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KRÓNIKA. 

A kisgazda-gyűlés kedden, folyó  hó 
18-án lesz városunkban, melynek keretében 
a kisgazdák határoznak a * tavaszi vetőmag-
nak beszerzéséről, valamint az élelmezésre 
fellfl&SJtMíuza  átvételéről él leszállításáról. 
Megsreríezik végleg intéző-bizottságukat és 
a Efifdmives  Szövetség alapszabályát letár-
gífjiák.  Érdeklődéssel nézünk a keddi gyü-
lét elé, mert a gyűlés határozataitól a mező-

zdasági tevékenység nekilendülőiét és egy 
joíb^övő kialakításának megkezdését várjuk. 

* 

magyarság kolozsvári szervezkedő 
lése f.  hó 9-én nagy érdeklődés mellett, 
záns komolysággal folyt  le. Kimoniot-
hogy az értekezlet „a magyar nemzeti 
obség minden irányi politikai képviselete 

bbségi jógái érvényesítése céljából egy 
és osztályokon felül  álló és Eománia 
ltfkó  minden mágyarí: (székelyt és 

ángót) magába foglaló  Magyar Szövetség 
szervezését szükségesnek tartja". E célból 
bizottságot küldöttek ki, melybe 19 tagot, 
közt&k: a kolozsvári magyar püspököket, 
illetve az ottani egyházak fejeit,  Sándor Jó-
zsefet,  Paál Árpád drt, Zágoni Istvánt, Ko-
lozsváry Bálintot megválasztották. 

Az értekezletből a magyarsághoz lelkes 
felhívást  intéztek, melyben törvényes keretek 
közt való szervezkedésre buzdítják. E célból 
szükségesnek látja a felhívás,  hogy a meg-
levő társadalmi intézmények, a különböző 
foglalkozási  ágak és osztályok bevonásával 
előkészítő értekezletet tartsanak s vármegyén-
kint válasszanak megbízottakat, akik — minden 
20,000 lélek után egy — a nagygyűlésen 
megbízóikat képviseljék. E célból szükséges 
azonban minden egyéúi érdek félretevése,  be-
csületes és komoly együttakarás. 

F/élelös szerkesztő: 

T O M í P A I l A S Z l i Ó 

Még a községi gazdakörök sincsenek meg-
•zerveave teljesen, — még a kezdet kezdetén 
vagyunk, ma O.ég csak u alapot ássuk, mélyít-
jük, — azial vesződjünk tékát, milyen legyen a 
a fölemelendő  ház bútorzata? Arról kell ma 
vitatkoznunk, hegy a gazdák egyetemét felölelő 
„Szövetségbe" be kell-e lépni! Melyikbe... 
kérdhetem? Van „Erdélyi Gazdasági Egylet", 
melynek régi célja aa erdélyi gazdatársadalmat 
tömöríteni, van lapja is, az „Erdélyi Gazda". 
Eddigi működését nézve eéliráoyos, gyakorlati 
gazdasági politikát üz, minden ténykedésével a 
gazda javát szolgálja. Van „Földmives Szövetség", 
lapja a „Barázda". 

A miker a községi gazdakör és egy nagy 
területre kiterjedő „Szövetség" közt még áthida-
latlan mélyedés tátong, nekünk legelső kötél es-
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ségünk-e rágódni a gondolaton — hová csat-
lakozzunk? „melyiket szeressük"? ez legyen a 
mottó, a mikor a tulajdonképem hajtó gépezet: 
a megyei szövetség megteremtve nincs? 

Ne akarjunk caépelni addig l mig nem 
arattunk, — gyenge meg vetésűnk, alig-alig 
látszik, reménnyel tölti el lelkünket, aratást igér: 
de a jövő sok titkot rejt méhében, ezer veszély 
teheti semmivé» 

Mikor már arattunk, csépléshez is látha-
tunk, — a mikor egy megalapozott, megerősö-
dött megyei alakulat elvégezte az Ő alapvető 
munkáját, akkor egyesüljünk közös erővel, közös 
célért, kiztts ideák eléréséért; de addig némuljon 
el minden tervezgetés, mert Isten bizony, ki 
sokat akaró: a végén semmit sem kap. 

Varró Elek. 

Pár szó a Földmives Szö-
vetség kérdéséhez. 

„Az ige testté lön" 1... iTestté lesz, mert 
azzá kell lennie s nem fog  a „levegőben függni", 
hanem megalaknl az „Udvarhelymegyei Földmives 
Szövetség". Sok ellensége, rosszakarója van, talán 
félnek  tőle, talán irigykednek rá, talán Herodes-
ként akarják elpusztítani az újszülöttet, — de 
nem lehet. Ez egy végső szükségesség, meg keli 
lennie és meg lesz. 

Ne vitatkozzunk mi azon, hogy jövőben mit 
kell tennünk, hanem állapítsuk meg azl, hogy 
jelenben mi a kötelességünk, s a mikor a jelen 
kötelességeit teljesítettük, akkor gondoljunk arra, 
mi a további lépés. 

A politikainál is fontosabb  a gazdasági, szo-
ciális és kulturális szervezkedés. Mert jövőre e 
hármaa tevékenykedés kell, hogy gerince legyen 
nemzeti életünknek, hajtóereje ámbiciónknak, 
iránytűje politikánknak. I X . 

Hármas szervezkedésünk mottéja ez legyen : 
kielégíteni minden fontosabb  érdekel. Szervezke-
díatiaknek először is ki kell elégítenie aa egyeB 
társadalmi osztályok érdekeit, Ezéit minden egyes 
társadalmi osztályt önmagában külön-külön — 
életbevágó ériekeinek megfelelően  — meg kell 
szerveznünk. Saját ügyeiben önkormányzatot kell 
biztositanunk számára, de a magasabb szempon-
tok kára nélk&l. 

