert jóminőségü 
Portland-czement 

nagyban és kicsinyben 
kapható 

Gál János Utódai Farkas és Forró 
czégnél Székelyudvarhelyt. Farezádi-uíe/a 14. számú ház, gazda-

sági épületekkel együtt ELADÓ, érte-
kezni ugyanott. 

Vegyes almit helybeli ra|tf-
rttnKbats Mm% füfitfit  JO 

Horetiáfrt. 
UdVarbelytnegyei gyStniilcsfrtífositS  « 

Központi szeszfőző  r.-tlrsasSg. 

közintézmény elhelyezésére 
forgalmi  helyen egy 4—8 

_ _ szobás lakás bérletre keres-
tetik. Felvilágosítást a lapkiadóhivatala nyújt Egy 

A n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g n e k 
tudomására adom, hogy a héten minden nap 
jár a gőzmalom, aztán szünetelni fog  2 hétig 
és karácsony előtti héten újból megindítom, 
hogy az ünnepekre őröltessek t. közönségnek. 
Kérem pártfogásukat.  Fábián József. 

Elládé állatok. 
1 darát) nagytvéiezer borjúzó tehén, 7 éve*. 

1 drb fehér  borjúié tehén 3 éves. 1 drb üsző 
borjú 1 éves, 5 drb juh é» ö drb bárány. 3 drb. 
csikó egy évet töltöttek, 2 mén, 1 kancza, mura-
közi. 4 drb sertés, 3 kecza, 1 ártáa, egy évet 
töltöttek. Mik lós KftrolynAl,  H o d g y a . 

Keresek bútorozott szobát 
és konyhát ágynemű és takarítás nélkül. — 

Czim a kiadóhivatalban. 

Udvarhelymegye Homoróddarócz község. 
Sz. 1123—1918. kj. 

Árverési hirdetmény. 
Homoróddarócz község elöljárósága ezennel 

közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező 
malmot", mely motor vagy gőzerővel hajtható, 3 
évre, vagyis 1919. évi január 1 tői, 1921. évi 
deczember hó 31-ig terjedd időre haszonbérbeadja. 

Kikiáltási ár évi 2000 korona. 
A bérlő a malmot a saját gépjével köteles 

üzemben tartani. 
Az árverés ideje 1918. d e c z e m b e r 15. 

délután 1 óra. Homoróddarócz község házánál. 
Az árverési és szerződési feltételek  a hiva-

talos órák alatt a je gyzői irodában megtekinthetők. 
Homoróddarócz, 1918. november 12. 

Barra Sándor, jegyző. Knall János, biró. 
A T. közönségnek szives tudemasára hozom, 

leszerelésein folytán  műköszörűs műhelyemet 
Báthori u. 9. szám alatt megnyitottam. 

A nagyérdemű közönség szives támogatását 
kéri A n d r á s Ferenez , 

műköszörűs. 

A székelyudvarhelyi Bőrgyár Részv -Társ. keres 
bőrgyári munkásokat 

és tanonezokat. 
Jelentkezni lehet az Agrár Takarékpénztárnál, 

Székelyudvarheiyt. 

Udvarhelyvármegye alispánjától. 
Sz. 12110-918. alisp. 

Pályázati birdetinfoy. 
Székelj udvarhely r. tan. városban az 1918. 

év végén megtartandó tisztújításon betöltendő-
állásokra pályázatot hirdetek. 

