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Előfizetési árak:
Egész évre 8 kor. fél évre 4 kor. negyed évre 2 korona.
Egy szám ára 16fii. — Községek-, körjegyzők- és tanitóknak
egész évre 6 kor. — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap.

A városi tisztviselők nyugdija.
Az államosítás eszméje mintegy 14 év óta
kecsegteti a községi tisztviselőket, értve a r. t.
városok tisztviselőit is, mint a kik széles e hazában egyenlő mostohi sorsban vannak; — a
mennyiben ugy a rendezett tanácsú városok,
v.ilamint a községek alkalmazottjai — a jegyzők kivételével — nyugdíjról nincsenek vagy
— mint éppen városunkban — alig vannak
biztosítva.
A törvényhozás, az állami törvényhatósági
tisztviselők és alkalmazottjairól humánusan gondoskodott akkor, amidőn saját törvényhatóságaik
területére kiterjedőleg nyugdíj alapok létesítését
törvény által elrendelte és kimondotta, hogy
azon nyugdijalapokhoz a községek hozzájárulni,
azokat gyarapítani és fentartani kötelesek
Hát nem lehetett volna-e ugyanakkor ugy
megalkotni ama törvényeket, hogy a községi
tisztviselők és alkalmazottak részére is nyugdíjintézmény létesíttessék ?
Bölcsen tudja a törvényhozó testület, hogy
évtizedek óta különféle törvények keletkeztek, a
melyek immár kválifikácziót kívánnak: a polgármestertől, t. főügyésztől, ember- és állatorvosoktól, árvaszéki ülnöktől, mérnöktől stb,
mely rendezett tanácsú város és községben —
a saját autonom szabályrendeleteivel — egyéb
állásokra is képesítés igazolása kívántatik.
Ily körülmények között megszűnt bizalmi
állássá lenni a községi hivatal. Méltányos tehát, hogy azon községi tisztviselőkről is legyen
gondoskodva, akik életük javát a közszolgálatban töltik.
De hát nem-e náluk és általuk indul meg
mindenféle állami, törvényhatósági és községi
ügymenet, amely végeredményében a legfelsőbb
fokon nyer elintézést?
A községi tisztviselő olyan, mint a bányamunkás, kinek első sorban érinti kezét a durva,
nyers anyag, hogy abból a kezdet nehézségeivel alakot formáljon, hogy azután ráismerve
adhassa tovább. Ilyen a községi tisztviselő munkálkodása is; a néppel való közvetlen érintkezésen kivül, még a törvény és felsőbb rendeletek által reá ruházott teendőket is végzi és
végrehajtja.
És micsodák tulajdonképpen azok a községi, azok a rendezett tanácsú városok tisztviselői és alkalmazottjai?
Nem-e az államnak végrehajtó közegei?
De igenis azok.
Mert hiszen ők teljesitik az {.dók összeírását, kivetését, beszedését és behajtását. Az
ujonczösszeirást, puhatolást és előállítást. A
katonáknak béke idején és mozgósítás esetébeni
behívását és bevonulását; a közegészség, a közművelődés és a közbiztonság első és közvetlen
felügyelői és végrehajtói. A rendőri legterhesebb
előnyomozat megkezdői. A szoczializmus fékezése és megszüntetése körüli intézkedéseknek,
valamint a munkások és munkaadók közti viszonyok közvetlen intézői. Egy szóval minden
elképzelhető dologból a községi tisztviselőnek
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Felelős szerkesztő és laptulajdonos :

Becsek Aladár.

kell a legkellemetlenebb, a legterhesebb feladatot teljesíteni.
És mégis a városi tisztviselők legmostohább
gyermekei az államnak.
Ugy látszik azonban, hogy az államosítás
roppant széles küszöb elé jutott, mert a mig
azon az a közigazgatás bejut, eltelhet ismét jó
néhány esztendő.
Kétségbeejtő helyzetben vannak ez időszerint a rendezett tanácsú városok tisztviselői és
és alkalmazottjai.
Félelemmel nézhetnek a jövőbe, mert munkaképtelenségük vagy elhalálozásuk esetében róluk esetleg családjaikról nincsen itt minálunk
sem kellőleg gondoskodva, mivel ez alap mindössze alig 10 és egy pár ezer forint, amely
máris teljesen ki van két nyugdíjazott által merítve s mivel vagyont hivatali fizetéseikből nem
gyűjthetnek, öregségükre szükségre szorulnak.
Hogy pedig ez be ne következzék, biztosítani kell a rendezett tanácsú városok és községek tisztviselőinek, kezelő, segéd- és szolgaszemélyzetének helyzetét s ezzel megszüntetni
és eloszlatni a kétségbeejtő helyzetre való aggodalmat Oly törvéíiynyel, mely kimondja, hogy
addig is, mig az államosítás a közigazgatás
minden ágazatára kiterjed és életbe lép, köteles
minden rendezett tanácsú város, nagy- és kisközség, nyugdíj járulékot adni, mint a minőben
az állami vagy az illető törvényhatóság területén nyugdíjazottak, szolgálati éveik arányában
részesülnek.
Mondja ki a törvény, hogy: nyugdijalap
létesítése nem szükséges, hanem minden rendezett tanácsú óváros, nagy- és kisközség tartozik
a nyugdíjazottak évi járulékait, költségvetésébe
felvenni.
Mondja ki a törvény, hogy minden községi
tisztviselő és alkalmazottnak szolgálati ideje —
ha megszakítás nélkül telt el — egészen betudandó.
Mintha hallanám sokaknak azon mondását,
hogy szép eszme, de .. . és itt elhallgat, mert
nem tudja indokolni, hogy miért kivihetetlen.
Ámde arra én meg azt mondom, hogy
igenis kivihető, a legkisebb kétely nélkül, csak
emeljék fel kérő szavakat ott, ahol kell.
Kérjék meg a magas kormányt egy jól
megindokolt memorandumban, hogy a fent elmondott óhajtás szerint szerkesztendő törvényjavaslatot lehető sürgősen elkészítvén, az országgyűlés elé terjeszteni, annak jóváhagyását a
legmagasabb helyen is kieszközölni és törvényerőre emelni kegyeskedjék, mert ez magasabb
pótadó kivetést maga után nem fog vonni, mivel azon levonások, amelyek a tényleg alkalmazottak fizetéséből a közpénztá^ javára nyugdíjjárulék czimen visszatai tatnak, majdnem fedeznék a netán nyugdíjazottak és segélyezettekre
fordított kiadásokat. A tisztviselők ellenben a
reájok háruló ilynemű megterheltetést — jövőjük érdekében — kész örömmel fogadják és
viselik.
Lapunk mai száma. 6 oldal.
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Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij
külön minden beiktatásnál 60fii. Nyilttér sora 50. fii.
A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda

Megyei közgyűlés.
Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottsága
tegnap, 16-án délelőtt 9 órakor tartotta Il ik évnegyedi rendes közgyűlését Hollaki Árthur főispán elnöklete mellett. A közgyűlés iránt megyeszerte érdeklődés mutatkozott s a bizottság tagjai is meglehetős számban jelentek meg. A gyűlést megelőzőleg dr. Damokos Andor alispáu egy bizottságot kért
kiküldeni, hogy a főispán a gyűlésre meghivassék.
E bizottságba Jakab Gyula, Solymossy János, Daniéi
Károly, László Péter és Veres Mózes kérettek föl.
Hollaki főispán az elnöki széket csakhamar a
bizottság éljenzése között elfoglalta s a gyűlést a
következő beszéddel nyitotta meg:
Tekintetes törvényhatótági bizottság!
Tisztelt uraim!
Fogadják mindenekelőtt szívélyes üdvözletemet
mindnyájan, kik e mai közgyűlésünkre ily szép számban megjelenni szívesek voltak.
Igen nagy örömömre szolgál a kedvező alkalom,
hogy megyei önkormányzati közéletünknek ezen találkozó helyén az önök körében ismét és akkor jelenhetek meg, mikor a közelmúlt idő eseményeire
egy rövid pillantást tenni óhajtók.
Jólesik visszaemlékeznem arra a napra (f. hó
9-én), melyen ö császári és királyi Fensége, József
föherczeg ur (Éljenzés) vármegyénk székvárosát nagybecsű látogatásával megtisztelte s ez alkalommal a
vármegye székházában felajánlott lakást elfogadni
kegyes volt. A népszerű és közszeretetben álló főherczegnek itteni megjelenése és tartózkodása örvendetes jelét tanúsítja azon rokonszenvének és szeretetnek, melyet ő Felsége ezen törzsgyökeres magyar
vármegye lakossága és székely népe iránt érez, másfelől igen kedvező alkalmat szolgáltatott az összes
lakosságnak, hatóságok és testületeknek, e város
érdemes polgárságának, a megtisztelő látogatás
feletti őszinte örömének és ő Fensége iránti hódoló
tiszteletének, szeretetének és ragaszkodásának kifejezésére. S midőn ölömmel jelenthetem, hogy ő Fenségét igen kellemesen érintette a lakosság örömnyilvánulása, valamint a városi polgárság által tiszteletére rendezett világítás és fáklyásmeuet; és igen
szívesen fogadta a f. hó 10-én Szt.-E.-Oláhfalu községbe érkezése alkalmával az ottani lakosság nevében tolmácsolt hódolat nyilvánítást, kedves kötelességemnek ismerem e mai közgyűlésünk alkalmából
közönségünk tudomására juttatni ő fenségének meleg
köszönetét es vármegyénk lakossága iránti őszinte
szeretetét, melyet a vármegye határánál történt elbúcsúzás alkalmázal kifejezni kegyes volt. (Éljenzés.)
Ha még egy pillantást teszek a közelmúltba,
nem hagyhatom említés nélkül azt a hírlapi támadást, mely főleg ellenem irányul és pedig — merem
állítani — méltatlanul. Igen sajnos dolognak tartanám, üa eddigi rövid idei működésemet és törekvésemet ilyen balvéleménnyel ítélné el a vármegye
közönsége. És ha bár cselekedeteimért csak a magas
kormánynak vagyok felelős, de miután székfoglaló
beszédem szavai szerint „czélul tűztem ki magamnak
azt, hogy a magas kormány bizalmán kivül e vármegye lakosságának bizalmát is kiérdemeljem (Éljenzés.) és kiérdemleni akarom ezt azáltal, hogy letett
eskümet becsülettel megtartom, az állampolgárok jogait,
a törvényt és alkotmányt tiszteletben tartom, a hivatalos hatalmat igazságosan és erélyesen gyakorlom,
de azt törvénytelen erőszak alkalmazására fel nem
használom." Miután ezt a czélt is tűztem ki magamnak, nem lehet közömbös reám nézve az, vájjon
a jelzett hírlapi támadás hiven tükrözi-é vissza a
vármegye közönségének közvéleményét vagy sem ?
Én azt merem hinni, hogy ez nem felel meg a közvéleménynek. (Élénk helyeslés.)