Másodszer ki kell elégítenünk a helyi érde-
keket is. Nevezetesen megyénk és városunk ér-
dekeit. A múltban szervezkedéseinknél szelgailag 
simultunk megyénktől távol eső központikhoz, 
helyi érdekeinket elhanyagoltuk, munkásaink, ipa-
rosaink, mezőgazdáink, kereskedőink stb... stb... 
idegenbe küldték tagsági adójukat, idegenbe küld-
tük legtehetségesebb embereinket s ennek fejében 
idegenből vártunk mindent. És aa eredménye 
helyi érdekeink elhanyagolásának : ime a székely-
ség ősrégi anyavárosa Kolozsvár, Brassó, Maros-
vásárhely, Nagyszeben mellett semmivel sem több 
egy falusias  kis városnál. A XX. században a 
kultura, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, pénz-
ügy fejlődésének  legelemibb feltétele  a vasat. És 
ime Erdély legmagyarabb megyéjének összes vasúti 
hálózata egy szerencsétlen, csonka vicinális. A 
Székelyföld  szivének egyetlen egy székely megyé-
vel közvetlen vasúti összeköttetése nincsen. Er-
dély összes megyéi közül vasút dolgában legrosz-
szabbul állunk. 

Ezekután várhatja-e valaki, hogy mi 10— 
100,000 leieket küldjünk idegen központokba? 
Kinek van arra a pénzre nagyobb szüksége, mint 
nekünk ?! A multak után várhatjuk-e, hogy Ko-
lozsvárról, Marosvásárhelyről, vagy Brassóból épít-
sék ki városunkat, tegyék gazdaggá megyénket? 
Ne legyünk annyira reBtek é3 naivok, hogy má 
soktól várjuk azt, ami minden józan Ítélet sze 
rint, a ml kötelességünk. 

Azért gazdasági éB kulturális, szerv 
nek a többi megyék ilyenfajta  egyesületeid 
rangaságot, helyi érdekeinknek megfelelő 

ságot és cselekvési szabadságot kell biztosítanunk, 
a tagsági dijakat itt kell tartanuk. 

A harmadik nagy érdek az, kogy szervezke-
désünk ne történjék a magyar társadalom egysé-
gének megbontására, hanem épp ellenkezőleg, an-
nak megalapozására és megerősítésére. Nem pp-
bad megengednünk, hogy aa egyes társadalmi -ha-
tályok egymástél egész különállóan, sőt egymi 
ellen szervezkedjenek. Nem szabad engednünk, 
hogy a mai osztályellenszenv, gyűlölet és osztály-
hars még jobban kiéleződjék, kogy az egyes tár-
sadalmi osztályok - a sok egymással birkózó 
egyesület folytán  — önmagukban is, mint a cse-
répedény részekre töredezzenek. 

Mert így erőink egy része felemésztődnék  aa 
egymás elleni hareban, a másik része kimerülne 
a mindennapi szegényes megélhetés gondjaiban, a 
megmaradt rész pedig eljelentéktelenednék a szét-
forgácselódásban.  E széthúzást és széthullást ugy 
kell megakadályosifunk,'*  hogy miután a* egye^ 
társadalmi osztályokat -érdekeiknek megteli 
egységesen megszerveztük — így megszervezett 
az összest szövetségi viszonyba hozzuk egymássá^ 

A társadalmi osztályok e gazdasági, tkg 
dalmi és kulturális szövetségére óriásig 
van, mert — ha nem így történnék: ^ 
kezati, gazdasági, kulturális és szőj 
lást — még az egységeB 
sem tudná kellőleg ellens^ 
giek szerint — mi szeri 
is két pártra fogunk  s^ 
vetséghez tartozókra 

Ha a magyarság 
és gazdaságilag bizo^ 
mégis egységesen^ 
munkásság JJ 
Mert 

Yi 

Gazdasági, szociális és kulturális 
szervezkedésünk helyes iránya. 
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pontok elhanyagolásával történik, végeredményben 
egészségtelen és káros. Káros már csak azért is, 
mert a társadalmat befejezett  tények elé állítja és 
ezzel eleve útját vágja a későbbi helyesebb szer-
vezkedésnek. • nép egyrésze nem nagyon méltá-
nyolja a magasabb szempontokat, sőt a saját kö-
zelebbi érdekeit sem látja elég tisztán. Azonban 
vezetőinek nemes és erős egyénisége biztosíték 
arra nézve, hogy megyénk társadalmi, gazdasági 
mozgalmai a leghelyesebb irányba terelődnek. 

Csíki Péter. 
i 

A Földmives Szövetség szervezkedése. 
Kétség sem férhet  ahhoz, hogy a kisgazdák 

nagy többsége meg fogja  érteni azt az igen fon-
tos célt, amiért a földmiveseknek  szervezkedni 
kell. Lesznek és akadnak minden községben el-
lenkezni szerető, személyi érdekeket néző úgyne-
vezett: szájhősök, kik nyíltan a vezetőknek nem 
mondják ellenvéleményüket, azért, mert valószí-
nűleg ők maguk sem tudják, hogy mi az, csak 
természetükben van az ellenkezés, — hát az 
ilyen hátul kullogókra nem szabad hallgatni I 
Minden községben, ha C3ak 10 taggal is, de ala-
kuljon meg a Földmives Szövetség, mert erre 
múlhatatlan szükség van, hogy minden község 
legyen bekapcsolódva a szövetség munkájába. 

A szervezkedés másik gátló akadálya a bi-
zalmatlanság a vezetőkkel (értsd az Urakkal) 
szemben! Szervező körutunkon ezt több helyen 
hallottuk. Aggódnak, hogy a cél szükségessége 
mellett, az esetleg befizetett  tagsági dijat az 
urak elkezelik, vagy csak arra lesz jó, hogy egy 
pár urnák állást juttasson. 

