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Megegyezést 
kötött az Ofszágo3  Magyar Párt 
vezetősége Eoasánia kormányával a 
közigazgatási választásokra voaatko 
zólag. A megegyezés kőriiliuáByeit s 
annak tartalmát, körvonalaiban, a párt-
elnökség áltai kiadott hivatalos köz-
lés (kommüniké) tünteti foi.  Vannak 
a megegyezésnek .-i dolog természeté-
Bél fogva  s taktikai okok miatt, egyelőre 
még közzé nem tehető részletei s van-
nak részletei, melyeket az ezuténi ta-
nácskozásokon fognak  postosabban meg-
határozni. 

Azonban már abból Is, ami a dologról 
a nyilvánosság elé kerülhetett, megálla-
pítható, hogy a kormány a magyarság 
gal szemben való egész eddigi politi-
káján enyhíteni akar, illetve számos 
elvi kérdésben erre vonatkozó konkrét 
Ígéretet tett, s magát ez Ígéretek meg-
tartására kötelezte. Ezzel szemben két-
ségtelenül sokan éreztek és éreznek 
kétséget, hogy mifideze&nek  az ígére-
teknek beváltását lebet-e várisi éppen 
attóí a kormánytól, a aaely idáig ve 
lüsk szemben bizony mostoha maga-
tartást tanúsított ? Eügedéfeenységre 
nem szorultság következtében szánta e 
magái, a mit, a viszosyok váítoztával 
mtg fog  változtatni a éppen ezért nem 
jobb lett volua e a további elszigetelt 
ségbec való megmaradás, vagy vala-
mely Kiás pálicsoporttal való egyűtt-
baladáa ? 

Olyan kérdések ezek, melyek — 
ismételjük — jogosan támadhatóak fel 
bennünk, de a melyekre, az eredmé-
nyesség szempontjából, ma biztosan 
megfelelni  sem tudhatunk. Nem tud 
hatna megdönthetetlen bizonyossággal 
megfelelni  maga az egyezséget feötö 
központi vezetőségünk Bem. Azonban 
ezekkel szemben bizonyos az, hogy 
pártunk élén politikai tapintalban, meg-
gondolásban kiválóknak ismert s mult 
juk, hagyományaik által is fsji  hűségre 
kötelezett, tisztességükben meg nem 
gyanúsítható vezető férfiak  állanak, a 
kik az említett kétségeket, tűnődése-
ket talán miiidnyájuekná! viharzóbban 
és közelebbről átérezték. S mégis ha-
tároztak, — határoztak a megegyezés 
mellett. Határoztak, nálunknál bsíá 
tcbbac ismerve a helyzetet, ismerve 
hátrányait előnyeit e lépésük uiegte-
vésének, vagy meg nem tevésének. 

Ezek után nekünk alig lehet, alig 
szabad mást tennünk, mint követni e 
megtett lépésükben kipróbált, bizal 
murikkal edd<g is körülvett politikai 
vezetőinket, ős tudva, vagy könnyel 
müségből félre  nem vezethetnek, s a 
jövőben is tudni fogják,  hogy a sors 
fordulataihoz  képest, melyik irányba a 
legcélszerűbb igazodnunk. 

Ez a most megtett lépés pedig nem 
jelenti, nem jelentheti feladását  wn 
gyarságunkuak, nem jelentheti a le-
mondást jogos követeléseinkről. Hiszen 
éppen az egyezmény maga az, a mely-
nek megkötésénél a magyarság, illetve 
annak pártszervezete, mint egyik elis-
merten önálló tárgyaló fél  szerepel s 
abban biztosítják több, eddig nem él-
vezett jogos igényünk teljesítését. Az 
egyezségre lépés tehát éppen azt je 
lenti, hogy kezdjük realizálni, a való-
ságban is igénybe venni, eddig csak 
elvben meglevő, szóban, papíron vita-
tott követelményeinket,. Az e téren való 
siker legfőbb  biztositéka pedig az egy-
ség, az egységes csatlakozás vezéreink 
mögé a megállapodások beváltásának 
követelésében. Ha ezt látják, ha sem 
külső, sem belső bomlasztó törekvések 
sorainkban hézagot, rést nem ütnek, 
annál kevésbé hihető, hogy a másik 
megegyező fékek  erkölcsi bátorsága 

legyen a kö'csönCs szerződés megáUa 
podássinak megszegéséhez. Sőt befog 
ja látni a másik szerződő „fél  is, hogy 
ez a saját érdeke ellen való cseleke-
det is lenne, egy ilyen erős, egységes 
tömeget nulsának tekinteni nem lehet, 
sőt velünk szerződni jó, mert a velünk 
való megállapodások megtartására a 
mi részünkről biztosan lehet számítani, 
s így minket nyugodtan tehetnek bá 
zisává az államélet működésének is. 

A laagunk részéről tehát az egy-
ség megóvása már, ezek miatt is fel-
tétlenül okszerű és kívánatos, de emel-
lett ez ugy a jalenbeu, mint, a jövő-
ben határozott életkérdés is Csak amíg 
együtt vagyunk: jó nekünk; mi.idedo 
bott magyar kisebbség csak addig áll-
hatunk elleat — mint sziklatömb — 
az élet vad viharaínak, ha azonban 
részekre esünk, a legelső erősebb fu-
valom, mint tollpihét söpör szerte ahá-
nyan vagyunk, ancyifelé  I . . . 

A Magya r Párt vezetősége az el 
nöki tanácskozásról a következő kom 
münikét adta ki: 

Az Orsz. Magyar Párt elnöksége 
a Párt összes tagozatainak elnökei!:, 
illetőleg képviselőit február  2 ára ér-
tekezletre hivta egybe és azon az ftsz-
Bzea tagozatok képviseltették magukat. 

Az értekezletet Ugrón István párt 
elnök d. e. 10 érakor nyitotta meg és 
üdvözölve a megjelenteket, részletesen 
ismertette a politikai helyzetet és elő-
«dva, hogy a kormány részéről Jött 
felszólításra  a párt tárgyalásokba bo 
csátkozott a kormánnyal a magyarság 
helyzetének tisztázása érdekében. A 
tárgyaláson Bern&dy György dr., Ga 
hányi Imre dr., Paál Árpád dr.. gróf 
Teleky Artúr és gróf  Toldaisgi Mihály 
vettek részt. A tárgyalások kedvezd 
irányt vévén, az elnöki tanács foglal-
kozott azok anyagával éB felhatalma-
zást adott a fentcevezett  párttagoknak 
a tárgyalások folytatására.  A tárgya-
lásokon a kölcsönös közeledés odáig 
jutott, hogy Ugrón Istváu elnök szűk 

ségesnek látta a napokban személyesei 
uíazci le Bukarestbe és meggyőződvén 
arról, hogy a kormány részéről nyúj-
tott, illetőleg kilátásba helyezett ered-
mények az adott helyzetben támaszt-
ható várakozásnak általában megfelel-
nek, a megállapodást az elnöki tanác3 
fölhatalmazásához  képest elfogadható-
nak találta és ahhoz elvben hozzájá-
rult. Azonban a megállapodást, ame-
lyet a kormány elnökével együtt kell 
ratifikálnia,  nem irta még alá, raert 
módot kivánt nyújtani még arra, hogy 
előzetesen a tagozatok képviselői meg 
tehessék észrevételeiket. Az értekezie 
ten ismertette a pártelnök a megálla-
podásokat, melyek a nyelvhasználatra, 
vallásügyi, közművelődési, igazságszol-
gáltatási és közgazdasági kérdésekre 
vonatkoznak s a romániai magyarság 
számára az eddigi állapotokkal szem 
ben jelentékeny haladást, illetőleg 
könnyítéseket nyújtanak. A kimerítő 
elnöki jelentés után a tagozatok kép-
viselői beható eszmecserét folytattak  a 
kérdés felől  és azt minden oldalról 
megvilágítva, bár egyesek kifejezést 
edtak a kormánnyal kötendő megálla-
podással szemben táplált aggodalmaik-
nak : a több órán át tartott értékes 
eszmecsere végén teljes egyértelmüssg 
alakult ki, úgyhogy az összes jelenvol-
tak a megállapodásnak, mint az adott 
körülmények közt a magyarság érda-
keinek megfelelőnek  szükségességét 
állapították meg, impocálló egyhangú 
víggal mondva ki,, hogy a pártfegye!em 
minden egyes tagozatot köt és a Ma-
gyar Párt minden tagjáaak kötelessége 
a páltvezetőség további utasításaihoz 
alkalmazkodni. A megállapodás részié 
tei még nem közölhetők, de annyi már 
megállapítható, hogy aa egyezmény 
következtébeu a magyarsag általában 
számarányának megfelelő  mértékben 
foglalhat  a városi, községi tanácsokban 
helyet és igy módjában lesz a köz-
igazgatás menetére közvetlen befolyást 
gyakorolni. Az értekezlet d. u. 6 óra-
kor ért véget. 