Lehetetlen dologuak tartom azt, hogy mindazok, relem, mert igen helyesen mondta Széli Kálmán mi- hatalmazta részletes jelentését évenként összefoglalva
kik ismerik elveimet, kitűzött czéljaimat, szándékai- niszterelnökünk, hogy: „nincs nagyobb áldás, mint megtenni — rövidre összefoglalva olvasott föl. Az
mat, melyeket székfoglaló programmbeszédemben a félekezetek közötti békés nyugalom, nem érheti ha-alispáni jelentéssel kapcsolatban terjesztette elő
Damokos alispán azon indítványát, hogy a székelyeléggé világosan igyekeztem megjelölni, kifejezni és zánkat nagyobb veszedelem, bárhonnan jöjjön is, mint
vasutak
ügyében Hegedűs minisztert Marosvásárakik azóta tetteimet figyelemmel kisérhették és elfo- ennek a nyugalomnak megrontása." (Helyeslés és élhelyen megkereső monstre deputáczióban vármegyénk
gulatlanul akarják elbírálni, kételkedhetnének abban, jenzés.)
A közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom. is képviselve legyen, a törvényhatóság tagokat küldhogy programmomhoz hiven az igazi szabadelvüség
Az elnöki megnyitó után elsőnek Dániel Károly jön ki. A bizottság megalakításával a közgyűlés az
zászlója alatt óhajtóm csoportosítani mindazokat a
szólalt
föl. Az emiitett közlemény — ugy szól — alispánt bizta meg. A helybeli deputáczióba fő- és
tényezőket, kik őszintén, minden hátsó gondolat
nem
a
közvéleményt tolmácsolta. A főispán prog- alispán, úgyszintén az önként vállalkozók vesznek
nélkül és vallásfelekezeti különbség nélkül csatlakozni akarnak oly czélból, hogy ebben a vármegyé- rammjához hiven járt el, s nem tételezhetni föl ő részt.
A közúti alap függő tartozásainak rendezése,
ben a békés együttműködést a közélet terén lehetővé róla, hogy más lett volna törekvése, mint a közjó
tegyük ; ellenben a felekezetiségen alapuló politikai előmozdítása, elősegítése. A főispán működése azt a valamint nagyobb építkezések teljesítése czéljából, az
pártoskodást, történjen az bármelyik felekezet avagy föltevést, hogy a néppárt szolgálatában állana, meg- utalnp terhére 170,000 kor. kölcsön megszavaztatott.
A megüresedett árvaszéki ülnöki állás pályázó
az úgynevezett néppárt részéről, lehetetlenné tegyük hazudtolja. A törvényhatósági bizottság csak köszöhiányában
nem volt betölthető. Az újonnan rendnettel
tartozik
neki
s
éppen
ezért
indítványozza,
(Helyeslés.) Nékem sincsen okom kételkedni abban,
szeresített
szolgabírói állásra egyhangúlag Szakáts
hogy
ezen
inczidens
alkalmából
szavazzon
bizalmat.
hogy mindazok, kik a most jelzett czélból önként
Zoltán
lett
megválasztva.
Hollaki
főispán,
mivel
akadályozva
érzi
magát
csatlakoztak ezeknek az elveknek gyakorlati megvaA tárgysorozat 50 pontból állott, melyhez még
lósítására, a kitűzött elvek mellett kitartanak. És ezen indítvány esetleges enunczíálásában, az elnöki
épen azért, mert jól tudom azt, hogy ebben a kü- széket dr. Damokos alispánnak engedi át. Az indít- egy 17 pontú póttárgysorozat is járult. A túlnyomó
iönb&?4 hitfelekezetü vármegyében a kitűzött üdvös ványt a közgyűlés egyhangúlag magáévá teszi s ki- részt azonban községi számadások és átiratok képezczélok elérésének egyik feltétele a felekezetek közötti mondja, miszerint a törvényhatósági bizottság Hollaki ték, melynek letárgyalása már fél 12 órára véget
béke és türelem ápolása és ez csak kölcsönösen tör- főispánhoz változatlan bizalommal viseltetik s ezt ért, a mikor a közgyűlés az elnök főispán éltetésével oszlott szét.
ténhetik, felhasználom ezt a mai közgyűlésünk meg- jegyzőkönyvi kivonatban is közli vele.
Hollaki
főispán
—
ki
időközben
ismét
elfognyitásának alkalmát arra, hogy a t. közgyűlés tagjainak emlékezetébe idézzem székfoglaló beszédem lalja az elnöki széket, meghatva köszöni meg a
szavait, miszerint „az összes hitfelektzetek jogainaktörvényhatóságfigyelmét, melyre elkészülve nem volt,
Kinevezés. Az igazságügyminiszter Nesztor Lőtiszteletben tartásával és a különböző hitfelekezeteknem lehetek — ugy mond — mivel oly rövid idő
alatt nem érdemelhettem ki magamnak azt. így tehát rincz oklándi járásbirósági aljegyzőt a székelyudvarközötti béke és türelmesség ápolásával óhajtóm elérni
azt, hogy az egyházi és világi hatóságok egymást köl- az elégtételt annál nagyobb köszönettel veszi. Minél helyi ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottul
magasabb állást foglal el valaki — igy folytatja — rendelte ki.
csönösen támgassák feladataik teljesítésében." (ÉljenEmléket az agyagfalvi réten ! Ujabban adakozzés.) Azt hiszem, nem foroghat fenn kétely az iránt, annál inkább ki van téve a bírálatnak. De ő ezt
tak
az
agyagfalvi réten felállítandó Székely-emlék
óhajtja
is.
Csak
egyet
kér:
az
a
bírálat
tárgyilagos,
hogy ugy én, valamint közigazgatási hatóságaink is
alapja
javára:
a székelykereszturi unitárius gymnaa vallásfelekezetek jogait, egyenjogositása következ- higgadt legyen. És igy ha mindjárt elitélik is —
sium
tanári
kara
gyüjtőivén és az I., II., III., IV., V.
tében a felekezetek jogait, egyenlően tiszteletben megnyugszik abban. Nem vagyok felelős a vármegye
óhajtjuk tartani s ennélfogva megnyugtathatok min- közönségének tetteimért — végzé beszédét. — Je- osztályok gyüjtőivén, Sándor János igazgató tanár ur
denkit, hogy minden adandó alkalommal számithat- leztem programmbeszédemben azon elveket, a melye- által 19 kor. 52 fillért. Fejér Károly gyüjtőivén 9
nak a hitfelekezetek egyházi főhatóságai, hivatalos ket minden körülmények között betartok. (Éljenzés.) koronát, összesen 28 kor. 52 fillért, ezt hozzáadva
működésükben arra a közigazgatási hatósági támo- Igyekezni fogok a törvényhatóság bizalmát mindig a már begyült 2778 kor. 58fillérhez, ez alap összege
gatásra, melyben a mult évi unitárius zsinat alkal- kiérdemelni, s kérem szives támogatásukat. Fogadják tesz 2807 kor. 10 fillért. Fogadják a nemesszivü
adakozók hazafias adományaikért a végrehajtó bimával az unitárius egyház, a folyó évi róm. kath. köszönetemet. (Éljenzés.)
bérmálás alkalmával a róm. kath. egyház főpapja
Tárgysorozat első pontja Széli Kálmán miniszter- zottság hálás köszönetét. Ferenczy, végr. biz. pénzt.
Személyi hir. Szenterzsébeti Szakáts Péter marészesül.
elnöknek a leirata képezte, a melyben a törvényharosvásárhelyi
kereskedelmi- és iparkamarai titkár f.
tóságnak
hozzá
és
az
összkormányhoz
intézett
bizalmi
Midőn mindezeket a közelmúlt idők eseményeire
hó
15-én
városunkba
érkezett. Ide jövetele kapcsa^
feliratért
köszönetet
mond.
A
hivatalos
előterjeszvaló tekintetből elmondani szükségesnek véltem, azt
latban
van
Hegedűs
miniszternek székelyföldi útjátések
első
pontja
alá
az
alispán
jelentése
volt
fela kérést intézem önökhez, tisztelt uraim! vármegyénk
val,
amennyiben
az
ő
(Hegedűs
miniszter) fogadására
jóléte érdekében igyekezzenek odahatni, hogy ezen- véve, melyet dr. Damokos alispán — tekintettel arra,
tett
és
teendő
előkészületekről
szerez informácziót.
túl is megóvassék a felekezetek közötti béke és tü- hogy a törvényhatóság I. rendes közgyűlésében fel-

Újdonságok.

Szinte el is feledtem e mindennapi történetet, midőn
hazafelé utazásomban Héjjasfalván egy csinos 82-ős
Melyiket siratja?
bakakáplár
szállt be szakaszomba. Mindjárt oly is— Irta: Pálffy Aladár. —
merősnek tünt fel előttem.
Vig énekszó hallszik az alvégről. Most jönnek
Folyton az ablakra irkált, és folyton caak
a falu legényei a sorozásról. Az első szekéren ül- „Juliskám".
nek, kik a tudományos orvos véleménye szerint a
Most már bizonyos, nem más mint Csalóky Pista.
hadi szolgálatra alkalmasak.
— Hová, hová Pista? — szólitám meg. —
Csak hárman vannak és e három közt is ott Nem ismer ugy-e? Hosszú idő két esztendő.
kell lenni Csalóky Pistának. Természetesen, hiszen
— Hosszú bizony uram, kivált a bakáéknál.
ő a falu legderekabb legénye. Közből ül és legke- Olyan hosszú, hogy alig is ismertem meg !
seredettebben énekel.
— Siet haza ugy-e ?
Hogy is ne. Hiszen itt kell hagynia drága Ju— Bizony sietek. Olyan rég nem jártam ideliskáját, akit pedig ugy szeret. Első utja is hozzá haza, hogy szinte idegen minden. Alig várom megvezet a kert aljához, hova mindkettőjüket annyi látni édes szülőimet és Juliskámat.
boldog óra emléke fűzi . . .
Nini, hisz ez még nem is tudja, hogy Juliska
Busultak, busultak nagyon, hogy el kell vál- már egy év óta Felföldy Péter felesége. Nem is szóniok s repült is az idő gyors szárnyakon. Már uj lok róla; kíméletesebben megtudja azt mondani az
kenyér is került az asztalra. Itt-ott a sárga levél is édesanya — gondolám.
mutatkozik a fánn, rövid napok — hoszu éj. Köze— Vágyik haza! Nem csoda, két év hosszú
ledik az ősz, a természet — és a Pista bevonulása idő. Én nem régen voltam otthon, s mégis alig váa „reglama" szerint.
rom, hogy megérkezzem.
Eljött ez is. A három katonajelölt virágos ka— Vágyom bizony, szárnyakon szeretnék relapban, virginiával szájukban, hangos énekléssel ment pülni, hogy minél hamarább haza érhessek.
a pályaudvarra. Hátul a fehérnépek kisérték sirvaRövid beszélgetésünk alatt a székelykereszturi
riva. Ott volt köztük Pista édesanyja és Juliskája is. állomásra értünk, hol mindketten kiszállottunk.
Látszott a jó öreg anyán, hogy mennyi minAlig állott meg a vonat, mint a kalitból szadent szeretne mondani még az ő drága fiának, de badult madár repült egy öreg asszony — az édes
minden csak zokogássá, könnyé változott. Juliska is anya karjai közé.
akar még mondani valamit, de elcsuklik szava s ráEzer és ezer kérdése volt a jó anyának fiához,
borul Pista széles mellére — és ez elmond mindent. akkor, amidőn ő arra az egyetlen kerdésre sem tuVége szakadt ennek is. Berobogott a vonat. dott felelni :
Utolsó csók, rövid kézszorítás, Pista csak a vonat
— Hát Jnliska miért nem jött előmbe?
ablakából szólhatott vissza Juliskájához:
Másnap ünnep volt, Szent-Mihály vasárnapja.
— Oly hű légy, mint én leszek hozzád. Isten A hivő unitáriusok csoportosan mentek a templomba,
legyen édes anyámékkal.
hogy hálát adjanak Istenünknek a bő áldásért
Többet nem szólhatott. Kepitette a vonat messze
Ott lépkedett czifra viganóban Felföldy Péterné
idegenbe, hol nem ismer senkit, nem ismeri senki, is az urával kézen fogva.
hol minden idegen.
Ott vitt el az útjok a Salamon korcsmája előtt,
Pista anyja meg Juliskája sirva mentek haza- honnan hegedű szó ütötte meg fülét, egy rekedt férfi
felé a poros országúton, az egyik a fiát, a másik a hangtól kisérve:
„Mért is szeretlek oly nagyon tégedet" . . .
szeretőjét siratta.