Ezt a felfogást  4a jól ismerom. Tudom az 
eredetét is. Régen nem egy izben megtörtént, 
hogy visszaéltek a nép jóhiszeműségével s innen 
a gyanakodás. Ds valamint a viz sem fo!y  egy-
aránt, az ember sem egyforma  és az idők is 
változnak, szükség volna, hogy az ilyen gyana-
kodni szerető emberek is lássák be, hogy az idő 
oda fordult,  hogy fenmaradásunk  érdeke egy erős, 
"a^datos szervezett földmivelő  osztály létezése 
és .hnek a fejlődés,  a haladás utján való irá-
nyítása. 

Ha ezt mi népvezetők szükségesnek lát-
juk — higyjék el, tételezzék fel  még bizalmat-
lan székely atyámfiai  is, hogy van bennünk annyi 
önzetlenség, nyíltság és becsületesség, hogy egy 
ilyen mozgalom szervezésénél nem a becsapni 
akarás gondolata vezérel és nőm is lehet a Föld-
míves Szövetség célja, hogy állást szerezzen „egy 
csomó urnák", mint mondják, mert a faluk  a 
maguk kiküldöttei által választatják meg a veze-
tőséget s mi már jó előre figyelmükbe  ajánljuk, 
hogy amely állásra odavaló alkalmas székely 
embert gondolnak, azt válasszák meg. S ha a 
vezetőségbe lesz vagy egy tanult ur, lássák be, 
hogy erţe a vezetés» érdekében szükség van. 

^szervezkedésnél figyelmébe  ajánlom az 
ló közgyűlésnek vagy a járási, vagy az al-

mas földrajzi  körletenként való megszervezést is. 
jánlom ezt azért, mert éghajlat, foglalkozási  ág 

rint minden vidéknek, földrajzi  körzetnek van-
különleges szükségei, igényei, melyeket az 

rás közigazgatási hatáságaival kell 
elintézni. Ezekben az ügyekben az 

k kell, hogy legyen vezető-
en ügyekben fordulhassanak, 

övetség vezető elnökei — 
£ — alkotnák együtt a 

etség vezetőségével az 
rási vezetőség a köz-
[vánalmai ismeretével, 

ja, a kialakulás, a 
ezért igen tárgyi-
icsinyes csoport-

faluk  kikül-

mi is várakozással Atekintünk s az iparosságot 
fejlődésének  ezen a fjgntos  uj állomásán örömmel 
üdvözöljük. 

Estőlyre estély. (Nelány aktuális meg-
jegyzés.) Műkedvelői előadásolmzórakoztaté és ta-
nulságos felolvasások,  estéig?, táncmulatságok 
hónapok óta egymást érik nálunk. Éppen ugy, 
mintha a legboldogabb időket elnök, nem lenne 
gazdasági válság. A közönség is éppen ugy tó-
dul mindezekre a helyekre, dint a régi, nagy 
pénzbőség idején. Ez ellen senkinek semmi ki-
fogása  sem is lehet — sőt mive! ezek az össze-
jövetelek, szinte kivétel nélkül kulturális, közjó-
tékonysági vagy más ilyen derék c41t szolgálnak, 
a közönség jóindulatu érdeklődése^ áldozatkész-
sége tiszteletre és minden dicséretre méltó. 

Tekintettel éppsn ezekre, s arra, hogy a 
közel jövőben több hasonló előadás és estély 
rendezésére van még kilátás — azok sikerének, 
lefolyása  simaságának és nehézség nélküli voltá-
nak az érdekében néhány megjegyzést időszerű-
nek tartunk elmondani. Némalyik a saját meg-
figyelésünk  eredménye, másikra más figyelmezte-
tett. Egy-egy hibán segíteni sem lehet — eset-
leg csak enyhíteni. Mindjárt a színhelyül szol-
gáló termek, különösen a legtöbbször használt: 
színházterem célszerűtlen építkezése, kijáratai-
nak szük volta is ilyen. Azonban nem kellene 
éppsa ezt a szük ki- é3 bejáratot (mint már tör-
tént) még a ruhatár odazsufolásával  is szükiteni. 
Így a közlekedés — különösebb komplikációk 
nélkül is — majdnem életveszélyes. Viszont tán« 
közben a terem padlója, melynek deszkái több 
helyen erősen töredezettek, nagy lyukakkal tá-

tonganak, lábtörést okozhatnak. Ezen már lehetae 
és kellene is segíteni, ennyi tekintetet a közön-
ség áldozatkészsége mindenesetre megérdemelne. 
Ha táncról van szó, megemlítjük egy-két táncos 
sajátos szokását, melyet a hölgyek semmi esetre 
sem tarthatnak magukra megtisztelőnek. Például 
hogy egyik-másik lovag tánc közben cigarettára 
gyújt — bizonyára csak szórakozottságból. 

Ezekről szólva,«meg kell emlékeznünk né-
mely szereplőknek lelkes önfeláldozásáról,  áldozat 
készségéről, mellyel hétről-hétre, sőt hetenként; 
többször is vállalkoznak szereplésre. Köztük van 
hivatásszerű színész is, meg olyan határozott szí-
nész-talentum is, ki a színi pályát jövő hivatá-
sul tekinti. Nem tudjuk, velük szemben a ren-
dezőség mindig lerótla-e és hogy rótta le köszö-
netét. Mai gondolkozásunk természetesebb, egész-
ségesebb irányát tekintve, nem hisszük, hogy 
sérthetné önérzetüket, ha munkájukat bizonyos 
tiszteletdíjjal, anyagi értéket is képviselő figyel-
mességgel hálálnák meg. 

Végül még egy megjegyzés, ami ezekhez 
tartozik, s talán némileg közérdekű, bár lapunk 
belső ügye. Riporterünk a sok mulatság uián 
fáradságról  panaszkodva azt állítja, hogy ő a 
közönségen íb tul tesz áldozatkészségben. Nem-
csak hogy rendesen ett van a mulatságokon^ de 
egyről-egyről esetenkint két-háromszor is ir. Pe-
dig ő maga már vén lábaival nem is kívánkozik 
táncba, a műsorszámok egyrészét innen-onnan 
már a múltból is ismeri. Elmegy azonban, hogy 
a köz számára Írhasson s mindez még neki kerül 
anyagi áldozatába is. Ugyanis — 2—3 tisztéletre 
méltó kivételtől eltekintve — a rendezőségek 
nem könnyítették meg feladatát  azzal, hogy ré-
szére a belépést biztosító u. n. „tisztelet-jegyzet 
küldjenek. Azt mondja más. városokban ez szo-
kás 1 Itt, ugy látszik, ezt a jó szokást még 
vesen ismerik. , 

H m EK. 

