UDVARHELYI HÍRADÓ
SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI HETILÍAP.
Előfizetési árak:
Egész évre 8 kor. fél évre 4 kor. negyed évre 2 korona.
Egy szám ára 16fii. — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak
egész évre 6 kor. — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap.

Hangulatok politikája.
Kedélyháborgások vagy épen kedélyes hangulatok csinálták eddig az erdélyi politikát, ha
egyáltalán erdélyi politikáról lehet beszélni.
Csinálták továbbá, szerencsére, már régebben,
egyes erdélyi képviselők párt- vagy egyéb érdekek szerint.
A társadalom cselekedett hasonlóképen. Egyegy vészkiáltására meg-megrezzent, valamit tett
is, azutáu rábizta Erdély sorsát a véletlenségekre s azon partikularistákra, akik fontoskodó
képpel hirdették, hogy Erdélyt csak ők ismerik
s nélkülük azt nem lehet megmenteni. A szomorú eredmény az, hogy erős román intelligenczia keletkezik, mely nyilvánosan még uemzeti
nyelvünket sem akarja ajkaira venni, annál kevésbbé a magyar hazafiságot. Komoly adatok
pedig azt bizonyítják, hogy a román a k c z i ó
gazdasági téren visszaszorítja a magyarságot és
szászságot egyaránt.
E tényekkel szemben társadalmunknak csak
hangulata van. Másfél évtized előtt egv röpirat
hatása alatt erdélymentő hangulatában megcsi_náita-az -erdélyrészi közművelődési egyesületet.
Akkor azután megnyugodott az állam-organizáló munkában s a következmény lett a románság
sikeres ellenakcziója. Erre közbelépett az állam.
De mit cselekedett? Kihozta a székely fiukat
iparos tanonczoknak, mire kormány, parlament
és közvélemény ismét azt hitték, hogy Erdély
meg van mentve. Tényleg legtöbbet tett a közoktatási minisztérium. A nemzeti akcziót Erdélyben s névleg a Székelyföldön Csáky kezdte, de
sokkal nagyobb méretekben folytatta Wlasics
Gyula. A nemzeti hangulat most ismét megnyugodott, pedig folyton értesült a román pénz-

Oly messze járok . . .
Oly messze jár oh . ..
Keringő párok
Egymást ölelve,
Ugy lejtenek.
Egy kis szobába
Bor a pohárba,
ífeved susogva
Felejtelek.
8 elfelejtettem
A bort előttem.
A duhaj nóta
Keringő lett:
Álmodtam szépet
Keringtem véled,
Beszketö karom
Ugy átölelt.
Nagy

János (jghó.)

Szerelem.
-— Három lap egy vadász könyvéből. —

. . , Valamelyik napilap hírei közt egy szerelmi
drámát olvastam. Megölte a leányt azután megölte
önmagát, mert szerette őt. Mit törődöm az ifjúval
és a leánynyal ? Egyedül szerelmük érdekel; és nem
csak azért érdekel mert elérzékenyit, vagy inert meglep, vagy mert megiudit, vagy mert gondolkozóba ejt,

Felelős szerkesztő és laptulajdonos :
Becsek Aladár.

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij
külön minden beiktatásnál 60 fii. Nyilttér sora 50. fii.
A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda

intézetek műveleteiről. Legújabban kitűnt, hogy
román középföklbirtokos"ág keletkezik.
Óva intjük a nemzetet és a közvéleményt,
hogy aprólékos eszközök meg ne téveszszék.
Puszta hangulatok Erdélyt meg nem menthetik.
Nem menthetik meg a pratikularisták sem helyi
gondolkodásukkal, mely az általánosság magaslatára nem tud emelkedni. Nagy szabású és
mindent átfogó politikára van Erdélyben szükség
Oly politikára, melyben az állani és társadalom egyaránt részt vesz. Ssm az állam, sem
a társadalom különválva meg nem mentheti Erdélyt, hanem csak ketten szövetkezve. Hol az
államnak, hol a társadalomnak kell előtérben
állania, de mind a kettő évtizedeken át komoly
munkát kap a Királyhágón tul. Erdélyben a
magyar államiság és nemzeterő nem lesz addig
végleg megszilárdulva, mig
1. a magyarság számaránya a románság
irányában meg nem javul.
Vagy is, amig a magyarság Erdélyben a
nagy minoritásból ki nem bontakozik s legalább
a paritást meg nem közelíti. Ez pedig nem érhető el a magyarságnak Erdélyből való kiszállítása, hanem inkább megfordítva, csakis a magyar elem importálása által.
A földmivelés és ipar segítségével ez elérhető. Az agrikultura telepíthet, az ipar nemzeti
munkaerőt vihet Erdélybe. Idejárul még az
erdélyi magyarság természetes szaporodó képessége. Ez egyenlő gazdasági viszonyok közepett
kedvezőbb a románság terjeszkedő képességénél,
de meg kell adui a jobb gazdasági föltételeket.
Akkor azután az erdélyi magyarság nem vándorol ki Romániába. Viszont a nemzeti politikába kotnyeleskedő rövidlátásnak sem juthat
eszébe az erdélyi magyarság exportálása. Ha

azután a magyar elem számbeli megnövekedését kiegészíti kulturai fejlődés, akkor államföntartó nemzeti erő a Királyhágón tul szervezve
lesz önmaga irányában befelé.
2. Külső organizálását megfogja adni az
állami adminisztráczió behozatala. Ez is nélkülözhetlen föltétele Erdély megmentésének s kiegészítő része a nemzeti politikának. Erdély szellemi és társadalmi deficzitje csak Magyarországról pótolható, meg nem szüntethető máskép, mint
csakis az állami adminisztráczió által. A törvényhozásra tehát nagy és gyors föladat vár.

hanem mert feleleveníti bennem ifjúkorom egyik emlékét, egy különös vadásztörténetnek az emlékét, a
midőn ugy jelent meg előttem a szerelem, mint a
hogy az első keresztényeknek a kereszt jelent meg
az égen.
Az ősember ösztöneivel és érzékeivel születtem,
melyeket a czivilizáczió józansága és behatása mérsékelt. Szenvedélyesen szerettem a vadászatot; és a
vérző állat, a vér a tollakon, a vér a kezemen ugy
megrázza a szivemet, hogy majd megszakad.
Mult évben az ősz vége felé, hirtelen állt be
a hideg és meghívást kaptam egyik rokonomtól,
R . . . Károlytól, hogy vadkacsára menjek vele vadászni
hajnalbau, a láposokba.
Rendkívül szeretem a vizet: a tengert, mely
bár tulnagy is és meghódithatatlan; a folyókat, melyek oly csinosak, bár hamar tova siklanak, és mindenekfelett a lápokat, a hol a vízi állatoknak ismeretlen élete a maga egész teljében nyilvánul. A mocsár maga egy egész világ a földön, egy külön világ,
melynek megvan a maga külön élete, külön lakossága,
vándor utasai, zaja és titokzatossága. Misem ijesztőbb,
nyugtalanítóbb és izgatóbb, mint a mocsaras vidék
időnkint. Miért ez a félelem, mely az alacsony vizzel
borított földekről terjed el ? A lidérczfény, az ölelő
gyökerek, a mély csend talán, mely a nyugodt éjjeleken ráborul, vagy az a különös köd, gőzkor, mely
halotti lepel gyanánt lebeg felette, — avagy még
inkább az az érthetetlen zizegés, locsogás, mely oly
gyönge és néha mégis oly rémítő,mint az ágyú hangja,
vagy az ég dörgése, mely a lápos vidéket az álom