A Magyar Párt tagjaihoz! 
Országos központi vezetőségünk, 

mely a romániai Magyar Párt. politikai 
irányítására egyedül van hivatva, a 
küszöbön levő községi választásodra 
vonatkozólag a kormánnyal uegegye-
zést köiött, a mely biztosítja — első 
sorban — azt, hogy a városokban és 
községekben (ott ís, a hol a lakosság 
vegyes) a magyar lakosság is hozzá 
tud szólani tauácstagjai utján a ház-
tartási ügyekhez, melyeknek intézésé-
ből eddig teljesea ki volt zárva. 

Ezenkívül a kormány a kölcsönös 
megegyezés becsületes keresésének 
szellemében a magyar kisebbség val-
lási, kulturális, politikai és közgazda 
sági számos konkrét sérelmét fogja  o'y 
rövid idő alatt orvosolni, amint ez 
csak lehetséges és ugy a közigazgatás-
ban, mint az igazságszolgáltatásban ki-
terjedt módon fogja  a magyar nyelv 
használatát biztosítani. 

Ezen megegyezés az első lépés a 
reális politika terén, amely sok évi 
szenvedés után a magyarság helyzeté-
nek. elviselhetővé tételéhez vezet és an-
nak rég óhajtott nyugodtságát bizto-
sítja. 

Arról vaa szó, hogy követjük-e to-
vább is politikai vezetőieket, a ma 
gyarság legjobbjait, az általuk helyes 
nek látott uton, vagy iráeyitásuk el 
utasításával, mint koraátytalan hajó, 
a viharok biztos martalékai legyünk? 
Vezetőink évek óta sorvadnak — mun-

kát, költséget és fáradságot  nem ki-
méivé— sorsunk javításában: meg-
fosszuk-e  magunkat most tőlük? Kér-
dés : kik jöhetnének legjobbjaink 
heJyébe ? 

Mi, mint a megyei tagozat végre-
hajtó bizottsága, józan és lelkiismere-
tes megfontolás  után elhatároztuk, 
hogy az Országos Párt politikai irá-
nyításához tartjuk magunkat és azt 
követjük. És minden jó magyar em-
bertől elvárjuk, hogy a szenvedélyek 
érzetét félretéve  mögénk sorakozzék, 
mert, ha most, a községi választáso-
kon vezetőire hallgatva egységes fron-
tot foglal  el a magyarság: olyan poli-
tikai súlya lesz, amelyet mindenkinek 
mérlegelnie kell a jövőben is 1 

Félre most a kishitüséggel 1 Azo-
kat a kétes értékű próbálkozásokat, 
melyek egyéni érdekeket hajhászó em 
berektől erednek, vissza kell utasítani, 
mert azok egységünk megbontását 
célozzák 1 

Goedoíja meg mindenki, hogy sú-
lyos felelőséggel  marad adósa saját lel-
kiismeretének, ha rassz közkatona 
módjára látóbb akar lenni a látóknál 
s evei kockáztatja azt a sikert, amit 
maga nem tud biztosítani I 

Választópolgárok I Utánunk a nem 
zethü kötelesség teljesítésében 1 

Az Országos Magyar  Párt 
udvarhelymegyei  tagozatának 

Végrehajtóbieottsága. 

Nagyjelentőségű 
évi közgyűlést tartott január 31 én a 
Polgári Önképzőkör. A gyűlés lefolyá-
sának ismertetését kpunk más helyén 
találja meg az olvasó, mi itt csak be-
nyomásainkról akarunk röviden számot 
adni. 

Kétségtelen, hogy a Polgári Ön-
képzőkör városunknak a legtekintélye-
sebb társadalmi egyesülete, amely iga-
zán demokratikus alapon áll. Hatszáz 
főt  számláló tagjainak sorában ott ta-
láljuk városunknak minden resdü és 
rangú polgárát. Az intellektüel, a szel-
lemi és kézimunkás, a munkaadó és 
alkalmazott a legszebb harmóniában 
megférnek  egymás mellett. Igazán egy-
kori nagynevű elnökének: Solymossy 
Endrének a szelleme hatja át az egye-
sületnek minden egyes tagját, akiket 
a kölcsönös szeretet, a megbcc3ülés, az 
összetartás érzete kapcsol össze. 

Az egyesületnek most megtartott 
38-ik közgyűlése, amelyen a tisztvise-
lők a mult évi tevékenységről számol-
tak be, felamelő  mozzanatokban iga-
zán gazdag volt, jeléül aneak, hogy az 
egyesület működését egy, valóban a 
hivatásának magaslatán álló tisztikar 
irányítja teljes önzetlenséggel." A mult 
évnek eléggé nem méltatható nagyje-
lentőségű eseménye volt a temetkezési 
segélyalapnak a megteremtése, amely 
alap már most akkori tőkével rendel-
kezik, hogy sz esetleges haláleset al-
kalmával az elhunyt tag hozzátartozói-
nak tízezer leu temetkezési segélyt 
tud kifizetni.  Kell -e ennél altruisztiku-
sabbf  emberbarátibb, szociálisabb in-
tézmény ? Akik ezt megteremtették, 
azok valóban polgártársaink hálájára 
és elismerésére méltók. 

örvendetes jelenség az is, amit a 
temetkezési segélyalap megteremtése 
mellett külöalegesen is hangsúlyozott 
a titkári jelentés, hogy a tagok o!va-
sási kedve akkora arányokat öltött, 
hogy a jelenlegi köayvtár a közszük-
Béget nem képes kielégiteni s igy fel-
frissítésre  és utánpótlásra vár. Az uj 
beszerzésnél a magyar szellem kiváló 
termékeinek beszerzése mellett nem 
szabad figyelmen  kivül hagyni a ro-
mán klasszikus irók müveinek magyar 
fordításban  való beszerzését sem, amely 
téren a kezdeményező lépéseket éppen 
most teszi meg az Erdélyi Irodalmi 
Társaság, az által, hogy Coşbuc, Goga 
és mások müveit kitűnő magyar for-
dításban közelebbről kiadja. Igy akik 
az állam nyelvét nem birják olyan 
mértékben, hogy a román irókat ere-
detiben olvashassák, legalább bü for-
dításban hozzá juthatnak azokhoz. 

A közművelődést célozta az a na-
gyon helyén való és szépen megindo-
kolt inditvány is, amely az iparos if-
juságuak nagyobb teret kíván bizto-
sítani a fillérestélyek  műsorán. Ennek 
elérhetése végett az a nézet alakult 
ki, hogy alapszabályok idevonatkozó 
pontja alapján a kör helyiségében 
ezek szerű vezetés mellett szavaló es-
télyeket rendeznek, hogy ezek mintegy 
előkészítő iskolául szolgáljanak a nyil-
vános faljépésre.  Mindenesetre dicsé-
rendő ugy az iparosmestereknek, mint 
az iparos ifjúságnak  az önképzés iránt 
megnyilvánuló eme lelkesedbe, mert 
ez az iparosságnak, mint nemzetfenn-
tartó elemnek a tek'ntélyét csak emeli, 
öregbiti. És ha megvalósul a jelenlegi 
vezetőségnek az a szép terve, hogy a 
Polgári öaképzőkőr telkén a mostani 
helyisége mellé -felépítheti  előadások 
tarására szolgáló nyári helyiségét, 
akkor valóban olya» munkát végzett, 
smellyel nemcsak az egyesület törté-
netébe, de varosunk művelődéstört-



netébe is aranybatükkel vési be a 
nevét. 