A tánc. 
Január 15. 

Mikor a perzsa sah annak idején európai 
körútja alkalmával Bécsben volt, a tiszteletére ren-
dezett bálon, első látásra elcsodálkozott: fölös-
leges ugrálásnak minősítette a táncot. Mikor azoa-
ban a zene melodikus ütemeit is hozzá simulni 
hallotta a táneosok mozgásához — el volt ragad-
tatva. S tényleg, ha zene nélkül látjuk a táncot, 
vajmi kevés szépet látunk benne. A zene a tánc 
lelke. 

A rég mult divatú táncok bájosságát nagy-
ban emelte a sok szebbnél-szebb keringő- melodii, 
melyek sürü egymásután kerültek felszinre  a 
híres operett-szerzők fülbemászó  zenéjében. A 
hajdani táncok bájosságuk mellett azonban na-
gyon fárasztóak  ia voltak; a tánc-sport bizony 
sok esetben tüdőgyulladással — esetleg halállal 
is végződött. 

A farsang  alkalomszerűsége eleveniti fel 
emlékünkben a régi farsangok  országra szóló 
báljait, melyeket e kor ifjúsága  csak irások után 
ismerhet. Az akkori idők fiatalsága  felkereste 
még a távolabbi megyék báljait is, hol aztán 
napokig tartott a dáridó. Ez még akkor volt, 
mikor az emberek nem az egymás zsebét, tönkre-
tételét tűzték ki célpontul, hanem az ifjúság 
tudott még a táncban, az öregek meg a tánco-
sok kedves mozgásában gyönyörködni. Mert két-
ségtelen, hogy nemcsak a táncoló pároknak él-
vezet a szép tánc. 

A mai tánc figurák  — a régiekhez viszo-
nyítva — majdnem sétálásnak mondhatók, sok 
bennük a kellem és sok az érzékiség. De az idők 

kiadásával, temé«zetesen, a tánc is lépést tar-
icmesterek igazi művészit produkál-

fejlesztették  a táncot, hogy ennél már 
időre meg Is állhatnak. A zene maga is 

íchoz van írva. Szép és fülbemászó,  s ha a 

táncosok a táncbaoJg*zi magas, élve 
nak — a «zeáííélőre is művészien 
szont kellemetlen esetlen ugrálással, lábak 
tatásával hívni ki a figyelmet  és ezzel a szem-
lélők műélvezetét rontani. Aki táncolni tud, sn-
nak járása, mozgása, föllépése  sem szögletes, de 
biztos és simulékony. 

Sok szépség van a tangó egyes figuráiban 
is — és ide-oda, előre hátra hajlásai, bár kissé 
merészek, de testnevelés szempontjából is cél-
szerűeknek mondhatók. Sok modern tánc kitalá-
lásában határozottan fel  is ismerhető a testneve-
lésre való törekvés. 

A rövid farsang  bár nagyobb bálokkal nem 
fog  dicsekedni, de apró, rögtönzött tánc-szórako-
zásokkal már a farsangot  megelőző hetek ked-
veskedtek. — —y. 

Szolgabírói kinevezés. Papp Ágostont 
szolgabiróvá kinevezték és szolgálattételre a pa-
rajdi járásba rendelék ki. 

Kinevezések. Vincit  Ferene vármegyei 
irodasegédtisztet a pénzügyigazgatósághoz ka-
taszteri nyilvántartóvá, Sgábó  Irmát homoród-
szentpáli postafőnökké  nevezték ki. 

Közjegyzői kinevezés. Gergely  Géza 
dr.-t Székelykereszturra közjegyzőnek nevezték ki. 

Röpirat a magyarság állásfoglalá-
sáról. Három kiváló és tisztelt nevű erdélyi po-
litikai iró: Kés Károly, Zigoni István dr. és 
Paál Árpád dr. nagyérdekességü és alkalomszerű 
röpiratot bocsátott világgá. Kiáltó szó. — A ma-
gyarság utja. — A politikai aktivitás rendszere. 
— cim alatt nagy tudással, mély belátással és 
érdekes stílussal fejtegetik,  ami a magyarság ér-
deklődését most leginkább leköti: a politikai 
aktivitás megkezdését. Visszatekintést vetnek a 
múltra, ismertetik a szervezkedés teendőit és a 
jövő számára is megnyugtató perspektívát talál-
nak : a társadalmaknak megnyugtató demokrati-
kus összesimulásában. Az érdekes füzet  bővebb 
ismertetésére még visszatérünk, most csak az ér-
deklődőket akartuk rá figyelmeztetni  — azzal, 
hogy a röpirat ára 8 lei és helyben is kapható 
Löbl elárusítónál. 

EGYRŐL-MÁSRÓL. 



1921. január 16. SZÉKELT KÖZÉLET 3. oldal. 

Eljegyzés.  Nagy  Mariskát, id. Nagy Pál 
leányát eljegyezte Dávid  Ferencz. (Minden külön 
értesítés helyett). 