országához teszi hasonlóvá, a csak sejtett országokhoz, melyek felismerhetetlen és veszedelmes titkot
rejtenek.
Nem. Más dolog ez, más titok, sokkal mélyebb,
sokkal fontosabb, mely ott úszik a sürü ködben, talán magának a teremtésnek titka I És hát tényleg
nem az álló és gyökérhálóval bevont viz, nem a földből felszálló és a nap heve alatt szikkadó nedvesség
volt az, mely életre kelt, megfogamzott és a hol egy
napon az életnek első csirája megszületett?
Este érkeztem meg a rokonomhoz. Ugy fagyott,
hogy a kövek is majd megrepedeztek.
Reggeli fél négy órakor indulnánk, hogy fél öt
óra felé a kitűzött czélhoz érjünk. Azon a helyen
jégdasabokból sátrat készítettek, hogy ez védjen meg
egy kicsit a rettentően fagyasztó szél ellen, mely a
napkeltét szokta megelőzni, mely szél beretva módjára hasogatja az ember bőrét, tük módjára szurkálja,
görcs módjára húzza össze és tűz módjára égeti.
Rokonom kezeit dörzsölte: „Ilyen hideget még
nem éreztem, mondá, már esti hat órakor tizenhét
fok volt zérus alatt."
Étkezés után azonnal ágyamra vetettem magam
és a kandallóban lobogó láng fénye mellett aludtam el.
Midőn az óra hármat ütött, engem felkeltettek.
Báránybőr kabátot öltöttem magamra, mig Károly
barátom medvebőrben díszelgett. Miután mindegyikünk két csésze forró kávét megivott és utáuna két
pohár finom pezsgőt öntöttünk le, egy kisérő és kutyáink: Plonjeon és Pierrot társaságában útnak indultunk.

A nagyban létesítendő telepítés és ipar
munkáján tul kiváló föladata az állami igazgatás
szervezése Erdélyben.

3. Az államéval szinte egyenlőrangu föladat
vár a társadalomra. A magyar arisztokracziának
be kell vonulnia Erdélybe. Az összes községi
és közbirtokossági erdőkre kell áthelyezni az
alföldi hitbizományokat. Csak igy lehet pótolni
azt a nagy hiányt, melyet Erdély nemzeti társadalmának bomlása okozott. Csak igy nyerhet
ellensúlyt azon ujabb fejlemény, hogy az erdélyi
magyar gentry helyére mindinkább oláh gentry lép.
Csak igy lehet ismét gazdasági függésbe hozni
a románságot a magyar társadalomtól. Csak igy
létesíthető társadalmi tekintély a Királyhágón tul,
mely alapját fogja képezni az állam tekintélyének.
Más módja nincs Erdély megmentésének. Ez
a mód az erdélyi magyarság, névszeriut a székelység számbeli, gazdasági és kulturai kifejlesztése
mellett a magyar állami és társadalmi erők importja Erdélybe.
Minden egyéb eszköz lehet tetszetős vagy
agyafúrt, de eredménytelen. Legkevésbé lehet
pedig a magyar államot megszilárdítani a Királyhágón tul a puszta hangulatok politikájával.
Ezzel örökre szakitanunk kell.
(B. G.)

Hegedűs miniszter városunkban.