A Polgári Önképzőkör tisztvise-
lőinek jeles gárdáját a nagyjelentő-
ségű 38.-ib évi közgyűlés alkalmából 

e helyen is melegen üdvözöljük s jövő 
terveikhez is olyan sikert kivásunk, 
amilyen koronázta a mult év folyamán 
a temetkezési segélyalap megterem-
tését. B. 

Legújabb! 
A kormány helybeli reprezentánsa és a magyar párt tagozatának vezető-

sége a városi tanácstagok megválasztása kérdésében szombaton délután, lapunk 
zárta idején, a következő jelölési listában állapodott meg: 

1. Negruţiu F. Emil, 
2. Tamás Albert, 
3. Papp Z. Endre, 
4. Kassay F. Dénes id., 
5. Kies István, 
6. Csiky Albert, 
7. Szöllősy Ödöa dr., 
8. Gönczy Gábor dr., 
9. Szigethy Dénas, 

10. Varró Elek, 
11. Hann József, 

12. Tompa László, 
13. Bodrogi Balázs, 
14. Orbán Domokos dr., 
15. Becsek Aladár 

P ó t t a g o k : 
1. Haáz Razsö, 
2. Kerestély Gyula, 
3. Szabó Ödön, 
4. Papp Dezső, 
5: Gyarmathy István. 

A lista összeállításának alapgondolata az volt, hogy azón, lehetőleg, 
minden társadalmi osztály, és jogos érdek aráuyos képviseletet nyerjen, amel-
lett, hegy a tanács hivatalos funkcióját  kellő hozzáértéssé!, tudással is tudja 
betölteni. Egyébként, a helyzet megbeszélése céljából, 8 lkán, hétfőn  d, e. fél 
12 órai kezdettel a Bukarest-szálló színháztermében nagy polgári népgyű-
lés lesz. 

A nyelvről és nyelvünk egyik 
elsőrangú mesteréről. 

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

(II. folytatás.) 
Gyulai Pál nagyarányú és sokol-

dalú irodalmi működésének értékelése 
túlhaladja egy alkalmi előadás kere-
teit. Itt legfelebb  csak vázlatszerüen 
mutathatunk reá gazdag irodalmi te-
vékenységére, Oláh Gábor, Riedl Fri-
gyes, Kozma Andor szakszerű és el 
mélyedő tanulmányai alapján. A magyar 
költészet fénykorának,  a XIX. század 
második felének  egyik legértékesebb 
egyénisége Ő, aki a mult megszentelt 
hagyományaiba kapcsolódva irodalmun-
kat európai szinvoaaira igyekezett 
emelni. 'Az egyetemes művelődés kin-
cseit macába szivta, de azért megma-
radt magyarnak. Mint költő, mint kri-
tikus és irodalomtörténetiró egyaránt 
egyik kitűnőségei irodalmunknak. Köl-
tészetében a Petőfi  és Arany népies 
irányának a folytatója.  Hatvan álló 
esztendeig áldozott a múzsának, első 
verse 1842-ben 16 éves korában jelent 
meg, az uto'sót 1908 ban 82 éve# ko-
rában irta. Tárgyköre ugyan nem nagy, 
de azért a legszentebb érzelmsk mind 
megszólalnak lantján s a gazdagabb 
versenytársak mellett is nemesitőleg 

Ripp van Winkle. 
Planquette Róbert romantikus operettje. Elő-
adja a Filharmonikus Társaság 192b február 

25, 27, 28-án. 

Tagadhatatlan tény, hogy a kö-
zönség szereti a filharmonikusokat.  Ezt 
mi tudjuk. Ezt mi érezzük. Hiszen 
akár az énekkarunk, akár a zeneka-
runk szerepel valahol, akár a vonós-
négyesünk, vagy társaságunk egyes tag-
jai lépnek fel,  a közönség meleg sze-
retettel, sőt érdemükön felüli  tetszés-
nyilvánítással fogadja  őket. A közön-
ség már ismeri társaságunk egyes tag-
jait és ha egy-egy alkalmi zenekar lép 
fel  valahol, a közönség mindjárt az nézi, 
hogy hányan játszanak benne a „fii 
barmonikusok" közül. Mert mi nem 
tiltjuk a tagjainknak, hogy máshol is 
játszanak. Mi mindenütt játszunk, min-
denütt énekelünk. Mert a mi célunk a 
művészi zene és dal kulturája IA „szép" 
müvelése 1 

A közönség meleg szeretete sar-
kal bennünket arra, hogy mindig na-
gyobb és nagyobb művészi feladatok 
megoldásával, mindig merészebben ha 
ladjunk a cél felé,  a zenekultura terén 
oktatva, müveive társaságuak tagjait, 
oktatva, művelve és szórakoztatva a 
a mi kedves közönségünket. A német 
„Dreimádelhaus" („Három a kislány") 
s az angol „Géeák" utánraoBt a fran-
czia operett irodalom egyik legszebb 
klasszikus remekét: a „Ripp"-etadjuk 
elő. 

„Ripp-Ripp" 1 Emlékeztek-e erre a 
két szóra ? Hozzátok szólok, ama ked-
ves olvasóim, akik már közeledtek a 
40-hez, vagy már tul is haladtátok azt! 
Emlékeztek 6 még, hogy milyen szép, 

hatnak nemzetére. A nagy nemzeti harc 
elején s az elbukás után is dallal éleszti 
nemzetét. ESkor születnek meg a mély 
hazafiúi  bánatot és a szabadaágszere-
tetet kifejező  költeményei. Erdély cimü 
költeményében Erdélyt és annak leg-
vadregényesebb részét, a Székelyföldet 
énekli meg. Baszkén hivatkozik Attila 
szabad és dicső népéi©, a székelyre, 
amelynek letűnt dicsősége jut eszébe. 
Mély bánát fogja  el, de megvigaszta-
lódik a jobb jövőben. Hazám cimü köl-
teméaye egy megkapó drámai kép, 
amelyben azt fejezi  ki, hogy jöjjön in-
kább a dicsőséges halál, mint a gyáva 
élet. Vagy fei  ne ismerné a Hadnagy 
uram c. 12 sorból álló balladáját, amely 
a fiatal  honvéd hősi halálának apotheo 
zisa. Világos c. költeményében a nagy 
katasztrófát  ecseteli, amely még a hu 
szárokat is könnyezésre birja. A Zsar-
nokság c. költeményében okt. 6 ikának 
mély gyászát festi.  Egy régi udvarház 
utolsó gazdája c. EoveUájébaa a ma 
gyar fcöscemes  ur hazafias  áSdozatkéJsz-
ségét magasztalja, aki hadba szállt, 
vérzett, legény fiát  és vagyonát a ha-
záért feláldozta  és az elbukás után 
krisztusi türelemmel és komolysággal 
viseli a változott idők miatt reá zu-
dult szenvedést. Szatíráiban nemes ha-
raggal ostorozza azokat az álhazafia-
kat, akik „a legszentebb eszmékkel vá-
sári zajt csapnak". C aládi költemé 

nyeibea a mély, tiszta, boldog szere-
lemnek a dalnoka. A nő volt költészete 
forrásainak  fakasztó  tündére, aki nála 
egy földre  tévedt angyal. Nem annyira 
a kitörő szenvedélyek, mint inkább a 
mélabú, a fájdalom  szólalnak meg e 
nemű költeményeiben, különösen midőn 
elveszíti hón szeretett hitvesét, majd 
pedig leányát, feleségének  képmását. 
A siron tuli örök szerelem sugallta az 
egyik legszebb költeményét: az Éji lá-
togatást, amelyben azt példázza, hogy 
a szerető anya a sírból is kikel és 
visszajön, hogy az elhagyott hideg szo-
bában siró gyermekeit betakarja, elal-
tassa. Az anyai szeretetet ennél szeb-
ben senki aem dicsőitette. Hasonlóan 
az anyai és gyermeki szeretetnek lát-
juk megható példáját a közismert és 
sokat szavalt Pókainé c. balladájában 
is. Méltán megérdemelte tehát az a 
viszontszeretetet, amellyel a magyar 
nők 80. születése napján hódoltak 
elétte. 