Szabad Lyoeum. Az Iparos Önképzőkör 
folyó  hó 16 án délután 3 érától kezdődőleg tartja 
harmadik szabad lyceumi előadását a ref.  kollé-
gium imaterméban, mslyre ezúton is meghívja a 
közönséget a rendesöbizottsag. Bz alkalommal 
előadást Kolumbán  Lajos tart, a magyar népdalok-
ról.  Előadásában a magyar nép dalait ismerteti 
a honszerzés előtti kortól egészen napjainkig. Az 
egyes korokból bemutatásra kerülő dalokat Kicda 
György karnagy vezetése alatt a helybeli Székely 
Dalárda, továbbá Benkő Józsefné,  Gensthaler 
Hilda, Jakabos Irén, Szabó Ilus; Bodrogi Balázs, 
Bodrogi Károly, Csiky Lajos, Kinda György, Ke-
restély Gyula, Nagy János, Szántó Ferenc, Rájk 
József,  Vákár Vilmos, Verestói Ferene, Verestói 
István szóló énekeikkel illusztrálják. A bemuta-
tásra kerülő 35 más és más korból vaió dalt 
zongorán: Sxabó Ilus é3 Gansthaler Hilda; cim-
balmon: Jakabos Irén; tárogatón: Szabó Gjula 
és többet Ssabó Ernő alkalmi diák-zenekara 
kísér. E nagyszabásúnak Ígérkező előadásra, 
mely nemcsak tanulságos, de szórakoztató is lesz, 
felhívjuk  a közönség figyelmét. 

A helybeli ref.  egyház f.  hó 9 iki val-
lásos estélyét az eddigiekhez hasonló nagy ér-
deklődéssel hallgatta végig a termet teljesen meg-
töltő közönség. A gyülekezet énekét Zírug Sá-
rika kiválóan értelmes, lelkes szavalata követte. 
Ezután az estély programmjának főpontjául,  Biró 
Sándor koll. tanár olvasott fel  a keresztyéni jel-
iemről, ennek fővonásaképpen  az élet minden 
helyzetében való derekas helyt állani, lemondani 
tudást, hajthatatlan tisztességet és következetes-

r séget jelölve meg. Szerinte, a jellemnek ezt a 
példányképét a háborús évek nagyon elhomályo-
sították ; most mindnyájunknak kötelessége volna 
sz eszmény helyreállításán dolgozni. A történelmi 
p'éidákban, találó hasonlatokban gazdag előadást 

község nagy figyelemmel  "haiîga.ţa é3 lelke-
K5n megtapsolta. Ezután Szabó Judith nagy Ha-
tással, a költemény szépségeinek teljes átérzésé-
-vel — Zárug Sárika ügyes zongorakisérate mel-
lett — a „Rakhel siralmaiét adta elő. 

A vármegyei népszámlálás eredményeit 
felölelő  statisztikai összesítések a mult napokban 
készültek el. Ezek szerint, az egész vármegye te 
rületén 119,385 lakost számoltak össze. Ebből 
férfi  58,955, nő 60,430, a 21-ik életévet megha-
ladott férfi  31,456. Magyar van összesen 111,345, 
román 4675, német 1957, zsidó 1025, más nem-
zetü 383. Székelyudvarhely város összesen 10,192 
lélekszámából nő 5384, férfi  4808 (21 éven fölül 
'2100), magyar 9653, román 211, zsidó 163, né-
met 154, más 11. Az udvarhelyi járás lakossága 
külön 34,515, ebből férfi  17,151 (21 éven fölül 
$243), nő összesen 17,364, magyar 33,511, román 
410, német 493, zsidó 71, más 30. A keresztúri 
járásban összesen 32,340, férfi  15,736 (21 éven 
fölül  8549), nő 16,604, magyar 28,780, román 
2073, német 632, zsidó 530, más 325. Az oklándi 
járás lakossága 26,179, férfi  13,068 (21 éven fö-
lüli 7329), nő 13,111, magyar 23,431, román 1949, 
német 677, zsidó 110, más 12. A parajdi járás 
ban összesen 16,159, férfi  8192 (21 éven fölül 
4265), nő 7967, ebből magyar 15,970, román 32, 
német 1, zsidó 151, más 5. 

Zenei esemény. Maicher  Rezső a román 
királyi udvar udvari zenésze, hegedűművész, f. 
M 22-én városunk zenekedvelő közönsége szóra-
koztatására önálló estélyt szándékozik rendezni. 
E hangversenyre annál is inkább felhívjuk  az 
igazán szép és művészi zene iránt lelkesülő pub-
likum figyelmét,  mert Maicher Rezső neve egy-
magában véve is garanciát nyújt arra nézve, 
hogy a hangversenyen megjelenő közönség feled-
hetetlen eBt emlékével fog  onnan eltávozni. Mai-
cher Rezső különben a béesi „Tonkünstler-Vé-
réin" zeneegyesületnek is tagja, annak első he-
gedűse és szólistája s ugy lehet, vannak váro-
sunkban is, akik ez egyesület művészi körútján 
adott hangversenyek alkalmával már gyönyörköd-
hettek Maicher gandiozus művészetében, ragyogó 
technikájában. A zongorakiséretet hir szerint 
Fleischer Gusztáv segesvári zeneigazgató fogja 
ellátni. A programm még nem ismeretes, de a 

művészek nevei után itéfre,  feltétlenül  a legna-
gyobb nevű zeneszerzők -müvei fognak  műsorra 
kerülni, miközben a virtuozitás legmagasabb fo-
kában lesz alkalmunk gyönyörködni. (Beküldötték.) 

A szülőkhöz. A helybeli ref.  elemi fiu-  és 
leányiskola növendékeinek oktatását elvállaltuk 
volt'addig, mig a békeszerződés törvénybeiktatá-
sával Erdély hovatartozacéósága eldöntetik. Bz 
bekövetkezett. Minthogy az egyház a tani tói ál-
lásokat állandó jelleggel véglegesíteni nem tudta, 
szelgálattétel végett visszamentünk ez állami 
iskolához. Befejezett  ügy előtt állván: tanítói 
működésünket a<Tuj évben f.  hó 20 án csütörtö-
kön már az állami el. fiu  és leányiskolában (a 
Mária Valéria óvoda épületében) folytatjuk.  A 
tanítás menetébrin és rendszerében semmi változás 
nincsen; s amint volt előbb az állami iskolában, 
az oktatás most is teljesen ingyenes. Felkérjük 
az érdekelt szülőket, hogy amennyiben eddigi ta-
nítói és nevelői munkáokkal meg voltak elégedve, 
gyermekeiket bízzák továbbra is a mi vezetésünkre. 
Magunkról sem dicsérőleg, sem kisebbbitőleg nem 
szólunk, a. szülők és Udvarhely város közönsége 
1—30 éves itteni működésünkből teljesen ismari 
egyéniségünket, és képességeinket, s ez ahpon 
kérjük, ajándékozzanak meg bizalmukkal. Székely-
udvarhely, 1921. január hó 15. A ref.  el. fiu-és 
leányiskola volt, jelenleg az áll. el. iskola taaitó-
testülete. 