Aztáu telt az idö. Egyik év a másik után.

mulat — szólt az asszony urához. — De milyen
ismerős hang . . .
Többet nem szólhatott az asszony, ott állt
előtte elhagyott kedvese, a bakakáplár, nyájas képpel
és szelíden szólt:
— Miért hagytál el engem, miért hitegettél ?
De most boldog vagy-e? Ezt akartam tudni, mert.
én azzá akartalak tenni.
— Boldog vagyok hát. Mit törődik velem. Mit
áll itt még útamban ? Menjen folytassa a mit kezdett.
— Megyek Juliska, megyek, csak tudom, hogy
te boldog vagy. Isten legyen veled !
Pista aztán nézte egy darabig, míg az észbontó
fekete haj el nem tünt. Aztán visszatérve a korcsmába énekelni kezdett:
„ . . . csak még egyet,
Bánatosat, utolsót,
Édes anyám ne sirasson
De fiinak csináltasson
Koporsót..."

Hívta, egyre hivta a jó anya, hanem Pista nem
ment. Lelke fel volt dúlva, szíve összetörve, s borba
temette bánatát.
Másnap ott találták a kert végén, hol annyi
boldog órát töltött Juliskával, - holtan.
Egy kis óndarabka új sebet ütött a rövid idő
alatt sokat szenvedett szíven, de egyszersmind meg
is gyógyitá örökre.
Elhangzott már az esti harangszó. A falu
csendjét nem zavarja semmi, csak a lehulló sárga
levél zörgése, és a virrasztók éneke, mely ide hallszik Csalókyéktól.
Olyan búsan, olyan szomorúan hangzik, a néma
éjben. Ezt hallgatja Felföldyné is, fia bölcsőjére hajolva s könnyel áztatva.
Hol a halottas házra, melyben volt szeretője
fekszik holtan, hol a hold által megvilágított kis
bölcsőre néz, melyben reménye, kis fia alszik boldogan.
S aztán sir keservesen, teljes szivéből. De vájjon
kit sirat? Azt-e, kit a női hűtlenség korán sirba
tett? Vagy gagyogó kis fiát, kit hasonló sors érhet.
Hisz a nő mindig és mindenütt nő marad.
— Bizony-bizony nem jól teszi, ki ilyenkor is
Vájjon kit sirat ? . . .