Bár költészetének fája  hosszura 
nyúlt életén keresztül nemes gyümöl-
csöket termett, mégis legnagyobb volt, 
mint kritikus és esztétikus. Ebbea a 
tekintetben az első helyet örök időkre 
biztositotta a maga számára irodal-
munkban. Az igazság tántoríthatatlan 
szeretete, a tiszta erkölcsi felfogás,  a 
hajthatatlan bátorság irányították ité-
letmocdásaiban. Szigorú bíráját volt ön 
magának s ezzel jogot szerzett arra, 
hogy szigorú kritikusa legyen irótár 
sainak és nemzetének is. Elveitől egy 
bajszálnyira sem tért el, következeti 
sen küzdött azokért, akár a népszerű-
ség veszélyeztetése árán is. Volt bátor-
sága megmondani nemcsak a kis írók 
és kis emberek hibáit, de a nagyokét J 
is. A nemzeti hiúságot sem legyezgette* 
Bár fájdalmára  esett, de szigorú kér-
lelhetetlenséggal ostorozta a nemzeti 
gyarlóságokat, az álpáthoszt, a nép 
szerűség hajhászást, a pártoskodást. A 
hagyományoknak, a magyar szellem 
fenntartásának  hü Óra volt. A múltból, 
ami nemes, jellemző volt, igyekezett 
megtartani, a sovinizmust, mint tu'zásfc 
nem szerett», Találóan irta róia Riedl 
Frigyes: „Ő valóban magyar voit. erő-
szakoskodás és fitogtatás  nélkül. Senki 
sem volt magyarabb és senki sem volt 
kevésbbé vadtnagyar, mint ő." A XIX. 
századbsli magyar íróknak helyét ő je-
lölte ki irodalmunkban. A nyelv, a 
stilus változhatik, da az ő értékelései, 
megállapításai nem változnak soha. 
Vőrösaiartyról szóló moGOgrsfiíja,  Pa 
tőfiről  és Katonáról szóló tanulmányai, 
nagyjaiokról mondatt emlékbeszédai és 
alkalmi beszédei mindig irodalmunk 
legértékesebb kincsei közé fogna*?  tar-
tozni. Örök érdeme s ezért mi külöu is 

hálásak lehetünk, hogy Kriza Vadró-
zsáit segített kiadni és Székelyföldünk 
népköltési termékeit igyekezett az utó-
kor számára megmenteni. 

Müveit a biztos szerkezet s tős 
gyökeres tiszta előadásmód jellemzi. 
Méltán nevezhetjük őt az ujabbkori 
magyar értekező próza megteremtőjé-
nek. Aki szépen, tisztán, a sallangok-
tól ment egyszerű, de mégis művészi 
magyar nyelven akar irni és beszélni, 
az tanulmányozza minél gyakrabban és 
minél elmélyedőbben Gyulai Pálnak 
kristálytiszta nyelven irt örökbecsű 
munkáit, amelyek még életében kiváló 
helyet biztosítottak neki a magyar 
pantheonban. Születésének százados év-
fordulója  alkalmából értékesebb aján-
dékot nem nyujthatunk az ő nagy Mel-
lemének, mint nyelvünknek, őseink 
szent örökségének igaz azeretetét. En-
nek a szent örökségnek legyen a házi 
tűzhely oltára, amelyen az áldozati tüz 
sohase aludjék ki. Szeressük nyelvün-
ket, ne sovinizmusból, nem azért, hogy 
gyűlölködők legyünk, hanem azért, hogy 
megbecsülvén a mi drága kincsünket, 
tudjuk megbecsülni a másak drága 
kit'CSét is. A nyelv fűutoseágáról  és 
nyelvűnk egyik nagy masteréről szóló 
elmélkedésaakot találóbban nara fejez-
hetnők be, mint Reményik Sándor „Az 
ige" cimü gyönyörű költeményének a 
következő soraival: 

» Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
£3 áhítattal ejtsétek a szót, 
A nyelv ma néktek végső menedéktek, 
A nyelv ma tündérvár és katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek t 

E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki; ne szaggassátok szirmait 
A rózsafáinak,  mely hóban virul, 
ügy beszéljen ma ki ki magyarul, 
Mintha imádkozna, 
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna! 

A Jó tékony Nőegylet szerdai 
fiilérestélye  ismét a nőegyiett estályek 
iránti érdsklídés álkadó növekedésé-
nek képét mutatta. E növekedő érdek-
lődésre való tekintetseí ez utóbbi e3-
télyt már a Bukarest szálló éttermében 
rendezték, de a nagyszámú magjelen-
tek befogadására  ez a haiyisé* is szűk-
nek bizoayuli, aminek az egylet veze-
tősége, s a naaea közcél iránt jóaka-
ratot érzők csak örülhettek. A rdvid 
programm első száma Kőrtvéiyfáy  vá-
rosi tanácsos bavezatő koaferálása  volt, 
melybea gunyoros szellemessége ismét 
sok derültséget kaltve érvényesült. Egy 
tréfás  jelenetei Szabó Judith, Zárug 
Sári, Daka Irén, Hargita László sok 
élénkséggel, alakító érzékkel mutattak 
bâ, sok kacagás között. A műsort kő-
vető tánc. Halász Róberték zenéje 
mellett, a késő éjjeli órákig eltartott. 

művészi élvezet volt nekünk az, mikor 
ezt a regényes francia  operettet elő-
ször hallottuk ? Emlékeztek e hogy bű-
völte el Planquette romantikus, fülbe-
mászó muzsikaja előbb az egész Euró-
pát, s aztán az egész világot? Ott 
ahol egyszer felcsendült  a Pacquette 
gyönyörű muzsikája, ott hetekig, 
hónapokig egyebatsem daloltak az em-
berek, mint a „Ripp" gyönyörű feerin-
gőit s a Ripp örökszép belépőjét: 

„Oh drág nőcském, kit imádok, 
Miért nem jösz vigan elém ? 
Kit, fájdalom,  csak ritkán látok, 
De ah ! azért szeretek én !" 

Nem lesz e nektek egy nagyon jól-
eső érzés, egy a visszaemlékezés gyé 
mántprizmáján át a multat és jelent is 
bearanyozó boldogító műélvezet, ha is 
mét hallani fogjátok  a „Ripp" kedves és 
melodikus zenéjét ? Az ujabb generáció-
nak pedig kétségkivül tanulságos lesz 
megismerni a francia  operettirodalsm 
egyik remekét és látni, hogy miből fajult 
el az operett oda, ahol, sajnos, most áll, 
ahol már a zene nem is fontos,  ha-
nem a fődolog  az erotika, az „atrak-
czió", a túlságba hajtott cirkuszi tánc 
és az, hogy a végén a primadonna buk-
fencet  vessen. 

A „R'pp" meséje Amerikában ját-
szik 1718-ban. Brabantvillében, a re-
gényes „Kék hegyek" alján. A monda 
szerint, itt a kék hegyek a'jân van va 
lahol elrejtve a hajótörött Hudson ka-
pitány óriási kincse. Ezt a kincset 
keresi, kutatja nap, mint nap R'pp van 
Winkle, egy különben szép jellemtuíaj-
donságokkal felruházott  szabadvadász. 
A kincskeresés annyira izgatja, hogy 
nemcsak a munkáját, hanem családját 

is elhanyagolj». Csak ritkán látja bá-
jos feleségét,  a szép Lisbethet, sami 
kor ez szemrehányást tesz neki, azzal 
vigasztalja, hogy csak még pár napot 
várjon, a kincs meglesz, s akkor bol-
dogok lesznek. A kincskeresésnek azon 
ban egy másik hátránya is van. Az, 
hogy a jó Ripp a medve bőrére „illo-
gatni" kezd, s minthogy az „ivás" 
már 200 évvel ezelőtt is rendesen 
adósságba rántotta az embereket, ő is 
adósságba keveredik, s egyik váltója 
riválisának: Derrick polgármesternek 
a kezébe kerül. Derrick szeretné a 
váltó fejében  a Ripp terméketlen, szik-
lás földjét  megkaparitani, mert a meg-
szálló angol csapatóktól megtudta, hogy 
ott lesz a vár fölépítve  s azért a föld 
ért bármily összeget is hajlandó fizetni 
a hadügyi kormány. Ripp azonban nem 
akarja eladni földjét  a ravasz polgár-
merternek, s minthogy közben a Hud-
son-kincsek egy részét már megtalálta, 
készpénzzel fizeti  ki váltóját. A pol-
gármester, látva, hogy ettől az üzlet 
tői elesett, boszuból följelenti  őt, hogy 
az ellenségtől kapta a pénzt hazaáru-
lásért, mire a katonák el akarják öt 
fogni,  de ő, fegyvert  ragadva, a „kék 
hegyek" közé menekül. 