A polgári fillérestélyek  sorozatában a 
második f.  hó 18-ikán este 8 órakor a Bu-
karest-szálló színháztermében lesz a következő 
műsorral: 1. Nyitány. 2. Monolog. Előadja: Szász 
József  főgimn.  tanár. 3. Gábor Andor: Kudus ur. 
Jelenet. Előadják: Németh Andor, Jeszenszky 
Miklós, Fink Emánuel. 4. Szabad előadást tart 
Embery Árpád főgimn.  tanár. 5. Szaval: Lukácsy 
János. 6. Melodráma. Előadja Incze Kálmánné 
(cigányzene kísérettel). Műsor után tánc 1 áráig. 
Rendezők: Gábos Margit, Lukácsy Jolán, Lukácsy 
János, PAntzél József.  Vigalmi bizottság: Fischer 
Ferencz, Bodrogi Balázs, Kerestéiy Gyula. Belépti 
dij uraknak 5 lei 50 b. hölgyeknek 3 lei 50 b. 
Páholy 5 személyig 25 lei. Páholyjegyet előre 
lehet váltani Benedek Géza üzletében. 

Az Oltár-egylet estélyére folyó  hó 13-
ikáa a termet zsúfolásig  megtöltő közönség gyűlt 
össze a róm. kath. főgimnázium  tornacsarnokába. 
A rendezők: Flórián Kristófné  és dr. Vass La-
josné fáradhatatlan  ügybuzgósága és az általuk 
létrehozott programm nivóssága az érdaklődést 
előre biztosította. Az estélyt a tőle megszokott 
megkapó közvetlenségü szavakkal Pál István apát-
plébános nyitotta meg, jelezve az újonnan meg-
kezdendő sorozatos estélyek célját, rámutatva a 
lelkimüvelésnek különös hasznára, szükségességére. 
Somesán László Szabó Jenőnek egy aktuális tár-
gyú, megkapó költeményét szavalta el, igen értel-
mesen, rokonszenves előadónak bizonyulva. Horváth 
Klárikának finom  hangsúlyozással, bájos közvet-
lenséggel énekelt müdalait, a nagy tetszés folytán 
ráadással kellett megpótolnia. Diszkrétül ízléses 
kísérője zongorán: Hováth Margitka volt. E lap 
szerkesztője saját verseiből kettőt olvasott fel. 
Vieuxtemps: Ballade et Polonaise cimö müvét 
két hegedűn Szabó Gizi és Ernő a tőlük már 
megszokott meleg átérzéssel adták elő, technikai 
készségük állandó fejlődéséről  is tanúságot téve. 
Vákár Vilmos Schumann hire3 dalát „A két grá-
nátosat Szabó Ilus simulékony kísérete mellett, 
meglepő énektudással, nagy hatást keltve adta 
elő. Forró Gézáné melodráma-szavalata a magas 
nivóju estélyt méltóképpen fejezte  be; tudása, 
bájos egyénisége hatásosan érvényesült. Itt em-
lítjük meg, hogy az egylet estélyei ezentúl két-
hetenkint fognak  megtartatni, tehát a legköze-
lebbi estély f.  hó 27-ikén, csütörtökön este 8 óra-
kor lesz. Részletes műsort legközelebb közlünk. 
Ugy halljuk, hogy húsvét másodnapjára az el-
nökség színi előadást tervez, mikor valószínűleg 
a bájos „Constantin abbé" cimü Bzindarabot 
adják elő. 

A „Kaviár" előadása, melyet a 
Dalegylet folyó  hó 8-ikán rendezett, zajos 
még talán az eddigi műkedvelői előadások 
ségén is tultevő zsúfolt  ház előtt játszód' 
Az előadás szereplői közül Vákár Vilmosra 
a nagyobb feladat,  aki Embery Árpád me 

rendezés, betanitás fárasztó  munkájában is részt 
vett. Alakítása is markánsul mulatságos volt. 
Méltó partnere volt Szőcs Tibor, aki szintén valé-
ságos színészi készséggel, karakterisztikus felfo-
gással játszott, továbbá Lukácsi János, aki min-
den szerepét 5ügyes fellépéssel,  öntudatosan ala-
kítja meg. A nők közül nagy és groteszkül furcsa 
szerepét rendkívül mulatBáges élethűséggel ját-
szotta még Magyari Erzsébet. Mulatságos és sok 
zajos hatást keltő alakokat, három vénkisasszonyt 
adott: Szabó Ikke, Frank Aranka és Papp Rózs-
ié. Most is igen ügyesek voltak: Solymossy Lola, 
Gönczi Sárika és Fekete Lajos. Egy szo-
balányt, illetve szakácsnét Tamás Margitba 
és Nagy Berta tűzről pattantau játszottak 
meg. Kisebb szerepeikben Kassay József,  Márk 
Mihály, Szász Ferencz és Szabó Ödön szin-
tén ügyesen állottak helyt. A súgói szerep végzé-
seért a nélkülözhetetlen és fáradhatatlan  Fiscber 
Ferenczet, az ügyes maszkirozásokért Szabó Ödönt 
illeti dicséret. Az estélyt reggelig tartó vidám 
táncmulatság követte. Az estélyen felülfizettek: 
Sebesi János dr 40 L, Papp Z. Endre 30 L, Szabó 
Ödön 30 L, Fernengel Gyula 20 L, Hirsch Rudolf 
20 L, Orbán Lajos 15 L, Tamás Balázs .12 L 
Kassay F. Dénes 8 L, Poilák Bála 5 L, Biró 
Gyula 5 L. Ez adományokért a dalegylet választ-
mánya ez uton mond köszönetet. 