Ittléte alatt Hollaki főispánnál látogatást tett, jakit, emlékeztető szavak, a mire Ő Fensége is igen szí- dor Mózes, Diószegiig Samu, dr. Kassay Albert főa minisztert — a székelyvasút (Sz.-Udvarhely—Csik- vélyesen és kegyesen válaszolt, biztosítva a székelység orvos-helyettes, Ferenczy Gyula, dr. Válenhik FoSzereda) kiépítése végett — megkereső monstre- s magyarság iránt érzett szeretetének és vonzalmá- rencz, Gyarmatliy Ferencz, Diemár Károly, lioedig r
deputáczióban való részvételre kért föl. E deputáczió- nak maradandóságáról. Ezután Ő Fensége és kísérete Gyula, Bedö Feiencz, Persián János ; Ádám Albert,
ban Maros-Torda-, Udvarhely- és Csikmegyék kép- a nép éljenzése között a Kiss Irma vendéglőjébe dr. Keith Ferencz, Szabó Gábor, mint előadók. Az
viseltetik magukat. Szakáts titkár tegnap hasonló hajtatott, a hol megebédelt. Ebéd után elindult Csik- elnök röviden üdvözölte a biz. tagjait, a mely utáu
Szeredába, az ottani honvédzászlóalj megszemlélésére. dr. Damokos alispán tette meg jelentését. A közigazczélból Csik-Szeredába utazott.
Iparosok kiállítása. Hegedűs miniszter látoga- gatás menetét május hó folyamán nem zavarta semmi
Az evang. reform, kollégium jutalomkiosztás-,
zene- és énekpályázatokkal kapcsolatos évzáró-ünne- tása alkalmából alakult rendező bizottság egy iparos sem. A házi pénztár megvizsgáltatott és rendben
pélyét ma délután 3 órakor tartja, melyre az érdek- kiállítás rendezését vette tervbe, amelyet julius 1 — találtatott. Az állategészségügy nem mondható kedlődő közönséget szívesen látja az igazgatóság. Az 4-ig tervezett. A bizottság falragaszok utján hivja vezőnek, amennyiben sertés-orbáncz ésrüh kór graszünnepély műsora a következő : 1. ,,Az olasznő Algier- fel az iparosokat a kiállításon való részvételre. A szált megyeszerte. Gróf Majláth püspök hivatalosan
ban J cz. nyitány Rossinitól, itj. zenekar. 2. A pá- kiállítandó tárgyak f. hó 20-ig Hargitta Nándor bejelentette látogatását, s olyan fogadtatásban részelyázatok • redményének kihirdetése, jutalmak kiosz- szakiskolai igazgatóhoz nyújtandók be. A kiállításról sült, mint a milyen minden főpásztort meg kell hogy
tása. 3. Houfidal Vocelkától; orgonakisérettel énekli észrevételeinket egy pár szóban „Hegedűs miniszter illessen. — Ferenczy Gyula árvaszéki elnök jelentése
az ifj. énekkar. 4. Szavalat. 5. Pályázat hegedűvel. székelyföldi utja" czimü ujdonságunk alatt mondjuk el. szerint a megyei árvaszéki iktatóra érkezett 1902,
Tiz éves találkozó. Lélekemelő, szép ünnepély átjött az előző hóról 366, elintézést nyert 1916 ügy6. Pályázat fuvolával. 7. Pályázat gordonkával. 8.
Pályázat szárnykürttel. 9. Pályázat énekkel. 10. In- folyt le f. hó 10 én d. e. órakor az ev. ref. kollégium darab. A hó végével gyámság alatt maradt 10307,
nagytermében, találkozva az 1890-ben érettségit tett gondnokság alatt 205, ügygondnokság alatt 394
duló, ifj. zenekar.
Hegedűs miniszter székelyföldi útja. Hegedűs tanulóknak nagyrésze, névszerint: Benliö József bí- egyén. A hó végével 35890 kor. 74 fillére maradt
Sándor kereskedelemügyi miniszter székelyföldi úti rósági jegyző (M.-Ludas), Butyka Boldizsár tanár készpénzben. Sz.-Udvarhely város árvaszékéhez^99
programmja végleg meg van állapítva. E szerint a (H.-Böszörmény), Bucsi Ákos kir. adótiszt (család- drb érkezett iktatóra, a meljből 9 nem nyert elinminiszter e hó 28-áu délután indul Budapestről és jával, Hátszeg), Demes Péter lelkész (Kis-Borosnyó), tézést. A pénztárban van kor. 39,3.69 készpénzben,
29-én Kolozsváron lesz, onnan 30 án reggel 6 óra Mester János lelkész (Mátisfalva), Szabó Ferencz 72071.20 magánkötvényben. — Dr. Kassay Albert
11 perczkor indul és d. e. 10 óra 30 p. érkezik honvédfőhadnagy (Brassó) és Szabó András helybeli h. t.-főorvos jelentéséből kitűnik, hogy az egészségMaros-Vásárhelyre. Innen már az nap este 9 ó. 30 koll. tanár. Az ünnepélyt, melyen a kollégium elöl- ügyi állapot az előző hóhoz viszonyítva javultnak
p. indul és mi hozzánk külön vonaton 1-én reggel járósága élén dr. Mezei Ödön főgondnokkal, Ugrón mondható. A magánorvosi gyakorlatban az eniésztő9 órakor érkezik. Nálunk mindössze egy pár órát János algondnokkal és tanári kara teljes számban és légzőszervek hurutos bántalmai merültek föl. A
tölt, a mely idő alatt megtekinti az iparosoknak ez megjelent, valamint a szünidő alatt itt maradt ifjú- kanyarójárvány megyeszerte csökkent. — Sándor
alkalomból készített kiállítását, majd résztvesz a ság is, istentisztelet előzte meg, melyet a találkozók Mózes tanfelügyelő jelenti, hogy több iskolát látobanketten, s már délután 2 órakor folytatja útját két papja: Demes Péter és Mester János végeztek, gattak meg. A zárvizsgák eredményei beérkeztek, s
Csik-Szereda felé, közben egy fél órára ellátogatva előbbi orgonajátékkal és énekkel, utóbbi magasztos, az igen jónak mondható. — Diemár K. kir. ügyész
Szent-Keresztbányára. A körünkben töltendő pár órát fölemelő imával hálát adva a Mindenhatónak, hogy jelentése szerint a közp. fogházban 1 vizsg., 78 eligyekeznek a lehető kellemessé tenni a miniszterre, megengedte visszatérését az Alma mater kebelébe a itélt, a keresztúri jb. fogházában 13 elitélt, a hom.amennyiben a bizottság már meg is alakult az ün- régi növendékeknek, hogy újból láthassák nevelőiket, okláudi jb. fogházában 10 elitélt; összesen 1 vizsg.
nepélyes fogadtatáshoz. Lesz bankett, a város lobogó volt tanáraikat, áldást kérve a több százados iskola 91 elitélt fogoly volt letartóztatva. — Boediger Gyula
díszt ölt, s lesz egy ipari kiállítás is. Erősen hisz- elöljáróira, tanítóira és minden rendű támogatóira. pü. ig. helyettes jelenti, hogy egyenes adóban befolyt
szük azonban, hogy mind e csillogások daczára, Az istentisztelet végeztével az értekezletet dr. Mezei 34734 kor. 89 fill., hadmentességi díjban 284.32.,
Hegedűs miniszter szeme megfogja látni a bajok Ödön főgondnok, találk. elnök nyitotta meg, üdvö- bélyegdij- és jogilletékben 148y0.43., fogyasztási- és
gyökerét; s e külsőségek, a melyek majd iparosaink zölve meleg szavakkal a megjelent régi tanulótársa- italadóban 66661.34., dohányjövedékben 39794.07.
boldogságáról, fellendült iparáról tesznek tanúbizony- kat, kiknek részéről a szép üdvözlést Bucsy Ákos, folyt be. Ideiglenes házadómentesség 23 esetben enságot, nem fogják az ő éles figyelmét kikerülni, s találk. alelnök viszonozta, kifejezve a tanítványok gedélyeztetett. A pü. igazg. jelentéssel kapcsolatosan
meglátja, hogy mindez csak külső máz, a mi egy hálás szeretetét az intézet s ennek vezetői iránt, grof Lázár főjegyző szóvátette, hogy a mult napokpár iparos versenyképességét mutatja ugyan be, de mely újból visszahozta őket azok szerető karjai közé. ban történt, hogy egyik pénzügyőr a kora reggeli
_ít-íPÍs- százét, vagy két százét csak abban a lehetet- Az indítványok során számbavették a volt tanuló- órákban Szöllősi szeszgyáros magánirodájában és dalen, nyomorult állapotban tengődni hagyja. Minden- társakat, akik közül alig volt 2 — 3, akik el nem czára az ő (Szöllősi) tiltakozásának tényállást akart
esetre szép, életre való dolog lesz e kiállítás, a mely jöhetésöket még nem igazolták, s elhatározták, hogy felvenni és elővezetéssel fenyegetőzött. Van-e erről
az egyes tárgyak ízléses elhelyezésével bizonyára 15 év múlva újból összejőnek, de 2—3 évi időközök- tudomása az igazgató urnák és szándékozik-e illő
majd meg is nyeri Ő excellentiája érdeklődését, de ben a most megjelentek mindegyike sorban meghívja módon elégtételt adni. Boediger h. igazgató ugyóhajtjuk azt, és hangsúlyozzuk ismétellen, hogy ne magához a többieket családostul, az összetartás s mondja, hogy Szöllősi már megtette az igazgatósághoz
csak azt mutassuk be a miniszternek, ami szép és meleg baráti szeretet érzetének még szorosabbra fű- panaszát. Azonban mondhatja, hogy Szöllősi ellen
csillogó, hanem igen is hívjuk fel figyelmét szegény- zése czéljából; végül, hogy a mostani találkozás em- jöv. áthágás miatt vizsgálat van bevezetve, s az illető
ségünkre, a szabadipar által tönkre tett iparunkra, lékét egy pliilologiai muzeurn czéljaira teendő alapit- pénzügyőr ebben járt el és nem a kora reggeli óráknyomoruságuukra, mivel ha most e kedvező pillana- ványnyal fogják megörökíteni. Az értekezlet végez- ban, hanem igenis 8 órakor, s ha történetesen erőtot elszalasztjuk, ezer felirattal sem hozzuk helyre tével, melyet a Hymnus sal zártak be, fölkeresték sebb kifejezésekkel élt és erre az elővezetéssel femajd későbben, mert Hegedűs miniszter olyan em- elhunyt tanáraiknak (Szakács Mózes, Zayzon Ferencz, nyegette, azt a jöv. törvény megengedi. Dr. Válentsik
ber, akinek tanulmányútját komolyan kell venni, Tolvaly Zsigmond) nyugvóhelyét s azután a kollégium Ferencz is ugy találja, hogy helyes az, ha a pénzügyolyan ember ő, aki azért megy valahová, hogy lás- helyiségeit megtekintve, az intézet gonduokainál, őrök a kellő szigorral járnak el, de nagyon helyén
son, nem azért, hogy lássák. S ha itt minálunk min- volt tanáraiknál tisztelegtek. Délután 1 órakor a való mindig a helyi érdekekre is tekinteni, s méltádenütt csak a szépet, a jólétet, az egy pár iparos konviktus éttermében díszes közebéd volt, melyen a nyossággal lenni, mert Szöllősi igen sok hasznot csiáltal elég csinosan elkészített és kiállított tárgyakat felköszöntők sorát Szabó András nyitotta meg, rá- nált a községeknek, amennyiben ő nem árverezett,
megszemléli, küldöttségek üdvözletét fogadja és vi- mutatva az intézetnek 10 év alatt történt hatalmas hanem azoktol váltotta meg a jogot. A túlhajtott
szonozza, ebből semmi haszon nincs, legkevésbbé ő fejlődésére s arra a nagy munkára, melyet ebből a szigornak köszönhetni, hogy a Reiter-gyufagyár ma
neki, a ki komoly, dolgos ember és a magyar keres- czélból az intézet vezetői kifejtettek, kiemelve a nincs ebben a megyéoen. Ha igy folytatják Szöllősi
kedelem- és iparpolitika élén állván, ég a vágytól, munkások sorából különösen dr. Mezei főgondnokot, sem állhatja, ki sokáig, ami igy igen sok embernek
hogy hasznosat tehessen. Örömmel üdvözöljük és ör- akinek 10 éves főgondnoksága alatt e tekintetben a kenyérvesztesége volna. Szóvátette még a Farczádyvendünk a miniszter látogatásának s kívánjuk azt, nehéz, vezető szerep jutott, végül üdvözölte és éltette czéggel szemben tanúsított eljárást is, végül pedig
hogy eme útját siker koronázza, az általános jóllét a kollégium elöljáróságát. Demes Péter a találkozók a bélyeg árudákat vette kritika tárgyává. Ezeket
és iparosaink javára. Hegedűs miniszterrel neje és volt tanárait, Butyka Boldizsár az intézetnek jelen- tessék megnézni — ugy mond, — mert számtalanleánya, valamint Ludwig inin. tanácsos, úgyszintén legi vezetőségét, elöljáróit és tanárait köszöntötte szor megtörténik, hogy azokban nemlehet bélyeget
a marosvásárhelyi kamara küldöttjei és még többen fel, Gönczi Lajos igazgató a találkozás uj eszméjét, találni. Boediger hosszabban fejtegeti, hogy az igazDr. Mezei Ödön és Bedö Eerencz a találkozó tanuló- gatóság mennyi és milyen előzékenységet tanusit a
jönnek városunkba.
társakat üdvözölték, Kovács Dániel az istentisztelet felekkel szemben, a mi pedig a bélyegárudákat illeti
József főherczeg Oláhfaluban. József főherczeg végzőit éltette stb. A szépen lefolyt találkozási ün
azon nem lehet csodálkozni, ha nagyban nem tart*
Ó Fensége az előre megállapított úti programra sze- nepélyt este a Koronkai-kertben barátságos áldomás ják raktáron, mivel az a másfélszázalék nem is igen
rint 10-én fél 10 órakor folytatta útját városunkból zárta be, s a tanulótársak másnap reggel felújított érdemli meg. Különben vizsgálat minden héten tarCsik-Szereda felé. Útjában Hollaki főispán és Dr. szép emlékekkel távoztak állomáshelyeikre.
tatik, s ha töiténetesen egyszerre elviszik a készDamokos Andor alispán kisérték el a Tolyvajos-tetőig,
letet arról az illető nem tehet, azonban intézkedni
ft hol a csíkszeredai küldöttség várta már Ő FenséA színigazgató jubileuma. Fekete Béla színigaz- fog, hogy az egyes árudák még gyakrabban vizsgét. Szentegybázas-Oláhfaluba déli 12 órakor érke- gató szerdán ünnepli meg szinészkedésének 15-ik gáltassanak, a mit tudomásul vesznek. — Diószegiig
zett, a hol a díszkapunál az egész falu népe már évfordulóját. Ez alkalommal Béni bácsi remek víg- Samu kir. főmérnök jelenti, hogy ugy az államig
előre kíváncsian várakozott a fejedelmi vendégre. játék keiül színre, amelyben Feketének, — ki a mint a törvényhatósági közutak, a rajtok levő műFogadás hivatalosan nem volt, mivel erre nézve színház rövid ittléte alatt a közönség kedvencze lett, tárgyakkal jók voltak, közlekedési akadály nem forsemmi intézkedés nem történt. De mennyire meg- — igen pompás szerepe van. Feketénék nagy a re- dult elő. A Bethlenfalvi útszakaszon a munkálatok
lepte a község igaz székely népét, a mikor Ö Fen- ménye, hogy a műértő közönség méltányolni fogja gyorsan teljesíttetnek. A tárgysorozat 9 pontja alatt
sége a faluhoz érve, a nép harsány éljenzésekor meg- jóakaratú törekvését, s ez alkalommal nagyszámmal András Pál patakfalvi lakosnak Dr. Válentsik ellen
állította kocsiját. Ekkor Daniéi Károly rögtönözve jelenik meg a színházban.
beadott panasza képezte, amelyet a bizottság előadó
egy néhány szóval köszöntötte ő Fenségét, kiemelve
Egy hó közigazgatása. Udvarhelyvármegye köz- javaslatára visszautasítani határozott. Dániel Elek
azt, hogy épen ő az, neki jutott a szerencse, hogy a igazgatási bizottsága 13-án tartotta Hollaki főispán lemondásával megüresedett erdei kihágási II. fokú
Fenséges urat üdvözölhesse azon a helyen, ahol ez- elnöklete mellett e havi gyűlését, melyen a májusi bírósági tagsági helyre Bedö Ferencz lett megváelőtt 25 évvel, mint e községnek polgármestere fo- havi darabok nyertek elintézést. A tagok közül jelen lasztva. A tárgysorozat 57 pontból állott s letárgyagadhatta. ő Fenségének nagyon jól estek ezen vissza- voltak: Damokos alispán, gróf Lázár főjegyző, Sán-