A második felvonás  a regényes 
kék hegyek közé vezet bennünket. 
Előbb Lisbeth és az asszonyok jönnek 
lámpásokkal, éjnek idején, s a bájos 
zeoéjü lámpás kórust énekelve keresik 
Rippat, hogy megvigasztalják, b enniva-
lót vigyenek neki. Utánuk a humoros 
színezetben beállított katonák jönnek, 
szintén lámpásokkal keresik Rippat, 
hogy elfogják.  De a bős anyámasszony 
katonái, akik a saját árnyékuktól is 
megijednek, a zivatartól annyira meg-
rémülnek, hogy abba hagyják a kuta-
tást. „Lisbeth titokban találkozik férjé-  i 

vei, aki ezután a kincí további buta" 
tásához lát, de vesztére, mert megjele-
nik Hudson kapitány szelleme, s egy 
egész sereg szeljem, s oly italt adnak 
Rippnek, amelytől 20 éves mély álomba 
merül. 

Amikor a harmadik felvonásban 
felébred  álmából s visszatér időközben 
sokat fejlődött  városába, alig ismer rá 
az emberekre. Öt sem ismerik meg. 
Még a saját kis leánykája, a 20 év 
alatt, gyönyörű hajadonná fejlődött  Aliz 
sem ismeri meg, ő pedig azt hiszi, 
bogy Aliz nem más, mint az ő fele-
sége Lisbeth, hiszen oly nagyon ha-
sonlít rá De a mikor a harmadik fel-
vonás gyönyörű triója során Aliz és je-
gyese Adrién azt a dalt énekelik, amelyre 
Ripp tanította őket 20 évvel azelőtt, 
Ripp az örömtől, a boldogságtól köny-
nyes szemekkel öleli magához drága 
leánykáját. Ezt a bájosan egyszerű me-
sét még 2 szerelmes párnak a törté-
nete s több kedves epizód beleszövő-
dése teszi változatossá. 

Ezt az opsrettet fogjuk  mi elő-
adni. A zenéről most részletesebben 
nem irok, csak annyit, hogy már előre 
is a teljes elismerés babérkoszorúját 
kell átnyújtanom (Peltzer dr. karmeste-
rünknek, hogy bámulatos szorgalmával 
sikerült neki ezt a nagy operettet be-
tanítani. A darab prózájának a beta-
nítását Révay György végzi, a a Révay 
név már maga biztos sikert jelent. A 
díszleteket s a korhű kosztümöket a 
mi aranyos festőművészünk,  Haáz Rudi 
tervezi. 

Kell-e ehhez bővebb magyarázat? 
A nehéz technikai és scenikai felada-
tok megoldására Tőrök Arthur s a 
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A Polgári Önképzö-egylet 
január hó 31-én tartotta meg évi köz-
gyűlését. Olyasvalami történt ezen a 
közgyűlésen, amiuek nyilvánosságra ho-
zatala kikívánkozik a sablonos tudósi 
tások keretei közül. Ugyanis nam tud-
juk eléggé méltányolni az egylet tag-
jainak azt az érdeklődését, amely le 
hetővé tette, hogy a több, mint 600 
tagot számláló egyesület már az első 
határnapon megtarthatta közgyűlését, 
nem csak az alapszabály által előirt 
egynegyed, hanem jóval több tag jelen-
létében. Ez érdem akkor, amikor na-
ponként kell tapasztalnunk, hogy leg-
égetőbb kérdések tárgyalását alig le-
het lefolytatni  a részvétlenség miatt. 

A mult, jelen és jövő jeleut meg 
együttesen e gyűlésen, öreg, őszba bo 
rult fejek,  kik már az éiettöl nem so-
kat remélnek, ja*akorbeli egyének, kik 
ez élet taposo malmában Runyiszor 
vesztettek el már reményt és hitet s 
nagy számmal jelentek mag gyermek-
ifjak,-  kikről eddig sokan azt hihették, 
hogy ta!án nem is érdekelheti őkat egy 
ilyen komoly lefolyású  gyűlés, hiszen 
játszi kedélyükkel ellenkezik a komoly-
ság. S ma "dicséret illess» őket, jelea 
volt fiatalságuBk  a helyzethez illő fér-
fias  komolysággal kisérte végig a köz-
gyűlés menetét. így is keli annak lesni 1 

A gyűlés egész lefolyás»  különben 
beszédes tanúságtétel arról, hogy tsa is 
vaa közös akarat, van komoly elhatá-
rozás és egyetértő cselekvés — csak 
vezetés keli. Vezetés pedig van ! Miatha 
boldog emlékű Solyaiossy Endre volt 
egyleti elnök tevékeny, nemes lelke lo-
pózott voina a vezetőség lelkébe s 
mintha íátooki szelleme világította 
volna be az utat, anielyaa haladni kell,, 
a nemes cél tekintetében megbecsülhe-
tetlen munkálkodást fejt  ki a vezető-
ség minden egyes lagj*. Az ilyen ve 
zstés eredménye e gyűlés is. 

A közgyűlést a sulvos betegsége 
miatt szobájához fcötött,  közbecsölés-
ben álló Bartók István elnök helystt 
Kovács Lázár alelnök nyitotta meg, 
keresetlen lelkes szavakkal, majd 
(Mky Albert egyleti titkár számolt be 
az egylet 38 ik évének tevékenységé 
ről. Két nevezetes, s az egylet törté-
netében páratlan esemény tette gaz-
daggá az elmúlt évet, az egyik a szék-
ház kibővítése és kényelmessé tétele, 

fáradhatatlan  Kovács Pista vállalkoz-
tak. Ez is biztos siker. 

Da kik a szereplők: Megmondja 
a szinl&p 1 Az egyes szereplők dicsé 
rését majd a kritikára bizom, meg a 
közönségre, amely gyönyörködve fogja 
élvezni Udvarhely legjobb zenés mű-
kedvelőinek játékát és énekét s öröm-
mel fogja  megállapítani, hogy mennyit 
fejlődtek  ugy játékban, mint énekben 
mindannyian. Névszerint csak kettőt 
említek meg: a 2 kis Peltzer-babát, 
akik az első felvonás  2 gyermek sze 
repét játszák és éneklik, igenis ének-
lik és pedig oly bájosan és oly biztos 
zenei érzékkel, hogy önkénytelenül is 
a közmondás jut az ember eszébe: „az 
alma nem esik messze a fájától". 

S minthogy már elárultam, hogy 
mi lesz, azt is el kell árulnom, hogy 
mi nem lesz. S ez: a tánc. Tánc egyik 
előadás után sem lesz. Hogy miért nem 
lesz? Egyrészt azért, mert az én sze-
retett fiiharmonikus  gyermekeim igy 
akarnak részt venni az én gyászomban. 
(Hát nem meghatóan kedves ez a gyön 
géd figyelem  ?) Másrészt azért, mert a 
közönség már kibálozta magát, s ki-
bálozta a zsebét is. Általános lévén a 
pénzhiány, jobbnak láttuk az előadá-
sokat bál nélkül csinálni. Hiszen bál-
lal, vacsorával és kevés itallal is fe-
jenként legalább is 200—300 leuba 
kerül, igy pedig fejenként  csak 25—35 
leuba, illetve azoknak, akik nem pár-
toló tagok fejenként  50—70 leuba. 
Hát nem célszerűbb igy ? 