11. Együttes tisztelgése a sz.-udvarhelyi középiskolai tanári karnak:

a) állami főreáliskola tanári testülete, b) r. kath. főgimHegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter vánázium tanári testülete, c) ev. ref. koll. tanári testülete.
rosunkban teendő látogatása alkalmából alakult ren12. Az udvarhelyi kereskedő társulat és keresdező bizottság a programmot a f. hó 21-én tartott
értekezleten véglegesen megállapittta. Ez értekezle- kedő ifjúsági kör.
ten, melyet Hollaki főispán hivott egybe, a hatóságok
és testületek fejei mind jelen voltak. A minisztert
a vasútnál megérkezésekor Székelyudvarhely város és
A Pesti Hírlap. Első helyen áll ma kétségkívül
a vármegye nevében Hollaki főispán fogja röviden
lapjaink
közt a Pesti Hírlap. Első helyen munkaüdvözölni. A további részletes programm a következő:
társainak száma és előkelősége czimén ; első helyen
I.
a tartalom gazdagsága tekintetében. Nincs még egy
Délelőtt 10 órakor
lap, mely hazánk legelső iróit s mellettük a legjelesebb tárczairókat sorolhatná rendes munkatársai
a helyi iparkiállitás színhelyén
a helybeli iparoskör összes tagjainak együttes tisz- közé. S ezt el kell ismerni, ha tudjuk, hogy a Pesti
Hírlap rendes szerződtetett munkatársai Jókai Mór,
telgése és az iparosok kérvényének átnyújtása.
Mikszáth Kálmán, Tóth Béla, Murai Károly, Kóbor
II.
Tamás, Kozma Andor (Koboz), Kenedi Géza. (QuinDélelőtt 10 óra 15 perczkor
tus), ifj. Ábrányi Kornél, Vázsonyi Vilmos, Tömör-'
• az áll. kő^ és agyagipari szakiskolában
kény István, Bede Jób, Kézdi-Kovács László, Hock
ezen szakiskola tanári karának és felügyelő bizott- János, Homok, b. Jósika Kálmán stb. stb. De első
helyen áll a Pesti Hirlap terjedelem és tartalomságának tisztelgése.
gazdagság
tekintetében is. Naponként 20 —24 oldalon
III.
egy más lap sem jelenik meg. Egy más lap sem
Délelőtt 11 órakor
nyújt annyi előnyt előfizetőinek s s mindezt negyeda vármegyeháznál:
évi 7 koronáért, havonkint 2 kor. 40 fillrrért, mely
1. Róm. kath. lelkészek.
összig a Pesti Hirlap hiadóhivatalának (Budapest,
2. Gör. kath. lelkészek.
Váczi-körút 78.) küldendő.
3. Ev. ref. lelkészek.
Déryné naplója. Két füzet jelent meg Déryné hires nap4. Ág. ev. lelkészek.
1 ójából, Singer és Wolfnerék kiadásában. A hires magyar művésznő lebilincselő közvetlenséggel, himezés-hámozás nélkül
5. Unitárius lelkészok.
irja le benne regényes életét és egyúttal érdekfeszítő képet ad
6. A helyben állomásozó katonai tisztikar.
az akkori Magyarorszga társaséletéről. Déryné naplója tehát
7. Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottsá- nemcsak valóságos átélt regény, hanem becses ereklye és korgának küldöttsége, mely egyszersmint kérvényt nyújt történet is. A napló füzetekben jelenik meg, egy-egy füzet ára
át a héjjasfalva—sz.-udvarhelyi h. é. vasutak tovább 50 fillér. Megrendelhető miuden könyvkereskedésben, valamint
a kiadónál Singer és Wolner Budapest.
épitése iránt.
A khinai forradalom képekben. Transzvál ko8. Parajd vidék közönségének küldöttsége, mely
pár
hegyei
közt még ropog a fegyver, máris ujabb
kérvényileg folyamodik ipari érdekeinek felkarolása,
világesemény
köti le figyelmünket. A khinai emberilletve valamely ipartelep létesítése iránt.
irtó
forradalom,
amely a legnagyobb izgalomba hozta
9. Homoród vidék közönségének küldöttsége,
mely az oláhfalu—lövéte-h.-oklándi közutnak tör- a nagy hatalmakat, s amely könnyen végzetessé levényhatósági ut gyanánt leendő kiépítése czéljából het Európa békéjére is. Ilyen események alkalmával
tűnik ki leginkább a képes pol. napilapok nagy előállamsegélyért folyamodik.
10. Együttes tisztelgése a következő hatóságok- nye a többi újságok felett. íme, a Budapest máris
megragadta az alkalmat, hogy megismertesse olvasóit
nak és testületeknek :
a mennyei biradalommal. Sikerült kivitelű illüsztráa) vármegye tisztviselői, b) Sz -Udvarhely város tisztvicziókban
bemutatja Pekinget, a ravasz anyacsászárselői, c) kir. törvényszék, d) kir. ügyészség, e) kir. pénznét,
stb.
Akinek
olcsó s jó pol. napilap kell: az most
ügyigazgatóság, f) kir. tanfelügyelőség, g) kir. államépitészeti hivatal, h) kir. erdőhivatal, i) parajdi sóbányahivatal, a [félév alkalmával rendelj • meg a „Budapest"-et.
j) kir. posta és távírda, k) kir. államvasutak, 1) kir közElőfizetesi ára egy hónapra 2 kor. negyedévre 6 kor.

Irodalom.

félévre 12 korona. Előfizetések a „Budapest" kiadóhivatalához (Budapeat, IV., Sarkantyus-titcza 3. sz.)
intézendők.