lása ínég délelőtt véget éri, mivel nagyrészét a da- kifejlett munkaképes testalkattal bírnak, b) legalább 5. Búcsú a hazától. Skót-dal. Előadja a növendékek
1
raboknak adóügyi felebbezések képezték. A gyűlés két középiskolai osztályt, avagy pedig elemi népis- kara. 6. Conseils d une Abeille. Durand-tól. Szavalja
végével Hollaki főispán szóvátette az ellene intézett kolai hat osztályt jó sikerrel végeztek. • Beiratáskor Leitschaft Mari I. o. n. 7. Megbékülés. Monolog.
hirlapi támadást, amiért a bizottság dr. Gyarmathy tartozik minden tanuló bemutatni: a) születési bi- Martits Rosinától. Előadja Kiss Erzsi II. o. n. 8.
polgármestert állásától felfüggesztette. Ezzel lapunk zonyítványát, b) atyja vagy gyámja beleegyezését Vádaskodók. Palágyi Lajostól. Szavalja Szöllősi Irén
tartalmazó nyilatkozatát, melyben kifejezendő annak II. o. n. 9. Búcsú-dal. Boenicketől. Háromszólamu
más helyén bővebben foglalkozunk.
Nöegylpt juniálisa tegnap este fényesen si- kötelezetts 'ge is, hogy az illető a tanidő teljes tar- nőikar. Előadják: I-ső soprán: Rácz Róza, Benke
került, a hozzáfűzött reményeket is talán felülmulta. talmát bevégzi, c) iskolai bizonyítvány, d) az ujra- Mariska, Hein Eszti; Il ik soprán : Sándor Ida, Kiss
Szép és előkelő közönség gyűlt egybe az ez alka- oltás megtörténtéről szóló bizonylatot. A kellően fel- Anna, Derzsi Kata; Alt: Lántzky Alexa, Szöllősi
lomra csinosan földíszített Galter-féle színkörben, szerelt felvételi s illetve ösztöndíj iránti kérvények, Irén, Baranyai Margit. 10. Az ezü^t fátyol legendája.
melyet Fekete színigazgató díjmentesen bocsátott a pz iskolai felügyelőbizottsághoz czimezve legkésőbb Váradi Antaltól. Szavalja Tompa Mariska II. o. n.
Nőegylet rendelkezésére. Régi, hagyományos szokás f. évi augusztus hó 10-ig, az igazgatósághoz nyújtan- 11. Hullassatok könnyet. Kozánj Józseftől. Szavalja
szerint pezsgő jókedv uralkodott a múzsa kopott dók be. Az intézettel kapcsolatosan internátus és Roediger Meláni I. o n. 12. Út az édenkertbe.
falai között, melyet zsenge és nagy leányok, fiatal conviktus (benlakás és étkezés) áll fenn, melyben (a Bogdánffy Lajostól. Szavalja Gombos Erzsi I. o. n.
asszonyok segítettek elő. A társaság mindvégig a nem ösztöndíjas) tanulók (ez időszerint) 16 kor. 32 13. Népdalegyveleg. Szentirinay E.-től. Előadja a
növendékek kara. 14. Honvágy, Rudnyánszky Gyulálegjobb hapgulatbau volt, melynek csak a hajnali fillért fizetnek.
tól.
Szavalja Baranyai Margit II. o n. 15. Mi a
Véres kardpárbaj folyt le 13-án délután Dr.
fény vetett véget, amidőn a társaság szétoszlott.
haza
? Ábrányi Emiltől. Szavalja Dózsa Sarolta I. o.
A püspöki körút. Gróf Majláth Gusztáv erdélyi Gyarmathy Dezső polgármester és Török László hadn.
16
Rákóczy-induló. Szent-Gálv Gyulától. Énekli
kath. püspök 10-én ért Zetelaka községbe, hol Har- nagy között, mely Török megsebesülésével végződött.
gittai Béla községi jegyző, lapunk munkatársa üdvö- A párbajra okot a „Magyar Szó" 112. számában a növendékek kara.
A megszökött menyecske. Furcsa véget ért
zölte ~a diszbandérium élén. Méltóságod útját ezen a Gyarmathy polgármester aláírásával „ Falusi levél•'
azon
kicsi szerelmi kirándulás, amelyet Kazacsai
czim
alatt
megjelent
czikk
szolgáltatott,
a
melyben
egyházmegye területén is mindenütt virágokkal hinIstvánné
Balázs Rozália engedett meg magának. Az
tették be — igy szólt. — Mi is ugy fogadjuk, — Gyarmathy a többek között Dr. Török Albert ny.
eset
ott
kezdődik,
hogy Balázs Rózáüa, ki férjével,
virággal, mely annyira alkalmas az emberi szív ör- főispánra is éles megjegyzéseket tesz. Ennek követKazacsai
Istvánnal,
csiksomlyói élelmezési vállalkovendezését külsőleg is láthatóbbá, emelkedettebbé keztében Török László agg édesapja helyett Koncz
zóval
hét
évet
házaséletük
alatt nem a legjobb egyettenni. Méltóságod eljött ide mihozzánk, áhitatos hivei Aurél és Noszek Braniszláv főhadnagygyal - kit
értésben
élt
s
igy
támadt
s valószínűleg könnyen,
közé, megerősíteni minket Krisztus urunk rendelései később Nagy Gyárfás százados helyettesitett, —
szent hitünkben, Isten irgalmába és jóságába helye- Gyarmathytól elégtételt kért. Gyarmathy segédeiül az asszonynak az a gondolata, hogy Balányi János
zett bizodalmunkban. Beszédét vallásos szellemben Dr. Soó Rezső és Kovácsi Albertet nevezte meg, odavaló zenetanáiral utrakeljen, magyarán: megés meleg hangon fejezte be. A diszkapunál Szabó akik az ellenfél segédeivel kardpárbajban állapodtak szökjék. Útját a szerelmes pár városunk fölé vette s itt
Gergely királybíró és a templomnál Sebestyén Mózes meg, melyet nyak, csukló és hasbándázszsal, szúrás 13-án délután meg is szálltak a Müller szállóban, a
esperes üdvözölték igen szép beszéddel a főpapot. kivéve, szerdán, 13-án vívtak meg a Budapest-szálló' hol aztán utol is érte a turbékoló párt a nemezis:
Este kivilágították a községet, amikor Petres Viktor nagytermében. Az első összecsapásnál Török egy Kazacsai István, a csúfosan megcsalt férj személyékántor üdvözölte általános figyelem közepett. Zete- lapos vágást mért Gyarmathy mellére, a mely a has- ben. Kazacsai ugy látszik hajlandó lett volna meglakáról a Varságra ment, ahol templomot építtetni bándázst keresztül vágta, azonban sebet nem ejtett. bocsátani az asszonynak, akinek bizonyára más téigért és papot rendel ki. Itten Toldalaghy gróf, püs- Az uj felállítás után Törököt Gyarmathy a jobb kar ren is vannak érdemei s 14-én, a szép Űrnapján
pöki titkár tartott egy hatásos keszédet. Szerdán csuklóján, közvetlen a bandázs felett sebesítette meg, hazafelé is indította őt. Az indulás előtt a Sorbán
Zetelakára visszatérve mintegy IOGO bivőt bérmált. a melyre az orvosok a harczképtelenséget konstatál- korcsmájába tértek be, ahol, mondják, a férj az
A városunkban tartott Urnapi körmenet után, 15-én ták. A seb mintegy öt cm. hosszú és két üteret és asszony szemére vetette a csalafintaságát s minden
Szt.-Ivirály községbe ment, hol fogadására nagy elő- egy izmot vágott által, azonban utónyomot nem fog áron a hazatérésre akarta rábirni. Ugy látszik azonkészületeket tettek. A főpapot kőrútjában dr. Demeter hagyni. Orvosokul dr. Ráczkövy Samu és dr. Urbányi ban, hogy az asszonyban korábbi elhatározása tökéLőrincz főszolgabíró kiséri, amivel ő is tanúbizony- István szerepeltek. A felek ki. békültek Mint letes volt s hogy vele e szégyen meg ne történhesságát adja Hollaki főispánnak a közig, bizottsági értesülünk e czikk következtében Gyarmathyt még sék, inkább a halált választotta. A mig férje a meggyűlésben kifejezett ama nézetének, hogy ezen önzet- Orbán János szentmártoni gyógyszerész is provokál- leczkéztető beszédet tartotta, az ágyhoz ugrani, a
férj kabátja zsebében a revolvert megkeresni s-raa-^
len figyelem csak biztosíték lehet a többi felekezetek tatta, azonban ez ügy békés elintézést nyert.
gát
hasba lőni csak pillanat müve, amit az is bizofőpapjaira nézve is.
Űrnapja. A hagyományos kegyelettel ünnepelte
nyít,
hogy férje őt a szándékában nem akadályozAz urnapi vásár meglehetős gyenge jelek mel- meg a katholikus egyház Űrnapját. Az ünnep, mely
hatta
meg. Szerencsére azonban az asszonyon több
lett állott be 15-én, pénteken A baromvásárra nem városunkban egyszersmind bucsu is, a szeszélyes időrendbeli
szoknya volt (ami ismételten a végleges eltörtént nagy felhajtás, ?zonban a kereslet élénknek járás daczára szép, ragyogó, napsugaras nappal köhagyás
mellett
bizonyít) s a golyó erejét annyira
volt mondható s az árak még'.s nyomottak voltak. Vá- szöntött be s igy volt az, hogy a közel fekvő kagyengítette,
hogy
a csalfa asszonyon csak kisebb
sárnapja holnap, hétfőn lesz s b'sszük, hogy a kö- tholikus községek lakosai nagyszámmal vonultak be.
kaliberű
lyukat
üthetett.
A helyszínén csakhamar
Az istentisztelet 10 órakor vette kezdetét, melyet
zepes mértéket meg fogja ütüi.
megjelent a rendőrség, amely az esetről jegyzőkönyA kereskedők zárórája. A helybeli kereskedő- gróf Majláth püspök szolgáltatott fényes segédlettel.
vet vett fel, mig az asszonyt a kórházba szállitta, a
alkalmazottak a napokban értekezletet tartottak, a A körmenet elején szintén Majláth püspök haladt
hol
most gyógykezelés alatt áll.
melyben elhatározták, hogy a divat és vaskereske- teljes ornatusban, selyem baldachin alatt, kezében
Hidjavitás. Udvarhelyvármegye közigazgatást
dések főnökeit megfogják keresni avégett, hogy julius az oltári szentséggel s időnként megáldotta, az áhibizottsága
a felsőboldogasszonyfalva - felsőrákosi t.tatos
hívőket,
akik
az
egész
teret
betöltötték.
Közés augusztus hónapok vasárnapjain üzleteiket egész
hat.
közút
38 - 39. szakaszán levő 92. számú korben
édes-bus
egyházi
melódiák
csendültek
meg
az
napon bezárva tartsák. Ezen kérésükben egyben ígémospataki
híd
helyreállítását 10938 korona 87 fillér
ajkakon,
taraczkdurrogások
hangzottak
s
csengők
csiretet tesznek arról, — amidőn a főnökök jóindulaösszeg
erejéig
engedélyezte.
A fentemiitett munkálatára, humánus gondolkodására támaszkodnak, — hogy lingeltek. A főpap előtt fehér ruhába öltözött ártattok
foganatosításának
biztosítása
czéljából az 1900.
az üzletet igy érhető esetleges veszteséget, a főnökök lan lánykák szórtak az útra kis kosárkáikból illatos
julius
hó
3-ik
napjának
d.
e.
10
órájára
a székelyezen áldozatát teljes erejükből igyekezni fognak rózsaesőt . . . A gyalogezred díszszázada urfelmutahelyrepótolni. Tudvalevő dolog, hogy társadalmunk táskor, áldozáskor és evangéliumkor sortüzet adott. udvarhelyi m. kir. áll. építészeti hivatal helyiségében
egyetlen osztályköre sincs annyira elvonva a szellemi A szertartás déli egy órakor ért véget, mely után az tartandó zártajánlati versenytáigyalás hirdettetik.
fejlődést elősegítő összejövetelektől, s igy némi szó- egybesereglett nagy közönség az ünnep örömeinek A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek a nevezett magy. kir.
rakozástól, mint épen a kereskedői alkalmazottak. adta át magát.
Egész éven átal négy egész szabadnapjuk van, ameA községi fia elemi iskolában és az alsófoku államépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos óráklyek közül csakis egyetlen egy esik a nyár tartamára, ipar- és kereskedelmi iskolában az 18y9 — 1900-ik ban naponkint megtekinthetők.
Tanitói gyűlés. Az udvarhelymegyei Tanítóigy tehát a lehető legvékonyabban élvezhetik azt a isk. évvégi vizsgálatok a következő sorrendben fogszabadságot, amelyet ma mindenki igyekszik magá- nak megtartatni: Junius 24 én d. e. elemi I. oszt. egylet évnegyedes közgyűlését 12-én tartotta meg
nak némiképpen biztosítani. Angliában a kereskedők elnök Molnár Károly, d. u. el. III. o. elnök Pálffy Varság tisztásán. A gyűlés lefolyásáról a kővetkező
Csak nemrég vívták ki maguknak azt, hogy az egész Károly, 25-én d. e. el. II. o. elnök Kovács Dániel, tudósítás számol be: Az udvarhelymegyei ált. Tanító'
fnunkaszünetes vasárnap mellé törvényileg szabad d. u. el. IV. o. elnök lílatky Miklós. E vizsgálatok egyesület udvarbelyjárási köre évnegyedes gyűlését
délutánná biztosították maguknak a kedd és a szom- helye az iparos önképzőkör helyisége, kezdete d. e. folyó hó 12-én tartotta meg az Oroszhegy községhez
bat délutánokat is. Szomorú dolog volna az, ha itt 8 órakor és d u. 3 órakor. - Junius 24-én d. u. tartozó „Varság-tisztása" községi iskolájában. Az
minálunk, e kicsiny városban, hol az üzletek számát 2 órakor a kereskedő tanulók vizsgáznak a községi lévén a czél a gyűlések tartásánál, hogy a járás
ujjainkon eltudjuk számolni, nem érhetnék el azt, elemi iskola helyiségében Bápolti Domokos elnöklete minden községi és állami iskolája meglátogattassák,
hogy legalább azon két hónap alatt, amidőn tudva- alatt. — Junius 29-én d. u. 2 órakor az iparos ta- hogy ezáltal ugy az iskola belső berendezése, mint
levő dolog, hogy a kereskedelem pang, a város kihalt nulók vizsgáznak az iparos önképzőkör helyiségében a tanitó működése a szükséges elbírálás alá kerül— a divat- és vaskereokedések vasárnaponként egész Demeter Dénes elnöklete alatt. — Junius 27—29-ig jön, a varsági községi iskola is sorra került és hasznapra bezárva tartassanak. A főnököknek benyújtott bezárólag az iparos tanulók munkakiállitása lesz. E nálva a kedvező időjárást és alkalmat, körünk nyári
kérésükben méltányolják azt, hogy a fűszerkereske- vizsgálatokra az éideklődőket 'tisztelettel meghívja a gyűlését ott tartotta meg. A meglehetős távolság
nem tartotta vissza a kötelesség teljesítésétől tanídéseknek ez a jelenlegi zilált viszonyok között lehe- városi iskolabizottság.
tóinkat,
mivel szép számmal jelentkeztek minden
hetetlen, s igy hát azok zárva tartását nem is kérik.
Az állami felsőleányiskola évzáró-ünnepályét
Hisszük, hogy a főnökök humánus gondolkozásán folyó hó 24-én délelőtt 11 órakor tartja meg a fő- irányból. Megjelentek a „Sóvidéki" róm. kath. tanítói
ezen egészen méltányos kérelem nem fog hajótörést reáliskola tornacsarnokában a következő műsorral: kör tagjai közül is néhányan, valamint szíves volt
szenvedni, s alkalmazottaiknak egyhangúlag, minden 1. Csendes az éj. Salieritől. Négyszólamú nőikar. Énekli az oroszhegyi róm. kath. lelkészi hivatal is segédnagyobb purpárlé nélkül megfogják adni.
a növendékek kara. 2. Titkári jelentés. Tartja Kiss lelkésze által képviseltetni magát, a ki gyűlésünk
kezdete előtt isteni tiszteletet tartott és a gyűlésen
A m. kir. állami kö- és agyagipari szakiskolába Anna II. o. n. 3. Utolsó sor. Váradi Antaltól. Szais
végig ott volt. A köi1 elnöke Lázár József, sz.rendes tanulókul az első évfolyamra felvétetned, kik, valja Rácz Róza II. o. n. 4. A királyné és a viráudvarhelyi községi iskolai igazgató-tanitó, megnyitóa) a tizenkétéves kort betöltötték és ehhez képest gok. Sas Edétől. Szavalja Czirmay Zsuzsika II. o. n.