A betöltendő állások a következők: 
1. a VII. fiz.  osztályba sorozott polgármes-

teri (az 1883. évi I. t.-cz. 3. § ában körülírt mi-
nősítéssel) ; 

2. a VIII. fiz.  ofeztályba  sorozott I. tanács-
noki (polgármester helyettesi, az 1883. évi L 
t. cz. 3. § ában körülirt minősítéssel); 

3. a VIII. fiz.  osztályba sorozott II. tanács-
noki (gazdasági, az 1883. évi 1.1. cz. 3. § ábac 
körülirt minősítéssel); 

4. a VIII. fiz.  osztályba sorozott tisztifő-
ügyész, (aa 1883. évi I. t. cz. 3. §-ában körülirt 
minősítéssel); 

5. a VIII. fiz.  osztályba sorozott főmérnök, 
(az 1883. évi I. t.-cz. 10. §-ában körülírt minő-
sítéssel) ; 

6. a IX. fiz.  osztályba sorozott pénztárnok!; 
(az 1883. évi I. t. cz. 18. § ábRn körülirt minő-
sítéssel) ; 

7. a IX. fiz.  osztályba sorozott számvevői, 
(az 1883. évi I. t.-cz. 17. § ában körülírt minő-
sítéssé!) ; 

8. a IX. fii.  osztályba sorozott rendőrkapi-
sánysági, (az 1883. évi I. t.cz. 3. § ában körül-
irt minősítéssel); 

9. a X. fiz.  osztályba sorozott ellenőri, (az 
1883. évi 1.1. cz. 18. § ában körülirt minősítéssel): 

• 10. a X. fiz.  osztályba sorozott rendőrfogal-
mazói, (az 1883. évi I. t.-cz. 3. § ában körülirt 
minősítéssel); 

11. a X. fiz.  osztályba sorozott kataszteri 
nyilvántartói, (érettségi vagy ezzel egyenrangú 
iskolai bizonyítvánnyal) ; 

12. a X. fiz:  osztályba sorozott iktatói, (a 
középiskola IV. osztályának elvégzését tanusitd 
btsfr&jfitv&nnyftl)-*-.  1 ^ - ««. -

13. a X fiz.  osztályba sorozott kiadó irattár-
noki, (a középiskola IV. osztályáuak elvégzését 
igazoló bizonyítvánnyal); 

14. a X. fiz.  osztályba sorozott városgazdaí, 
(földmivelési  ÍBkola sikeres elvégzését tanúsító 
bizonyítvánnyal, eanek hiányában a gazdaság te-
réa folytatott  kellő gyakorlat igazolása); 

és az itt felsorolt  tisztviselői állások betöl-
tése folytán  esetleg megüresedő más tisztviselői 
állások. 

Az 1—11 alatt felsorolt  tisztviselők meg-
választásának. tartama 6 év, a 12—13 alattiaké 
pedig élethossziglan szól. 

Megjegyzem végül, hogy a megválasztandó 
fsnfi  tisztviselőknek fizetésükön  kivttl az illető 
fizetési  osztályra meghatározott lakpénz, továbbá 
családipótlék és egyéb törvényes illetmények 
járnak. 

Felhívom mindazokat, akik pályázni óhaj-
tanak, hogy minősítésüket is igazoló pályázati 
kérésüket az 1918. évi d e c z e m b e r hó 16. 
(tizenhatodik) napjáig hozzám adják be. 

Elkésetten beérkező kérvényeket nem lebet 
figyelembe  venni. 

Székelyudvarhely, 1918. november 20. 
Dr. Mcítli alispánh. t. b. főjegyző. 

Van szerencsém a m. t. hölgyközönség szives 
tudomására hozni, bogy 

TÉLB MODELLJEIK! 
megérkeztek. 

--Elvállalok és jutányos árban készítek bár-„ 
••milyen forma  átalakításokat a leggyorsabban" 

Gyászkalapok raktáron kaphatók. 
Szives látogatást kér tisztelettel 
O B D E L T J Á N O S . 

i 

I 
Kiadó: A Székelyudvarhelyi Könyvnyomda Részvénytársaság. 

Van szerencsém a t közönség szives tudomá-
sára hozni, hogy Oroszfogságból  hazaérkéztem és 

Mi fs  fipzeriszizUtaact 
Deák-téri régi helyiségemben újból megnyitottam. 

A közönség támogatását kérve, vagyok tisz-
telettel _ 

Kszákovits Bernát. 