Újdonságok.
Évzáró-ünnepély. A székelyudvarhelyi m. kir.
áll. főreáliskola a vármegyeház dísztermében í. évi
junius 29 én délelőtt 10 órakor tartja évzáró-ünnepélyét, melyre a szülőket és a tanügy barátait tisztelettel meghívja az igazgatóság. Az ünnepély műsora
következő : 1. Koronázási induló. Mayerbeernek „Próféta" cz. operájából, Előadja az ifj. zenekar. 2. Erős
várunk. Luther Mártontól. Bach Sebestyén hármonizálása szerint. Énekli az ifj. énekkar. 3. Igazgatói
jelentés. 4. Népdalegyveleg. Czímbalmon előadja Fankovich László VII. o. t. 5. Szilágyi Erzsébet. Tóth
Kálmántól. Szavalja Molnár Géza I. o. t. 6. „Az Úr
itél." Váradi Autaltól. Szavalja Ferenczy Géza VI.
o. t. 7. Hatodik Air Varié, Beriottól, op. 32. Hegedüsoló, zenekari kísérettel, előadja Solymossy Akos
VII. o. t. 9. Corneille Cid, IV. felv. 3 jel. Előadják
Balázs Jenő és Gunné Vilmos VII. o. t. 10. Rákóczyinduló. Dr. Wekerle László szövegére Goll Jánostól.
Énekli az itj. énekkar.
Bankett a miniszter tiszteletére. Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter tiszteletére julius 1én déli 12 órakor a vármegyeház dísztermében társas ebéd lesz. Egy teríték ára 5 korona, a melyben
a zene is benne van. A bizottság ezúton is felhívja
mindazokat, kik a társ is ebéden résztvenni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat lapunk szerkesztőségénél f. hó 28 déli 12 óráig tudassák. Különben
az aláírási ivekkel minden egyes intézet, testület
meg lesz e napokban keresve.
Uj tanitóképzö-intézet felállítása a Székelyföldön. A kultuszminiszter az erdélyi részekben egy
második tanitóképző-intézet létesítését határozta el
s azt Sepsi-Szt-Györgyön állítja fel. A miniszter eme
határozatát Háromszékmegyében általános örömmel
fogadták, mert az ott elhelyezett kisdedóvónő képzőintézet nem felelhetett meg a hozzáfűzött várakozásoknak,
A Székely-vasút közgyűlése. A Héjjasfalva —
székely udvarhelyi helyi érdekű székely-vasút részvénytársaság folyó hó 18-án délelőtt tartotta évi
rendes közgyűlését Budapesten, Ugrón Gábor elnöklete alatt. Miután vármegyénk e vállalatban mintegy
félmillió értékkel van képviselve, e közgyűlésen a
törvényhatóság képviseletében dr. Damokos Andor

jegyző, m) csendőrség, n) ügyvédi kar, o) orvosi kar.

A mint az első lépéseket tettem a szabadban,
ugy 'éreztem, mintha a csontjaim is kővé fagytak
volna. Egyike volt azon éjjeleknek, a mikor a viz
is megholtnak látszik a hidegtől. A megfagyott levegő oly ellentálló, hogy szinte fájdalmat okoz, szellő
nem mozgatja; lekötött, mozdulatlan; csíp, áthatol,
szárit, megöli a fákat, a növényeket, a rovarokat, az
apróbb madarakat, melyek a fákról a kemény földre
hullnak le, a hol ép ugy megkeményednek a hideg
behatása alatt.
A hold, melynek utolsó negyede volt, sápadtan
lebegett az űrben, oly gyengének látszott, mintha
nem birna tovább menni, mintha neki is ott kellene
maradni, lekötva az éj ridegsége által. Száraz, szomorú fényt vetett a világra, elhaló gyönge fényt, a
milyen az minden hónapban, feltámadásának végperczeiben.
Egymás mellett haladtunk, Károly és én. Hátunkat meggörbítve, kezeinket zsebünkbe rejtve, puskánkat a hónunk alá szorítva. Csizmáink, melyekre
vásznat kötöttünk, hogy el ne csuszszunk a befagyott
vizén, nem okoztak semmi zajt és én a fehér párát
néztem, melyet kutyáink lihegése, lélegzése okozott.
Nemsokára a mocsár szélére értünk és ráléptünk a száraz ösvények egyikére, melyek a náderdő
között elhúzódtak.
Könyökeinkkel megérintvén a szalag alakú hoszszu leveleket, ezek egy kis zajt okoztak ; elfogultnak
éreztem magamat, a milyen sohasem voltam, elfogulttá tett ez a hatalmas és különös izgalom, melyet
bennem a mocsarak keltenek. Ez a láp itt meghalt,
meghalt a hidegtől, mert rajta jártunk, elszáradt fűszálainak sorai közt.
Egyszerre csak az ösvények egyikének kanyarulatánál megpillantottam a jégházat, melyet a hideg
ellen való védelmül építettek nekünk. Beléptem és
miután még vagy egy óra hosszat kellett a bolygó
madarak ébredésére várnunk,etakaróm alá húzódtam
és felmelegedni igyekeztem.
Aztán hátamra fekve az alaktalan holdat kezd-