Az elnöki széket ez időre dr. Damokos Andor
ában ü dvözölve a megjelent vendégeket és kartár- galom, amely legalább kilátását adta meg annak,
sakat, az egyesületi szellem ápolását, a különféle hogy végre-valahára alkotó munka kezdődhetik sze- alispán foglalta el. Az ügyet gróf Lázár Ádám fiitanitó-egyesületek összeolvadása által elérendő na- gény vármegyénkben : amidőn most újra megfújták a jegyző ismertette, felolvasva az inkriminált czikkut
gyobb eredményt, nagy figyelemmel kisért beszédben harczi riadót és éppen akkor, amidőn csak most is. A bizottság ezutáu a következő határozatot hozta:
fejtegette, a mely általános helyesléssel fogadtatott. hallottuk Széli miniszterelnöktől és Wlasics kultusz- A biz. kimondja Gyarmathy D. polgármesterével
A hazafias szellemű beszéd elhangzása után gyakor- minisztertől azon figyelmeztetést, hogy felekezeti szemben a felettes hatóság iránti köteles tiszteletlati tanítás kellett volna, hogy legyen, de az idő nyugtalanságok elterjesztése nem ezzel vagy azzal a nek a legnagyobb nyilvánossággal való megsértése
előrehaladottsága miatt „Nagy kútpataki" tanitótár- pártpolitikával, hanem a magyar nemzet egységre miatt állásából való egyidejüleges felfüggesztése s
sunk a tanitás-tervét bemutatván, tudomásul véte- törekvő politikájával ellenkezik és igy annak tért fizetésének 1l3-ad részre való mérséklésével, a fetett, és a mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása engedni, azzal bármiféle módon alkura lépni föltét- gyelmi eljárást elrendelni s ezen határozatát neveután Orbók Gyula parajdi áll. tanitótársunk tartott lenül veszedelmes. Rossz fogás volna az, bárhonnan zett polgármester ellen a törvhat. biz.-nak a 12,000
felolvasást „A népkönyvtárak felállításának módoza- is jönne, ha elhitetnék egyesekkel, párt'al, felekeze- frtos kölcsönnek felsőbb hatósági jóváhagyás nélkül
tairól". A fölolvasásban fejtegetett életrevaló eszmék tekkel, osztályokkal, hogy üldözik őket. És mivel az való felvétele miatt, valamint a vármegye főispánjámegragadták gyűlésünk figyelmét, és gyakorlati ki- emberek vallásos dolgokban mindig érzékenyek, hát nak több rendbeli kötelességmulasztás miatt már elvitelére a jövő összejövetel alkalmával megtesszük a nem is lehetetlen az, hogy más, gazdasági és vissza- rendelt fegyelmi vizsgálathoz csatolni rendeli, hogy
szükséges lépéseket. Vida, agyagfalvi tagtársunk szép élési kérdésekkel összevegyitve a felekezeti uszitást, a vármegye főispánjával szemben elkövetett megtászavalata után Gyerkes M. udvarhelyi tanitótársunk ügyes taktika mellet bizonyos (szomorú) sikereket is madás alkalmával a főispán működése iránti bizatartott felolvasást a „Helyesírás tanitásáról". Meg- el lehetne érni. Mindenki nézze meg saját testén az lomnak és személye iránti tiszteletnek jegyzőkönyvi
szoktuk azt, hogy ez a fiatal tagtárs, szereplésével ereket, melyek a vért szerte vezetik s életet adnak. kifejezés adassék. — A jegyzőkönyv hitelesítésére
mindig dicséretes eredményt érjen el, a mi ezúttal Az emberi társas-életben ily ereket képez a közigaz- Sándor Mózes és Diószegliy Samu kérettek föl, a
—'
még fokozódott. Kebli ügyek elintézése után, mielőtt tás. Ebben élünk, ebben haluuk. És ha testünket mely péntek délután történt meg.
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még bezáródott volna a gyűlés, Gál Sándor oroszhegyi róm. kath. tanitótársunk tolmácsolta üdvözletét azt az egész szervezeten. Ilyen kis sérelem esett
Színház.
ugy a maga, mint körük nevében. Az elnök válaszá- vármegyénk már békés, nyugodt közigazgatásán. Dr.
Szombaton Csepreghy Ferencz „Piros bugyelárisu-i.t volt
ban biztosította ugy a megjelent tanitótársakat, mint Gyarmathy polgármester egy levele adta meg az alkalmunk láthatni. Az előadás általában jó volt, de mintha a kellő
a kört, melyet képviseltek, testvéries érzületéről kö- első vágást, melyben élesen kikel Hollaki főispán „anirnó" hiányzott volna, lehetséges, hogy ennek a látszólagos
nyomottságnak az a magyarazata, miszerint a színészek remélrünknek és kérte, hogy vigyék meg küldőiknek a ellen, s őt néppártisággal vádolja. Nem tudjuk elkép
legszívesebb üdvözletünket, és azon reményét fejezte zelni, hogy miképpen volna az lehetséges, hogy egy ték, hogy O Fensége József főherczeg is megtiszteli őket maki, hogy ezután az érintkezés gyakoribb fog lenni. ember, aki ez ideig mindig liberális gongolkodásá- gas látogatásával, és nem jött el, de tény az, hogy nem sikerült a közönségben a kellő érdeklődést felkelteni, lehetséges
A gyűlés bevégzése után társasebéd következett, a nak adta tanújelét egy párt, — szabadolvüpárt — másrészt az is, hogy a közönség, mely a darabot már bizonyhol felköszöntötték közoktatásügyi Miniszterünket, kötelékébe lépve, annak ellenségéül szegődjön, s egy nyal többször látta, nem kisérte azt a megkívántató figyelemszeretett tanfelügyelőnket, az egyesületet és még más pártnak — a néppártnak — tegyeu szolgálato- mel. Az egyes alakitások közül első' sorban kiemelendő Mátszámos szép eszmét. Ezek után, ez a kirándulás, kat,? Mint magánúton értesülünk a Gyarmathy levele ray Gyula mint Csillag Pál: Szabolcsi Emil mint biró, helyennem domborította ki eléggé a sértett önérzetet; Nagy
melyben a kellemes a hasznossal és tanulságossal is tényleg nem volt a nyilvánosságnak szánva, s talán ként
Mariska mint Zsófi, nem volt az a tűzről patiam menyecske,
össze volt kötve, véget érvén azzal a tapasztalattal nem. is abban az alakjában Íródott meg, mint ahogy a milyennek lennie kell, hogy a teljes illúziót keltse, de elhijöttünk haza, hogy az az irány, melyet köri gyűlé- az napvilágot látott. Hanem a M. Sz. szerkesztője bázottnak sem mondható az alakítása; Szabolcsi Jozefin Mensünk egy pár alkalommal már követett, hova-tovább követte el azt qualifikálhatatlan tettet, hogy a Gyar- czinek aránylag kicsiny szerepét felruházta egyéniségének szeinkább beválik és eredményében határozottan a he- mathy privát levelét erős jelzőkkel felspékelve a be- retetreméltó vonásaival; kiemelendők még: Nagy, Fekete,
Csete és Lukácsy alakitasai.
küldő nevével, eredetiképpen közreadta, amely után
lyes felé tör. (Tanitóbácsi).
Határozottan szerencsétlen választás volt a Krach Móni
Körjegyzők közgyűlése. Az udvarhelymegyei aztán Gyarmathy hallgatagon beleegyezését adta; cz. énekes bohózat, mely vasárnapon, azaz f. hó 10-én került
jegyzők 14-én tartották közgyűlésüket Iiáduly Sán- ha már ott van, meg van. Hollaki a közig. biz. szinre. Teljesen a komikum alsóbb regióiban mozog, mely kodor egyl. eln. elnöklete mellett. Tárgysorozat rendén 13-iki gyűlésén tiltakozott ezen meggvanusitás ellen, mikumnak fiiszere nem a csattanós élez, a rakétaszerű pointe
nem a szellemes ötlet, vagy a megkapó fordulat, hanem az u.
került tárgyalásra, hogy az államilag szervezendő s az elégtételt a bizottság neki meg is adta, ameny- n. „Kalauer," mely a finomabb és műveltebb hangot egészen
jegyzői tanfolyamok közül egynek Sz.-Udvarhelyen nyiben Gyarmathy polgármestert állásától azonnal kizáró légkörből táplálkozik, abból veszi anyagát, szellemét.
vahLíeJállitását fogják kérelmezni. A központi gyűlés felfüggesztette. Deprimálólog hatott megyénk közön- Az egész darab tengelye, mely azt előbbre viszi, a Krach Móni faküldöttségébe Elekes Balázs és Gálffy István válasz- ségére az első perczben, bizonyos, az, hogy megyénk czér pinczér szerepe, mely Fekete Bélában kitűnő interpretátorra
tattak meg. Az esetleges indítványok rendén lett békéje ismét fel van dúlva, s most ezúttal a vallás- talált; kellő routinnal aknázta ki a szerepében levő alsó komikumnak elemeit; a leleményességét és mozgékonyságot; Megyeri
előadva, hogy Hollaki főispán ellen a napokban a politika által, a mely még szomorúbb jelenség, s a K. mint Khon Izidor jól volt maszkírozva és ügyesen alakította
M. Sz.-ban közzétett nyíltlevél következtében az végromlás előjele volna. Azonban — csalódtunk. a szögletes, üres fejű és a mellett mégis henczegő zsidó gavalegylet határtalan bizalmát és a támadás ellen való Maga a közönség, a nemzeti politika halad a maga lért; Szabolcsi is mint Roth Nándor vegyeskereskedő j ó i találta
megvetését fejezze ki, amit e közgyűlés lelkesedéssel utján. Látjuk, ereje oly nagy, hogy a bomlasztási el a megfelelő hangot és gesztust; Lukácsy Aladár ezúttal is
magáévá tett, mely után a főispánnál tisztelgett s kisérletek is csak javára válnak. Akik pedig nem oly színésznek bizonyult, a ki tudja hol, mennyit és miképen
alkalmazkodnak a közös nagy hazafias áramlathoz, és mit kell érvenyre juttatni; a nők közül említést érdemel:
ezen határozatát tudomására hozta.
Török Korélia, a ki Fáni szerepében igen rokonszenves volt,
A nagyenyedi Bethlen-szobor: Erdély társa- azok — csak időmúlás dolga — vagy elsodortatnak, kellemesen csengő hangjával finoman tud nuanczirozni; hagy
dalmi életének legkiválóbb szereplői mozgalmat in- vagy alulkerülnek. Hollaki főispán a 13-iki közigaz- Mariskaban, a ki Mali szerepét adta, ezúttal kevés volt a verve.
Sárköziné J., mint a vegyeskereskedő neje, nem elég szint köldítottak, hogy Erdély egyik nagy fejedelmének, a gatási bizottságban az alábbi beszédet tartotta:
csönzött szerepének; Szabolcsiné R. mint özv. Sauerteigné
Tekintetes bizottság! Mielőtt az ülés bezárat- eiég élénk alakítást nyújtott; jól használja a járgont és tud
nagyeszű Bethlen Gábornak, szobrot emeljenek. Bethlen a magyar történelem egyik leghatalmasabb alakja. nék, szükségesnek találom egy, a személyem ellen megnevettetőleg hatni.
Óriási tudásával és vasakaratával Erdélyt világese- intézett s hitem szerint indokolatlan támadásra felEgész más, derültebb és az erkölcsi érzéket legkevésbbé
mények színhelyévé tudta tenni, és féltékenyen őr- hívni a biz.figyelmét., mely a Budapesten megjelenő sem sértő milieuban találta magát a közönség, mely hétfőn a
ködött, hogy megvédje a szerencsétlen, magára ha- Magyar Szó 112. számában foglaltatik Indokolatlan Bolondok házát volt meghallgatandó. Mar magában az az ötlet,
gyott Magyarország legszentebb kincseit, alkotmá- a támadás, mert egyik irányelvem s minden csele- hogy egy társasagban egyik a másikat bolondnak nézi, egyik
a másikkal ugy bánik, mintha bolonddal volna dolga, elég szenyát, vallásszabadságát és törvényei szentségét. A kedetem, minden ohajtásom ugy a múltban, valamint rencsés és alkalmas arra, hogy a bonyodalmas helyzetek, a legnagyenyedi szobor lenne egész Erdély területén a a jövőben is az, hogy a felekezeti béke megóvassék furcsább félreértések egész lánczolatának szolgáljon kiinduló
legelső, mely a magyar nemzeti szempontból oly nagy s a felekezeteket illető jogok senki által se csorbit- pontul. Török K. minden szerepébe lelket tud önteni, hangszerepet játszó fejedelem emlékét megörökíti. Nagy- tassanak, hanem mindenkinek joga, vullási meggyőző-hordozása és játéka harmonikusan összevegyül egy czéltudatoEnyeden méltó helyen lenne a szobor. Ez volt a fe- dése tiszteletben tartassék; a gr. Majláth püspök itt- san kicsiszolt alakításban; Sárköziné J. hangja nem elég gazjedelem székvárosa itt alapította a főiskolát, itt ko- léte alkalmával elfoglalt álláspontom is csak biztosí- dag a modulatióban; Szabolcsiné Rózának van a komikumra
hajlama és ügyessége; Szabolcsi J. kedves volt; Fekete Béla
t. i.
vácsolta világraszóló terveit és intézte Erdélyország ték leliet a többi felekezet főpapjaira nézve, hogy kevésbbé
volt eltmébe, mint máskor, neki inkább a burlésk
sorsait. Nagyenyeden országos Bethlen-szobor bizott- az egyházi méltóságot megillető tiszteletre tarthat- iránt van több érzéke; Matray Gyula fesztelen fellépésével, az
ság alakult, amely a nemzet hozzájárulásával meg nak mindannyian számot, mivel a nép vezetésére árnyékolás és az elevenebb színek változatos alkalmazásával
akarja valósítani ezt a tervet. A szoborbizottság- egymagában a hatóságok nem lévén elegendő erősek, hatást gyakorol, hasonló mondható Lukácsyról, Csete nem tud
elnöke gróf Bánffy György, alelnökei gróf Bethlen csak természetszerű ezen összeköttetésnek keresése, szabadulni a sablonnak bizonyos nemétől; Szabolcsi kissé rekedt volt és mint ilyen nem kellőképen disponálva.
Géza főispán, Zeyk Dániel főispán, titkára Bodrogi mely a papság kezében levő erőt az állam javára
Kedden Schiller Fr.-nek az u. n. „Sturm und DrangeerJános főgymnasiumi tanár, a szoboralap kezelője biztosítja. Másik irányelvem a valódi szabadéivüpárt code"-jéből eredő, kissé dagályos, de merész röptű, szelleméÓrbai Lajos, ellenőre Bartha Zsigmond főgymuasi- megerősítése, mely csak ugy érhető el, ha mindazon ben a modern világnézettől már egészen elütő, de azért még
ümi tanár. A szoborbizottság a nemzethez fordul, tényezők belevonatnak, melyek között a válaszfal ma is hatásos és graudiosusan fölépülő tragoediája a „Harahogy pénzadományaival lehetségessé tegye a hazafias felállítása nem kívánatos, mert azt nem hiszem, hogy miák' kerültek szinre. Ami a darab előadását illeti, abban több
terv keresztülvitelét. Óhajtandó volna, hogy minél az, aki a szabadelvüpártba nyíltan belépett, titok- jóakarat, több dicséretre méltó ambitio, mint positiv siker vagy
többen adakozzanak a kegyeletes czélra. Az adomá- ban más párthoz tartozna, annál kevésbé állja meg határozott hatás nyilvánult. Lukácsy komolyan törekvő és
becsvágyó színész ugyan, de ily nagyobb szabású conceptióval,
nyok az országos Bethlen-szobor bizottsághoz Nagy helyét e vád velem szemben s ez ellen nem is tar- mint a Moor Károly, nem igen tud ugy megbirkózni, hogy oly
tom szükségesnek védekezni; de van egy körülmény, alakítást nyújtson, mint a milyen Moor Károly a költő fantaEnyedre küldendők.
mely felett átsiklani nem lehet s ez az, hogy vál- ziájában volt Fekete Béla is tehetségének sok jelét adta, de
Vallás és politika.
jon megengedhető-e, hogy egy hivatali kötelékben Moor Ferencz szerepének genialis alakításának színvonalát
korántsem éri, jóllehet voltak most is játékának sikerültebb
A legutóbbi évek politikai története megadja a álló alárendelt tisztviselő felebbvalóját ferde helyzet- részletei; Szabolcsi Emil elé^ érzéssel rajzolta az öreg grófmagyarázatot ahhoz a sehogysem helyeselhető lár- ben tüntesse fel oly módon, mint az az idéztem nak gyötrődött lelkiállapotát; Nagy Pista mint Hermann nélmához, a melylyel elakarják fulasztani mindazoü lapban foglaltatik. Ezek előre bocsátása után, mert külözte a kellő lendületet és önérzetet; S. Török Kornélia
eredményeket, amelyek az uj politikai alakuláshoz személyem forog kérdésben, az önbíráskodás látsza- nem egészen alkalmas a szenvedély drámaiabb accentusainak a
fűződnek. Alig tudott szegény vármegyénk megsza- tát is kerülni óhajtván, átteszem az ügyet a köz- to mácsolására, játéka azonban nemes diseretio és bensőség
igazg. biz. kezébe, intézkedjék belátásaszerint s hogy lellemzi.
badulni a kiélesitett ellentétekből, a felszított szen
„Egy magyar huszárkáplár Bécsben" (Ich Corporal) cz.
yedélyekből, s végre beállhatott a viszonylagos nyu- befolyásolva ne legyen, az elnöki széket elhagyom.
életkép, mely szerdán adatott elő, a drámai müveknek azga