Tehát: a viszontlátásra I 
Pistabácsl. 

a másik a „Temetkezési alap" meg 
teremtése. (Mmd a két esemény jelen-
tőségét lapunk más helyén külön cittk, 
méltányolj*.) Az alapos, keresetlen, da 
világos nyelvezettel, szépen aagirt tit-
kári jalentéüt a közgyűlés egyhangú-
lag jegyzőkönyvbe iktatni readalte, 
hstdi lássák az utódok ÍF, hogy önző, 
sivár korunkban is: kisugárzott az 
embari lelkekbői a közös szeretet. 

A szokásos pénztári, könyvtári és 
leltári számadások előterjesztése után 
Kassay F. István dr. egyleti ügyész 
a hála szavaival adósott néhai Soly-
mossy Eadra volt elnök emlékének. 
Az ő nemes ideái az egyletben már 
testet öltöttek, rajtunk, utódokon áll, 
hogy ez ideák ne álljanak meg, hanem 
a tagok buzgalma folytán  haladjunk 
még tovább előre. 

Bíró Lajos főgimn.  tanár szólalt 
fel  ismételten s beszédében az önkép-
zés nagy fontosságát  ismertetve — 
muakásságát az ifjú  egyleti tagok lelki 
világának kiméiyitése érdedében az 
egylet javára falajánlotta,  s egyben 
indítványt tett, hogy a régebben szo-
kásban voit, u. n. líceumi előadások 
tartását az egylet vegye programa-
jába. Aki ismén Bíró Lajos faján 
csüngő lelkes ügybuzgalmát, komoly-
ságát, biztos lehet, hogy az egylet ál: 
tala és a hozzá szegődött segítő társak-
kal to?ább is nemes és nagy dolgokat 
fog  alkotni. 

A többi felszólalás  is mind ko-
moly, céltudatos munkaakarásról tett 
tanúbizonyságot; a nélkül, hogy a gyű-
lés lelkes hangulatát egy disszonáns 
hang zavarta volna. 

A választások alig idéztek elő 
változást az egylet vezetőségében. Ko-
vács Lázár alelnököt másodelnökké, 
helyébe alelnökké Szigathi Dénesi, má-
sodjsgyzővé : Banfeő  Józsefet,  választ-
mányi tagokká: Biró Sáadort, Gvar 
raatby Istvánt, Ólatky Miklóst és Rijk 
Józsefet  egyhaugulng megválasztottak, 
a vezetőség többi tagja megmaradt. 

V—ó, 

Házasság . Tibád Bözaike és 
itj, Schubert Jánoa f.  hó 7 én, vasáa-
nap tartják esküvőjüket. 

A Jótékony Nőegyesület hus 
hagyókeddi dosmuo estejyére óriási &z 
érdeklődés. Mir eddig is többen bajelsn 
tették jelmezben való megjelenésüket, 
de a rendezőség tudomása szerint so-
kan vannak olyanok is, akik az utolsó 
pillanatig titokban óhajtják tartani 
ebbeli szándékukat. Az ízléses jelmez-
minta Felméri Sándor cipöüzletének 
kirakatában megtekinthető, s ugyaa-
ott az üzletben a jelmezre vonatkozó 
minden tudnivaló megszerezhető. Az 
egyforma  ízléses jelmezek nagy szá-
mából és a nagy érdeklődésből követ 
keztetve ez az estély lesz a farsang 
legfényesebb  mulatsága. 

Az a híresztelés, hogy Crăciun 
Miklós rendőrprefektus  az ellenzéki 
listán szerepel és hogy a polgármesteri 
állásra pályázik — illetékes helyről 
kapott kijelentés szerint — az igaz-
ságnak nem felel  meg Állami tisztvi-
selő különben sem választható a tör-
vény értelmében. 

Unitárius vallásos estély. A 
helybeli unitárius egyházközség f.  hó 
7-ikén, vasárnap d. u. 5 órakor tartja 
meg vallásos estélyét a mult számunk-
ban közölt programmal. E helyen új-
ból felhívjuk  rá olvasóink b. figyelmét. 

Tüzeset. A Klein Zsigmond cég 
itteni fatelepén  szombaton, lapunk zár-
takor, tűz ütött ki, melynek oltására 
kivonult a tűzoltóság, rendőrség, s 
mindenképpen igyekeznek a tüzet 
megfékezni. 

Hólabda-uzsonnák, hólabda-
estély. Az Erdély nagyobb váro-
saiban közismert és közkedveltségnek 
örvendő hólabda uzsonnákat a Soc. 
Misszió helyi tagozatának fáradhatat-
lan, lelkes vezetősége városunkban is 
megkezdette az elmúlt hét folyamán. 
Igazán elmondható, hogy a Misszió 
magasztos célját megértő, törekvéseit 
pártoló, nemes lelkek- valláskülönbség 
nélkül tekintélyes számmal jönnek ösz-
sze Barkóczy éttermébe, hol testvérie-
sen érezve magukat, kedélyesen, öröm-
mel töltik el a délutáni órákat. E bed 
ves összejöveteleket méltó módon s karja, 
befejezni  a vezetőség. Éppen azért el 
határozta, hogy f.  hó 11-én este 9 
órai kezdettel a Bukarest-szálló nagy-
termében műsoros estélyt rendez, mely-
nek keretében történik a napról-napra 

nagyobbodott hólabda kisorsolása. Mi-
vel a rendezőség kellemes meglepeté 
sekkel akar szolgálni a n. é. közön-
ségnek, a műsor pontjait nem közli, 
de arról felel,  hogy ott mindenki na 
gyon jól fogja  érezni magát. Baiépti 
díj tetszés szerinti. A műsor után tánc 
reggelig. P. B. 

A közigazgatási választások 
kitűzése, amint ez várható volt, min-
denfaié  nagy érdeklődést, mozgalmas-
ságot keltett, korteskedések folynak, 
viták zajlanak itt is,, ott is. Az egye-
sült ellenzéki pártok szintén élénk agi-
tációt fejtenek  ki, igy városunkban is 
s készülnek, értesülésünk szerint, kü-
lön városi lista beadására is. E célból 
4-ikén, csütörtökön este tartottak hí-
veikkel értekezletet. 

Adótartózásaik miatt zaklat-
ják, végrehajtással fenyegetik,  a mint 
nekünk panaszolják, a nyugdíj nélkül 
nyugalomba küldött volt tisztviselőket is, 
akik közt olysn is van, ki honapok 
óta (októbertói) minden jövedelem és 
kereset nélkül él. Ezekkel szemben 
bizonyos méltányosság és türelem min 
denesetre helyén való lenne, legalább 
addig, míg esedékes nyugdijukat ki 
utalják. Ha, nekik hónapokig várako-
zásból keíl élniök. mennyivel, a inkább 
várakozhatna még kevés ideig az 
állam ! . . . 

Énekes és zenés mise. Vasár-
nap, jan. 31 én a ferencreudiek  tem-
plomában a kath. müéaakek gyöngyét, 
„Iáten, ki fönt  uralkodol" é8 az „lm-
maculata". cimü énekeket énekelte 
Göllner Picike. Az „Immacuiala" mély 
érzelmekkel van tele. Az előbbi ének 
ez emberi lélek legfinomabb  vágyait 
fejezi  ki; Teremtője utáni sóvárgását 
az erő kitörő viharával, — majd a 
szivnek halk áhítatos rezgését ecseteli. 
E tséíy és meleg érzéseket interpre-
tálta Picike. Kellemes behízelgő, szüst-
cseogésü haugjs egészen betöltötte a 
boltíves templomot. Hangjával ugy 
játszott, mint virágillatos, májusi es-
téken a kis fülemile.  A sz. mise töb-
bi részein a P. Pier Bittista olasz 
zeneművész „O saiutaris Hostia" cimü 
remekmüvet játszotta csellón Filó Fe 
renc d'. igazi müvészlélekkel. Ugy az 
éneket, mint a csellót orgonán P. 
Baros DomaUos egyh. zenetanár ki-
sérte. (P.  B ) 

E g y kis tanuló halála . Béla 
Karcsi elemi iskoiai III oszt tanuló 
városunkban, j acu ár 31 ikén meghalt 
A szorgalmas kis tanuló . temetésén 
résztvettek iskoiatár3ai, tassiíói is. 