tem nézni, mely olyannak látszott a sarkvidéki háházunk áttetsző falain át nézve, mintha négy szarva
volna.
A megfagyott mocsárnak, a lalaknak hidege, az
égről leereszkedő fagy mihamar ugy áthatott, hogy
köhögni kezdtem.
Károly rokonom nyugtalankodni kezdett „Ha
nem is lövünk ma valami nagyobb dolgot, mondá,
azt még sem akarom, hogy meghűlj; tüzet rakunk."
És a csősznek megparancsolta, hogy vágjon sást.
Jó csomót raktak bele sátorunk közepére melynek tetejében helyet hagytak a füst elvonulására ; és
midőn a piros láng felcsapott a kristályfalak mentén,
ezek csillogni kezdtek, mintha a jégkövek izzadtak
volna. Károly, a ki kivül maradt, igy kiáltott rám :
„Jer hát ki nézni!" Kimentem és a meglepetéstől
megmerevedtem. Kúpalakú sátrunk olyan volt, mint
egy óriási gyémánt a tűz közepén, melyet hirtelen
odadobtak a mocsár befagyott vizére. És bent két
mesés alakot lehetett látni, a mint melegedtek.
Fejünk felett azonban külöuös elhaló, tovatűnő
kiáltás hallatszott. Sátrunk világossága felriasztotta
a vad szárnyasokat.
Misem indit meg annyira, mint az első jelentkezése az életnek, melyet nem lehet látni, mely a
sötét levegőben siet tova, oly gyorsan, oly messzire,
mielőtt a szemhatáron a téli napnak első derengése
feltűnt volna. — A hajnalnak e dermesztő perczében
ugy tetszett nekem, mintha e száguldó kiáltás, mely
egy állatnak tollaival szállt tova, a világ lelkének
sóhajtása lett volna.
Károly igy szólt : Oltsd el a tüzet. Itt a hajnal.
Az ég csakugyan halványodni.kezdett és a vadkacsák rajai hosszú, gyorsan eltűnő nyomokat hagytak maguk után.
Fény csillant fel az éjben, Károly lőtt; és a
két kutya kirohant.
Innentől fogva, perczről perezre, majd ő majd
én, élénken tüzeltünk, a mint a sás között egy-egy
szárnyas vad árnyéka tünt fel. És Pierrot és Plon-

jeon, lihegve és buzgón, oda hozták nekünk a vérző
állatokat, melyek néhánya még megtört szemekkel
nézett ránk.
Kivilágosodott, tiszta kék ég borult reánk, a
nap feltűnt a völgy mélyében és ép hazaindulni készültünk, midőn fejünk felett hirtelen két madár
surrant el, egyenes nyakkal, szétterjesztett szárnyakkal. Lőttem Az egyik majdnem ép a lábam elé esett.
Ezüst hasú kacsa volt. Erre aztán a légürben, felettem egy hang, egy madár hangja hallatszott. Rövid,
ismétlődő, szaggatott panasz volt; és az állat, az
életben maradt állat forogni kezdett a kék ég alatt,
felettünk és meghalt társát nézte, melyet kezeim közt
tartottam.
Károly térdre ereszkedve, fegyverét vállára
vetve, ragyogó szemekkel nézte, várta, a mig elég
közel lesz.
— Megölted a nőstényt, mondá, a hím tieili
fog elmenni.
Csakugyan nem mont el; folyton keringett,
folyton ott sirt körültünk. A szenvedés nyögése soha
nem tépte ugy a szivemet, mint ez a kétségbeesett
hivás, ez a fájdalmas szemrehányás, mely a légürben
egyedül maradt szegény állattól eredt.
Időnkint menekülni próbált a fegyver elől, mely
röptét követte; ugy látszott, mintha kész volna útját
egyedül is folytatni. De nem birván magát erre rászánni, mihamar visszatér, hogy párját kövesse.
— Tedd le a földre, mondá nekem Károly,
mindjárt közelebb jön a másik is.
Csakugyan közelebb jött, nem törődött a veszélylyel, elvakította az állati szerelem, a másik állat
iránt, melyet én megöltem.
Károly lőtt; olyan volt ennek hatása, mintha
elmetszette volna a zsinórt, melyen a madár függött;
egy fekete testet láttam, mely lebukott; a sás közt
egy leeső test zaját hallottam. És Pierott elhozta
nekem.
A már hideg két testet ugyanabba a tarisznyába
tettem . . , és még e napon elutaztam. F. Z. Oy.