fajtájához tartozik, melyeket a német „Lokalpossé"-nak nevez,
még pedig azért, mert bennök többnyire lokális vonatkozások
a komikum mártásával leöntve fordulnak elő és a melyek többnyire helyi érdeküek. A czimszerep Mátray kezében volt, a ki
ugy í'es megjelenésével, mint temperamentumos játékával a maga
részére hódította a közönséget, Szabolcsi Emil igen jól talalta
magát bele a Lampel gazdag fűszeres szerepébe; Fekete szintén jól alakított, de a naivitásból és egy fiatal gyerek kamaszéveinek szeretetreméltó szögletességéből valamivel nagyobb
dosist kellett volna még belevegyiteni játékába; Szabolcsiné
mint báró Rumpelsburg Elza, erős és ellenállhatlan ostromot
intézett a nézők nevető idegei ellen; Nagy Mariska ügyesen
közvetítette az átmenetet a kommandirozáshoz hozzászokott,
zsörtölődő kisasszonyból a szeremtől olvadozó szelíd leánynya.
Említést érdemelnek még Veszprémi és Megyeri Kálmán.
Csütörtökön „A szegedi menyecske" cz. énekes népszínművet adták. A darab meséje elég üg) esen bonyolódik csomóba
és elég természetesen oldódik meg. Van benne nemzeti elem,
magyar szin, hang és jellemek, a mi elég érdem egy népszin
műnél. Minél közelebb áll egy műfaj a nép életéhez, annál inkább természetében ieksziK a sajátos vonások kedvelése A
szóban forgó darab sincs hijjával ily vonásoknak, ámbár nélkülözi a művészibb conceptiónak egységes voltát; nem látszik
rajta az alkotó erőnek szembeötlőbb nyoma. Az előadás értéké«e_nézve ugyanaz az ítélet mondható, mint a hasonló műfaj
körében mozgó előbbi előadásokra. A siker körül leginkább
fáradoztak: Nagy Mariska, Szabolcsiné R., Szabolcsi J., Mátray
Gy, Fekete B, Szabolcsi E. és Benedek.
Szombaton a nőegyleti mulatság folytán színielőadás nem
lévén a multheti cyklus pénteken fejeződött be a „Hámán és
Eszter" cz. melodrámával Zöldi Mártontól. A mű a drámai
összeütközések elég hathatós indítékaiból indul meg, de első
felvonásában nem elég élénk, sőt gyenge az emelkedés; a második felvonás ellenben, mely határozottan a legsikerültebb, a
tragikum erejével megkapó katastrophává jegeczesedik ki, mig
a harmadik felvonásban újból csökken és lankad az érdekíeszités és a hősnő szomorú, de drámailag nem megrendítő halálával végződik. Török K. Eszter szerepében melegen átérzett
és plastikus játékával rászolgált a tapsra; Csete mint Hámán,
már kevésbbé sikerült volt, alakításából nem ritt ki eléggé a
zsarnok satrapának sátáni természete; Szabolcsi Josefinnak
kisebb szerep jutott, de nyilt alkalma szép énekével gyönyörködtetni a közönséget; Nagy M nem tüntette fel eléggé egy
királynénál megkívántató méltóságot. Népdalokra még elég alkalmas a hangja, de ott, a hol nagyobb iskolázottság és modulatio kell, nem felel meg egészen. Fekete B. tényleg igen
routinirozott és ügyes színész, de Mérés szerep3 nem teljesen
az ő szerepkörébe vágó; Lukácsy A. teljesen jó volt mint király; Benedek és Szabolcsi Emil is ügyesen vette ki a maga
részét.
Még egy kérdés: Miért mindig csak népszínmű és bohózat? miért nem egyszer középfajtáju dráma, a mire meg vannak a társulatban a qualitások és feltételek is. És végül,
„operett" hol késel az éji homályban?
N.
Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában.