A székelykereszturi Műkedvelő Tár-
sulat hat évi szünetelés után január hó 8 ikáa 
újra megkezdette működését. Színre került Szig-
ligeti Ede egyik eredeti népszínműve „A lelenc", 
Walter színháztermében, ahM máskor a közönség 
hetenként egyszer a Mozi előadásaiban gyönyör-
ködik, ott ma a kisebb érzéki varázsu, de mé-
lyebb hatású sző hatalma kereste és találta meg 
a sziveket. Közönség és anyagi siker akkora 
volt, mint Székelykereszturt még soha. Ebben a 
mondatban benne van a Műkedvelő Társulat 
legújabb premierjének minden izgalma, érdekes-
sége, hangu'aia és sikere. Szemerjay Károly fő-
rendezőnek sikerült a főbb  szerepekben rejlő ala-
kítási lehetőségeket teljesen érvényre juttatni. 
Ugy látszik, a műkedvelők máris megtalálták 
maguk tragikáját és komikáját: Újvári Gabri-
ella és Maksay Erzsike személyébon. Mindketten 
egyéniségüknek megfelelő,  brilliáns munkát végez-
tek. Újvári Gabi volt a darabban az „élő delej", 
mint a legfőbb  és legnehezebb női szerepnek 
pompás személyesitője. Végtelen kedvességgel, 
vidám jókedvvel játszott Maksay Rózsika. Má-
téffy  TercBi szeretetreméltóságával bilincselt le, 
Darkó Zsuzsika, Adorján Rázsika bravúrosan, át-
érzéssel játszottak. Legvidámabb figura  volt a 
darabban Szántó János, mint falusi  jegyző. Káz-
novszky Viktor és Lengyel Péter gondosan ki-
dolgozott, öntudatos alakítással gazdagították az 
előadás értékét. A többi szerep epizódszerü volt, 
de mindenik megszemélyesítője érdekes, kedvgg. 
alakítást produkált. A színielőadást reggelig-'Urtó 
tánc követte. Nem tulozunk, ha a párok számát 
200—300 ra becsüljük. Elismeréssel kell a&W. 
nunk Oísváth Árpád ügyvezető elnöknek, Szfess 
merjay Károly és neje főrendezőknek,  azért a 
buzgóságért és fáradozásért,  mellyel a társada-
lom különböző tagjait és rétegeit Bikerült az 
egységes cél szolgálatában összehozni. Csak to-
vább a megkezdett uton. Kulturánk jövője meg-
értést, fokozott  munkát követel tőlünk. 

x Orvosi hir. Dr. Weisz  Fülöp körervos 
rendelőjét Főtér 15. szám alá 
Koncz Ármin háza) helyezte át. 
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4. oldal. SZ ÉKELY1KÖZÉL1T 1921. jftDBár  16. 

Az egész vármegyében lehet tele-
fonálni.  A helybeli postahivatal a posta- ést&v-
irdaigasgatópág 23172—920. száma rendelete 
folytán  arról értesít, hogy ez évi január 1-től a 
központhoz tartozó Összes előfizetők  az egész 
•egye területén dijmenteien beszélhetnek. 

Aa útlevelek dija ezentnl 25 lei. A ké-
réshez, melyre 1 leu okmáoybélyeg és 25 baoi 
aegélybélyeg ragasztandó, erkölesi és illetőségi bi 
zonyitTány mellékelendő. Az útleveleket minden 
esetben, tehát Magyarországra is, a prefecturán 
állítják ki. 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (8«ékelyudT»rhely 
Ce&iarat: 6. T. ttirea. 

Ai UdrarhtlyTirmtgyai G»id»iági BgyesülettSl. 
7—1921. ez. 

Megh ivó . 
Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egyesület 

folyó  hé 25 én d. e. 10 órakor, az Udvarbolyme-
gyei Takarékpénztár helyiségében tartandó köz-
gyűlésére. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Az 1921-ik évi munkaterv, kapcsolatban 

aa 1921-ik év költségvetési előirányzat. 
3. 19 választmányi tag és 3 számvizsgáló 

válass(tá8a. 
4. Alapszabályszerü időben beadott indítvá-

nyok tárgyalása. 
A közgyűlés előtt 9 órakor tartandó választ-

mányi üléses, a sürgősebb folyó  figyek  és a köz-
gyűlés tárgysorozatára vonatkozó javaslatok tár-
gyaltatnak. 

Odorheiu, 1921. január hó 15. 
Ugrom i k e s , 

g. e. elnök. 
H l a t k y Miklós, 

g. e. titkár. 
Reg. României. Com. de jud. al negust spec. 

No. 153/2. 1920. 
Í t é l e t a törvény « e v é b e n ! 

Az árdr. bir. bizottság vétkesnek mondja ki 
Káli Mihály 33 éves mészáros, parajdi lakost a 
673—1919. Dac. Leg. 3. és 20. aet. és prf.  3. sz. 
rerd. ütk. árdr. kihágásban, mit az által követett 

'el, hogy a sertéshús és szalonna árát a megen-
gedettnél magasabban árusította és ezért a fenti 
Sec. L. act. alapján 1000, azaz Egyezer lei pénz-
büntetésre itéli, mely pénzbüntetést 5 nap alatt 
a parajdi járási főszolgabíró  kezéhez tartozik le-
fizetni.  Kötelezi panaszlottat, hogy ezen Ítéletet 
jogerére emelkedés után aa Odorheien megjelenő 
„Székely Közélet" cimü lap legközelebbi számá-
ban egyszer saját költségén egész terjedelmében 
közzé tétesse. 