alispán, dr." Válentsik Ferencz tiszti-főügyész és Koncé ügyében rgy ujabb térkiszakitása végett, helyszíni a szülőket, mint az érdeklődőket szívesen látja az
Aurél számvevő vettek részt. Az igazgatóság részéről szemlék tartása végett szintén bizottság lett kiküldve. igazgatóság.
A Solymossy-féle sósfürdő már a kö/önsé^
Szenti Bálint virilis kérésére az ő képviseletében a
dr. Török Albert és Ugrón János voltak jelen.
A ref. kollégiumban az évzáró ünnepélyt mult a névlajstromba Gyertyánffy Gábor vétetett föl. A rendelkezésére áll. Tulajdonosa ez évben melegfürdővasárnap délután tartották meg nagy közönség rész- városi elemi iskola tárgyában azon előterjesztést, vel is kibővítette, s omnibusz közlekedést létesített,
vétele mellett. Az igazgató néhány í'ontosabb adatot hogy szeptemberben az 5-ik osztály tanitói állása a melynek árát személyenként oda és vissza 20 filfölemlítve az iskolának ez évi történetéből, kihirdette ne rendszeresítessék, hanem mint párhuzamos osztály lérben állapította meg, a mely a Solymossy-ié\e
a pályázatok eredményét, s kiosztotta a jutalmakat. álljon fenn, elfogadták. A reáliskola ideiglenes ját- gyógytárban váltható, a honnan van az indulás1 is.
Azután következett az ünnepélynek legfontosebb ré- szóteréül a kiküldött bizottság javaslatára a korcso- Az omnibusz menetterve ez: délelőtt indulás / 2 8,
vissza 9, 10, 11, 12 órasze : pályázatok hegedűvel, fuvolával, gordonsal, lyatér és a malomutcza között levő tért a bizottság 7 2 9 , 7 2 lO, V.,11 órakor;
1
kor.
Délután
indulás
/
'd,
'/s4, ' / A 1/i6 órakor;
2
szárny kürttel és énekkel a Gr. Haller-ié\e és Daniel- átengedte. Végül több kisebb ügy letárgyalása után
vissza 4, 5, 6, 7 órakor. Omnibuszjegyek csak a kiirt
féle jutalmakra. Nyertesek lettek : Kovács Lajos VIII. a gyűlés véget ért.
Az érettségi vizsgálatok a ref. kollégiumban időre érvényesek. A „Sóskertben" julius hó 1-étől
o. t. (4 arany,) Bedő Béla IV. o. t, (3 arany,) Sturm
f.
hó
20—21-én tartatott meg Dr. Mezei Ödön fő- kezdve Pálffy-féle kiváló jó bor, sör, édesített italok
János, VI. o. t. (2 arany,) Mökesch Frigyes (szárny
gondnok
elnöklete mellett Dr.Ballagi Géza sárospa- és hidegételek kaphatók. Fürdési dijak: 1. Hidegkürttel 10 K.,) Szabó Gyula VIII. o. t. (fuvolával 2
arany), Vajda Loránd VIII. o. t. (nagy gordonnal 1 taki jogakadémiai tanárnak mint kormány képvise- fürdő ruhával és törülközővel 15 kr. 2. Melegfürdő
arany), Zakariás József és Suszter János VI. o. t. lőnek jelenlétében. A vizsgálatról egy tanuló beteg- — fakádban — törülközővel 35 kr. 3. Melegfürdő