P á r t o l j u k a hazai i p a r t !

A Székelyföldön sok olyan sör
kerül forgalomba, mely nem
idevaló gyártmány, pedig

Bürger Albert
marosvásárhelyi
sörfőzdéjében
olyan sör késsül,
mely bátran vetekedhetik a kőbányaival avagy bármely más
külföldi gyártmány nyal.
Kérjük ennélfogva a nagyérdemű közönséget a székely ipart
pártolni és a vendéglőben csakis

marosvásárhelyi
sört ==
követelni.

és 1745/2. hrsz. 2 kor.; a bordosi 533. sz. tjkvben
foglalt 1233a/j. hrsz. egész ingatlanra 228 koronában az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1900. évi augusztus hó 13-ik
napján d. e. 9 órakor Bordos községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállap tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX.
t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott és az

kir. aljbiró.

Richter-félc

Horgony - Pain - Expeller
Llniment. Capsici

comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő
megpróbálásának, mert már több mint 30
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be-

dörzsölésként alkalmaztatlk köszvénynél,
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél

Egy alig

és az orvosok által bedörzsölésekre is
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta HorgonyLiniment. elnevezés alatt, nem titkos szer,
hanem igazi népszerű háziszer, melynek
egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70 kr. és 1 írt. üvegenkénti árban
majdnem minden gyógyszertárban készletben van; f ő r a k t á r : Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban.

használt, kitűnő szerkezetű
valódi angol

Helical Premier
Bicmldi

Ki nem akar megkárosodni, az

minden egyes üveget „Horgony"
védjegy és Richterczégjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.

eladó. — Czim e lap kiadóhivatalában
megtudható.

RICBTER F. AD. éi tíria, RUDOLSTADT
Cl. én kir. udvari szállítók.

A legjobb szénsavas vasas gyógyfürdő
— Erdélyben

ff

Homorúd

íí

Föévada tart junius hó 14-töl szeptember hó 2-ig.
•

E fürdő Udvarhelymegyében a sz.-udvarhelyi vasútállomástól 16 klmtr. távolban, havasi
kristálytiszta patak összeszakadásánál, egy fenyves erdőktől dúsan körülvett szélmentes szép
völgyben fekszik.
Vau 5 szénsavas vasas ivó gyógyforrása, melynek vize sáppadtság, vérszegénység s ezen
alapuló idegbetegségek eseteiben, valamint a légző és emésztő szervek hurutjainál biztos hatású^
kellemes ital, van 2 női és 2 férfi tágas, hideg uszodája és egy gőzfűtéssel berendezett több szakaszu kényelmes meleg szénsavas vasas fürdője.
E fürdők jeles gyógyhatásuak köszvény, idegzsába, ideggyengeség ellen, de különösen specziális
gyógyhatásuak női alluisi bántál máknál, u. m. petefészek, méh hüvely és hólyag megbetegedéseknél.
Mint magaslati gyógyhely — kellemes, egyenletes hőmérsékü, fenyőillattal vegyült pormentes levegőjével — versenyez bármely honi fürdővel.
Légkura gyanánt tüdővész, tüdő, mell, hashártya megbetegedések, rekedtség, hörghurut,
sápkor, nehéz lélegzés eseteiben biztos gyógyhatású.
Van állandó újonnan választott fürdő-orvos, most engedélyezett szabályszerűen felszerelt
gyógytár, postahivatal.
Távirda 4 klmtr. távolságban Szt.-Oláhfaluban.
A lakszobák ára szolid.
Főbérlő és vendéglős Gáspár Sándor, kinek jóhirü, szolid konyhája ismeretes, ö gondoskodik naponta kétszer pontos bérkocsi összeköttetéséről a sz.-udvarhelyi vasúti állomással.
Mindennemű megkeresésre és prospektussal készséggel szolgál és előjegyzéseket a szobák
berletére szívességből teljesít Udvarhelymegye (Udvarhelyi járás) főszolgabirája Dr. Demeter Lőrincz
ur, ki egyúttal fürdőbiztos is.
Gásp&r S á n i l o r , bérlő. Székely-Udvarhely.

1VI. liir*.

JX y úri
V.-v.
715
731
807
823
831

Sz. 4'<54 -1900.
tlkvi.

Árverési Mrűetményi kivonat.

<?09

A sz.-keresztúri kir. járásbíróságnak, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vajda Dénes
és társai végrehajtatóknak Szabó Andrásné Vajda
Judith végrehajtást szenvedő elleni 98 kor. 20 fillér
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék (a székelykereszturi kir.
járásbíróság) területén levő, a bordosi 28. sz. tjkv.ben foglalt 42. és 43/x. helyrajzi számú egész ingatlanra 400 kor., 794b/r hrsz. 12 kor., 2149a\x. hrsz.
6 kor., 2546a/2. hrsz. 2 kor., 2674/a. hrsz. 6 kor.,
2686b/!. hrsz. 20 kor., 1350/s. hrsz. 2 kor., 1740/a.

981

921

Gy.-v.

8z.-v.

síllamvasiítak.

m e n e t r e n d .

Érvényes

743

P á r t o l j u k a hazai i p a r t !

1881. évi november 1-én 3333. szám a. kelt I. M.
rondelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az l«8l. évi
LX. t-cz. 170. § a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
A kir. Jbiróság, mint tlkvi hatósága.
Székely-Keresztur, 1900. április 12 én.
Veress,

1900. uiájus

I-élőI.

V.-v.

V.-v,

Gy.-v.

Sz.-v.

V.-v.

]3B
620
ind. Székely-Udvarhely érk. A
140
1,01
Bikafalva
12?
547
Bögöz
]10
530
N.-Galambfalva
1241
5£1
Bethfalva
453
1232
Székely-keresztur
1^03
Ujszékely
Héjjasfalva
ind.
I1148
I48
4 1
érk.
800
209
Brassó
403
1112
ind.
Héjjasfalva
érk.
340
1053
1140
583
Segesvár
213
945
101
654
K.-Kapus
érk.
ind.
4_9
N.-Szeben
I
]25
656
ind.
K.-Kapus
érk.
943
849
433
érk.
Kocsárd
ind.
752
158
1030
M.-Vásárhely
1030
lói
443
854
ind.
érk.
Kocsárd
750
116
648
10*46
Kolozsvár
555
1042
1117
2ti
Nagy-Várad
2U
833
N / érk.
750
620
913
Budapest
ind.
342
Az indulási és érkezési idők középeurópai időre vonatkoznak.
Az éjjeli idő esti 600 órától reggeli 5® perczig, a perczeket jelző számjegyek aláhuzásáával vannak kitüntetve.

300
3"
329
354
411
421
438
484
1025
504
532

—

r

1
r

Utánnyomat nem dijaztatik.