I n d o k o k . 
A panaszjegyzőkönyv adatai, a panaszlott 

részbeni beismerésével igazolva van, hogy 1920. 
okt 15 én egy sertés húsát és szalonnáját egyit-

ie& 20 leibea árusította kilónként. 
íőinthegy pedig ez időbea ugy a hus, mint 

& szalonna kilója alacsonyabb árban volt maxi-
méba, a rendelkező részben irt kihágást elkö-
»jtte a panaszlott és ezért büntetni kellett. 

Súlyosító körülményként tudta be a bizott-
ság azt, hogy többeket károsított meg ennek a 
legfontosabb  közszükségleti cikknek magas árban 
valé árusításával. 

Enyhítő körülményként vette beismerését és 
büntetlen előéletét. 
B r . K á l m á n József  s. k., elnök, Crăeiun 

jlae s. k., Forró Géza s. k., biz. tag és 
rtlia J o l á n s. k., jegyző. 

1920. dec. 3. 
biv. tisztv. 

Udvarhelymegyei 
Takarékpénztár Részv.-t. 

SZÉKELYUDVARHELYT. 
Fiókintézetek: Sz.-kereszturt, és Oklándon 
uwwmutmmmMwmuitHitwiiMftuumiiimMituummtimtititttíi 

Elfogad  külföldi  vtalványokat 
(csekkeket) kifizetésre. 

Vásárol idegen pénznemeket. 

Előnyösen kamatoztat betéteket 

Az edorheii törvényszék. 
C. 1014/2-1920. 

Hirdetmény. 
Az odorheii törvényszék közhírré teszi, hogy 

Fülöp Sándor (Danié), Fülöp Amália, Fülöp Lina 
alsésófalvi  lakosok részéről az 1911. I. t.-c. 748. 
§ a alapján előterjesztett kérelem folytán  az orosz 
fogságban,  Oroszország Charkov nevi Városában 
1917. évi junius hó elején fürdés  közben állitólag 
megfulladt  Fülöp Miklós (Danié) volt alsésófalvi 
lakos elhalálozása tényének megállapítása iránt az 
eljárást a mai napon megindította és az állitólag 
elhalt részére Ügygondnokul dr. Jodál Gábor ügy-
véd, odorheii lakost rendelte ki. 

Felhivja a törvényszék Fülöp Miklóst (Da-
nié) és mindazokat, akiknek az ö életbenlétéről 
tudomásuk van, hogy a bíróságot, vagy az ügy-
gondnokot a Fülöp Miklós (Danié) életben lété-
ről érteBitsék, egyszersmind közöljék azokat az 
adatokat, amelyekből az ö életbenléte megálla-
pítható, mert ellenkező esetben a biréság a jelen 
hirdetménynek a „Gazeta Oficialé"-ban  törtéut 
harmadszori beiktatását követő naptól Bzámitott 
3 hó letelte után, a nevezett elhalálozásának té-
nyét a bizonyitás eredményéhez képest meg fogja 
állapítani. 

Odorheiu, 1920. december S9 én. 
Dr . €ilosz Miksa s. k., 

tBiéki kiró. 
A kiadmány biteléül Vagy, s. hiv. tisztviselő. 

Cukrászda megnyitás! 

A t. közönség síives tudomására ho-
zom, hogy a Barkóczy-féle 

vendéglő utca felöli helyiségében 

Cukrászdámat 
a Záriig Antalné vezetése alatt meg-
nyitottam. Tekintettel arra, hogv vá-
ros vakban sem tejcsarnok, sem kizá-
rólag oukrászda jellegű fislet  nincs, 
az á célom, hogy cukrászdám szolid 
és családias jellegével a tanuló ifjú-
ságnak és a közönség ama részének 
az igényeit is kielégítsem, akik a 
kávéházi kiszolgálást nem akarják 

igénybe venni. - Szives pártfogást  kér 

SZILÁGYI. 

Egy 4 HP. benzinmotor* 
(Reform  állórendszerD), cséplővel együtt, eladó. 

Cim: Farkaslaki gázmalom. 

minőségii 

Jsjutányos* 

„ 9 M t d d p & 

Saékelyudvarhelyi  fiókvezető: 
RITTER  LIPÓT 
Kossuth-utca  9. szám. 

a a i ó U : 
selyem-szalon, hálé , ebédlő-
bútorok, antik-szekrények, 
kártya- és más asztalok,fszér 

kek, varrógép *tb. Megtekinthetők Sir. Principes 
Elisabeta (Bethlen-utca) 8l.szám> 

m ű t e r m e 
its-ház.) 

fájdalom  triltyU fogso-  • 
aranykoronát, fogta-  • 

hidaKat. Foghúzás 5 
:: Măr azirt 5 
a t. Kozonsíg • 

chniHai munKáH S 
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IZSÁK FERENCZ táncakadémiája 
, 1921 j anuár 24-töl kezdödöleg 

egy hat hé t r e t e r j edő modern 

TÁNCZTANFOLYAMOT 
rendez Székely Árpád t áncz taná r vezetésével, 

ahol a szokásos táncokon kivíll a táncművészet 
legutolsó újdonságai, u. m.: Steppek, Fox-Trott, 
Valse-Francais, tangó 1921. stb. lesznek tanítva. 

KUlönórák ágy egyeseknek, mint zárt társaságoknak minden 
időben, valamint külön gyermekcsoport. 

Beiratkozni lehet naponta a Könyvnyomda R.-t. papirkereskedésében 

Legszebb, legjobb, legolcsobb 

tetőcserepet 
k é s z í t 

Dr. HINLÉDER F. ÁKOS 
CEMENTCSERÉPGYÁRA 

ODORHEIU 
Székelyudvarhely — Bethlenfalva 

20 évi jó tá l l ás ! 

Fuvarozás. 
Személy- és 4rufuvarozást  — vidékre 
is - vállalok. DEBICZKY BÉLA 
Str. Reg. Carol (Orbán Balázs-n.) 47. 