A filharmonikusok  gyűlése. 
A .fiiharmonikus  társaság folyo  hő 9 én, 
kedden este 8 órakor választmányi 
ülést tart, melyre ezúton hivja meg a 
választmány tagjait. 

A helybeli Polgári Önképző 
Egyesület f.  hó 13 an, szombaton a 
Buaarest-szálló színháztermében tartja 
meg tásxcal egybekötött zártkörű jel-
mezes és álarcos fillérestélyét.  Az es 
tély hangulatát emelni fogja  a szoká-
sos tomhoiajáték, világposta, konfetti 
és szerpentincsata, szerencsehaiászat, 
valamint a maszkok szépségversenye, 
mellyel kapcsolatban hat értékes juta-
lomtárgyat fognak  kiosztani. Jegyek 
hétfőtől"  kezdve & Könyvnyomda R. T. 
üzlethelyiségében válthatók. Felülfize-
téseket hirlapilag nyugtáznak. Az egye-
sület vezetősége ez uton is felkéri  az 
ifjúságot,  hogy az estélyen lahetőleg 
jelmezben szíveskedjék megjelenni és 
egyben felhivja  mindazokat, kik meg-
hívót nem kaplak, de .arra igényt tar 
tanak, hogy jelentkezzenek Szabó Ödön 
egyleti pénztárnoknál. Az estély ren 
dazői: Tamás Lenke, Márton Ilonka, 
Apfalbaum  Erna, Kipfel  Vilma, Kere-
kes Árpád, Papp Emil, Martinovits 
Kálmán és Tamás Jenő. 

Az Erdélyi Bómai Katholi-
kus Népszövetség helybeli tagoza-
tának hitouzgalmi szakosztálya (Oltár-
egylet) hétfőn,  8 án este 8 órai kez-
dettel a r. k. főgimnázium  tornater-
mében műsoros estélyt rendez a követ-
kező programmal: 1. Szaval Demeter 
János főgimnáziumi  tanuló. 2. Felol-
vasást tart: Har wig István dr. 3. Ma-
lodráma, előadja: Mihály Böske zongo-
rán kiséri Koreck László főgimn.  tan. 
4. Besaédet mond: P. Bíró Benedek 
csiksonaiyói házfőnök.  5. Éaekel: Bi-
lint József,  zongorán kiséri Szabó 
I uska. 6 Szaval; Papp Margitka. 
Rendezők: Bacsics Jozsefoé  és Liss-
mann Oazkárné. 

Köszönetnyilvánitáslrészvét-
ért . Mindazoknak, kis felejthetetlen 
kis fiunjt  halála alkalmával bármely 
uton igyekeztek fájdalmunkat  envhi-
teni, ezúton mondunk köszönetet. Béla 
Ferenc  és családja. 

A helybeli ref.  egyház ja-
nuár 31-iki vallásos eatéíye uugyazámu 
közönség jelenlétében, a közölt nivós 
programm szerint folyt  le. Kiemelkedő 
számok voltak, terjedelmüknél fogva 
is, Vajda esperes elmélyedő bibliama-
gyarázata és Biró Sándor ,, magvas és 
emelkedett szellemű felolvasása:  lelki 
életünk megjavításáról. Ciinosan, tech-
nikai készséggel zongorázott Ferenczy 
Annuska, szépen, meleghangon énekei-
tek — Iooreh Ibolyka alkalmazkodó 
zongorakisérete mellett — Benkő Jó-
zsef  és Bodrogi Balázs. Nagyon meg-
kapó, kedves volt a Kökösi Jucika 
szavalata, s szavalt még Szabó Gyula. 

A Székely Dalegylet f.  hó 
14 én d. e. 9 órakor a r. k. fiúnevelő 
intézetben lévő próbatermében tartja 
meg rendes évi közgyűlését, melyre 
alapító és pártoló tagjait ez uton hivja 
meg az egyesület vezetősége. A tárgy-
sorozat a következő: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztár -
noki jelentés. 4. A számvizsgáló bi-
zottság jelentése. 5. Gazda jelentése. 
6. Kottatáros jelentése. 7. Az alap-
szabályok módosítása. 8. Esetleges ia-
ditványak. Az egyesület tagjainak kel-
lőszámban való meg nem jelenése ese-
tén a közgyűlést f.  hó 21-én fogják 
megtartani. 

A villamos üzem vezat&séga 
nam régiben az átalányok (pausálék) 
összegének felemelését  határozta el, 
olyanképpen, hogy más összagat szad a 
téli s más összeget a nyári hónapokra. 
A városi t&náca azonban az emelést 
nem hagyta jóvá s igy a régi dijak 
maradtak érvényben. 

A filharmonikusok  jövő heti 
próbaprogrammja : hétfő  : I. felvonás 
összes szereplői, kar kivételével, sugó, 
szövegpróba, kedd: zenekar, szerda: 
mint hétfűa,  csütörtök: R pp, Alis, 
Adrién, III. felvonástól,  péntek: zene-
kar, teljes énekkar, Ripp, Hudson. II. 
felvonás  fiaáíéja,  szombat: Rpp, Lis-
betb, Nick, Sarolta, Van der Bilt, 
Katrina, Ddrrick. 

Közös hólabda-uzsonna va-
sárnap. Ezúton teszi közzé a Szoci-
ális Misszió elnöksége, hogy 7 én, va-
sárnap délután 5 órakor egy közös 
hólabda-uzsonnát rendez, ahol ugy a 
hölgy , mint a férfi  tagokat, ugy szin-
tén vendégeket, valláskülönbség nél-
kül szívesen lát. Tetszésszerinti ado-
mányodat, bármily csekély összegűeket 
hálásan köszön. — Uzsonnáját min-
denki maga fizeti. 

Autógummit loptak. Néhány 
uappal ezelőtt városunkban járt néhány 
marosvásárhelyi utas autótaxin, ame-
lyet a tulajdonosa, Dan soffőr  veze-
tett. Ez a Bukarest szálló udvarán az 
autót magára hagyván, később az a 
kellemetlen meglepetés érte, hogy a 
magával hozott 5 eutógummit elemel-
ték. Feljelentés folytán  a rendőrség ki-
nyomozta és elfogta  a tetteseket: Mol-
nár József  és Hajdú Áron személyében, 
amely utóbbi maga is volt eofför  és 
mechanikus. 

A könyvek megdrágulását 
főképpen  az igazi könyvkedveiő kul-
turembarek érzik meg, akiknek leg-
többnyire nincs ahhoz való módjuk, 
hogy könyveket vásárolhassanak. Ezen 
általában itt is, ott is kölcsönkönyvtá-
rak felállításával  segítenek, amit ujab-
ban nálunk — dicséretes elhatározás-
sal — Z. Székely János könyvkeres-
kedő valósit meg. A könyvtár mintegy 
1500 magyar, 400 román és 500 német 
könyvből áll — tehát háromnyelvű — 
s képviselve vannak benne, legtöbb-
nyire teljesen uj kötetekkel, a világ-
irodalom legértékesebb és legnevezete-
sebb modern irói. Érdeklődők bővebb 
tájékoztatást Z. Székely Jánostól kap-
hatnak. 

x A jelmezes estély résztve-
vőihez. Az Öjképzö Egyiet február 
hó 13 án magtartandó jelmezes eatélye 
nagyszabásúnak ígérkezik, miért ia 
felkérjük  a nagyérdemű közönséget, 
hogy aki igényt tart jelmezre, febr. 
hó 10 ig Képiró Lajos fodrász  üzleté-
ben (Str. Pr. Elisaveta — Bethlen-
utca) jelentse be, Emivel azontui a je-
lentkezést nem fogadjuk  el. A legna-
gyobb diszkréció iTisztelattel a Vigal-
mibizottság. 



k ország bármely risztbe Vállalói; szeaflpzállitást antcVal: ifj. îarţtfczy  Albert. 
x Komoly, szolid fi  ital embere-

ket kosztra- állásra, esetleg csak, 
kosztra is fetveszek.  Sír. Văzătorilor 
(IsKoia u 6 sz. 

x Tana ló t felvesz  György Vik-
tor fodrász. 

x Bóíyeggyüjteményeket ve-
szek. — Béiyrpeket cseréik és e'a-
dok. Cina: S'.r. R-g. Ciroi (Orbác Ba 
lázs u.) 62. b. 

Téli szalámi eladását megkezd 
tük, viszonteladóknak árkedvezmény. 
Orbán Testvérek. 

x Fe lkére t ik azon illető ur, 
vagy úrnő, a ki az Iparos önkép?őkör-
ből f.  évi január 28 án tévedésből el 
vitte a Bolygó Ziidó 3 ik kötetét, hogy 
azt a szerkesztőségnél beadni szíves-
kedjék. 

x Keres te t ik egy jó karban le-
vő gyerekkocsi. Ci» a kiadóhivatalban. 

x Könyveket könyvtárakat 
.aaagas áron vesz Z Székely János 
könyvkereskedése. 

áladé a Koay*i,yonici» Réfziánytáraaaag 
Odor'óPiu—Székely uiívsrheiT 

A községi választásra 
vonatkozó jelölő ivek és 
nyilatkozatok a Könyv-
nyomda R.-T. üzlethelyi-

ségében kaphatók. 
Hirdetés-

Az „Adria" liszt- és íerasény-nsgy-
raktár állandóan raktáron tart tenge-
rit, tengerilieztet. továbbá Uíindenféle 
bánáti ii8zteket. Tengeriárusitás véka-
és Bíétermázsánként, lisztárusitás csakis 
86 kgros zsáktételekben, a mindenkori 
legolcsóbb napiárakon. — Raktárunk a 
vasút mellett a „Cetatea" volt raktá-
raiban. 

Kő és faház,  több szoba, konyha 
pince, berttel eladó Str. Cloşca 

(Atrila n) 10—12 tz. ». Értekezhetni 
ugyanott. 

C l J ' 1 drb uj liajtókocsi, 1 drb 
C i a Q U uj 4 ü l é s e s f a s z á n : 
Kovács Ernőnél Odorheiu, Strada 

Regele Carol 15. 

M^kulaíura papír kisebb nagyobb 
mennyiségben kapható Z. Székely 

Jaxosnál. 

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

mellette 2 külön bejárata telek, 
mindkettő lakóházas felépítménnyel. 

Felvilágosítást a kiadóhivatal ad. 

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

Reg. Carol (Orbán Balázs)-utca 
lakásomat átcserélném 3 szoba 
konyhával bent- a város közt. 
S i r o k y Á g o s t o n . 

Beretvás pasztilla a lagmakacsabb fejfájást  is elmulasztja 
Daia Prim Pr-şedinţe Tribunalului 

Odorheiu 
No 1925 Preş. I A. 112/69. 

Publicaţie. 
Sa nduce la cunoştir ţa ju^t'"ţi?.bi-

lelor. că îo conforumate  cu oruiuul. 
No. 8002 (ii» 30 Isnuarie a. c. a"' 
D ui Ministru da Justiţia orele tie 
serviciu şi pnptrn • ţinerea desbateri 
lor 1 st aces' Tribunal cu iocaperea de 
ziua da 10 Februarie a. c vor fi  dela 
orele 8 dimineaţă şi numai in cazul 
câod procesele sorocite ÎIU sa vor pu-
te» judeca in orala de dimicpaţă sa 
va ţine seditţfl  şi în orei*? după auuiaz. 

Odorheiu, ia 1 Fabrusrie 1926. 
Prim preş?d nte : V. Bi'.olurescu. 

Grefier:  A. Pattantyús. 

H I I T Ó S O K 

F I G Y E L M É B E ! 

A T r s n s i l T s n i a - b e n z i n -
r a k t á r n á l m i n d e n f é l e 
M i c l i e î i i i - î î i i t ó g n m m i 
( k ü l s ő é s b e l s ő ) g y á r i 
l e r a k a t ! á r b a n k a p h a t . 

Eladó. 
Az összes bútor raktáram kész-
letét mélyen leszállítóit árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

h á l ó - é s e f o é d l ő -

a g a r n i t ú r á k s 
vásárolhatók. Plüs ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá oksóbb feslett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

B a l á z s K á r e í y u t ó d a 
kész Dutorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

O l c s ó n e l a d ó 
egy jó gyártmányú hossza 
koncert-zongora. Bővebbet a 
Könyvnyomda R -t. üzletében. 

Str. KegcU Carol (&r. Orbán B.-u.) 
8/a szám alatti emeletes ház eladó, 
esetleg a bettne Iftfő  üzlethelyiség 
raHtárral egyBtt birbeadható. Fel-
világosítást a K i a d ó h i v a t a l ad. 

APRÍTOTT TŰZIFA, SZÉN 
ÉS MÉSZ ELADÁSA. 

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

Szíves pártfogást  kér: 

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

(Petőfi-utca)  22 szám. 
Az e c e t g y á r u d v a r á n . 

Eev jő karban levő gyalupad eladó. 
Megtudható Sir. Sttfun  esi Mara 

(Mü'om-utca 7 szám alatt. 

E r d é l y i 
b i z l o s i t é intézet  > 
intelligens képviselőt keres Odor-
heiu—Székely udvarhelyre. Aján-
latokat kér a kiadóhivatalba. 

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

HIRSCH RUDOLFNÁL 
szerezhetők be. 

A helyi ref.  kollégium f.  évi április 
hó 24-ikén megürülő ü&ieti helyisé-
geire vonatkozó bérleti ajánlatok folyfr 
február  h é 20-ifeâig  jelentendők 

be szóval, vagy Írásban: 

D r . G ö n c z y G á b o r 
iigyvéd irodájában. 

A nagyérdemű közönség szíves tu-
domására hozom, hogy műhelyemet 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-utca) 
43 sz. alól a Str. Avram Jancu (Csere-
utca) sarkára helyeztem át, hol to-
vább is mindennemű kárpitosmunká-
kat, javításokat és paplankészitést 

olcsón és pontosan végzek. 
A nagyérdemű közönség szíves párt-
fogását  kérve, maradtam tisztelettel: 

B a E á s i E r n ő 
kárpitos és díszítő. 

Toll derekalj és prima 
lószőr eladó. Oim a kiadóban 

ocietate pentru comerciul cu maşini de casut 

INGER B O U R N E & Co . 
Odorheiu (Székely ad varhely) Strada Principesa Maria 
:: (Szent Imre-utca) 3 sz. Bagóné házában. :: 

niimiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy a 

The „ E l n y e r " Manufactur ing  C? 
gyártmányaiból uj varrógépszállitenáuyok érkeztek. --.i 

„SINGER" varrógépek 
bakkaucs-varr-ó, szíjgyártó, zsák-varró, zsák-tömő stb. célokra. 

Gyári berendezések"Alkatrészck c®1*®̂ , hímző. 
Öt! 

selymek á l l a n d ó a n kaphatók-

! Elaiás részletfizetésre  is! 

Megint kapható a 40 év óta előnyösen ismert és kedvelt minőségű 

Schubert-féle  sósperec. 
M i n d e n n a p f r i s s  s ü t é s ! 

$ Kéréjen a viszonteladóknál és utcai árusoknál is 
S c h u b e r t - f  é l e s ó s p e r e c e t . 

Figyelem. 
Kisebb-nagfobb  kiterjedésű szlatók és kaszálók, házak, 

jó forgalmú  üzlethelyiségekkel eladók. Egy bolthelyiség (pin-
cékkel) kiadó. Egy jó állapotban levő utazó bunda eladó. 
Használt keményfa-  és márványlapos bútorok eladók. 

Vevőktől általuk megállapítandó, tetszés szerinti tiszte-
letdijat igénylek. Értekezni lehet: 
K o l l á í h L a j o s , közvetítőnél Odorheiu. 

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

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