(10—10 K.) Az énekversenyen Fancsali Sándor IV. ség miatt visszalépett, a többi 15 jelölt közül jelesen márványniozai/i-kádb-dü, törülközővel 55 kr. A melego. t. nyerte el a gr. Haller-féle 1 drb. jutalmat, a érett kettő, jól hat, egyszerűen öt; kettő pedig egy- fürdőnél alkalmazott egyén képesített masseur. FürGyárfás-iélc 5 koronát pedig Szabó Gyula IV. o. t. egy tárgyból két hónap múlva javitó vizsgálatra uta- dőjegyek a helyszínén válthatók.
Tornavizsgálatok. A róm. kath. főgymnasium
A latin pályakérdés megfejtéséért Kovács Lajos VIII. síttatott.
20-án
tartotta meg tornavizsgáját a temető melletti
A Nőegylet juniálisa. A helybeli jótékony Nőo. t. kapott 56 koronát. (Bottáné-ié\e alapból,) Kasjátszótéren.
Tamás Albert tornatanár vezetése melsay István VIII. o. t. 50 koronát pályázatáért a fran- egylet, mint lapunk utóbbi számában említettük, pomlett,
a
tanári
kar és érdeklődő közönség jelenlétében.
czia nyelvből (Kis J.-féle alap), Fazakas Sándor pásan sikerült nyári tánczmulatságot rendezett 16-án
Az
összes
növendékek
(I—VII. oszt.) 4-es sorokból
VIII. o. tanuló 50 koronát szépírásért. '.(Kis alap). a Galter-féle színkörben. A mulatság anyagi eredálló
nyitott
oszlopban,
ugyanegy ütemre végeztek
A szép ünnepély végeztével Gönczi Lajos igaz- ményéről a következő elszámolást vettük : „A tánczszabadgyakorlatokat.
Az
e czélra tett 200 koronás
gató meleg szavakkal kifejezte a kollégiumnak hálás estélyen befolyt belépő jegyekből 337 korona, nyakalapítvány
kamatját
Kárpáthy
István VI. o. tanuló
tiszteletét Ilaller Louise grófnő Ö Méltósága iránt, kendők elárusitásából 45 korona, összesen 382 kor.
aki az idén is hagyományos áldozatkészségével 14 Ebből kiadás volt 161 kor. 56 fillér, marad tehát nyerte el, mint olyan, aki ügyessége által a versetiszta jövedelem 220 kor. 44 fillér. Felül fizettek: nyeken leginkább kitűnt. Általában ugy az egyes
drb. aranyat küldött jutalmazásokra.
csapat-, mint a szertornászatban az eredmény igen
Elszámolás. A helybeli önkéntes tűzoltó-egy- Szöllősi Samu 101) koronát, Válentsik Ferencz 16
szépnek mondható. — A főreáliskola ma délután 3
letnek folyó évi junius 3-ikáu tartott nyári mulat- kor , Hollaki Árthur főispán 6 kor., dr. Damokos
órakor tartja meg tornavizsgáját Nosz Gusztáv tornaságán bevétel voit 162 K. 80 fill. kiadás 137 K. 69 Andor alispán 6 kor., Tejes Áron 4 kor.. Ehrenreich
tanár vezetése mellett.
fill. tiszta bevétel 25 K. 11 fillér. Felülfizettek: Dr. Jakab 3 kor., Özv. Ugrón Lázárné, Özv. Török Pálné,
A Libáni-út megnyitása. Emiitettük, hogy a
Damokos Andor alispán 4 k. 80 fill., Csillag József Gábor Márton, Steinburg Ottóné, Flórián Kristóf,
helybeli
és a gyergyói kereskedők azon alkalomból,
dr.
Simó
Balázs,
Gönczi
Lajos,
Betegh
Pál
2—2
ko
3 k., Koncz Ármin 2 k. 80 fill., Virágh József 2 k.
hogy
a
Libáni-út
immár járhatóvá van téve, julius
rónát.
Leljék
jutalmukat
a
nagylelkű
adadozók
abban,
Rösler és Gábor 1 k. Weisz Bernát l k. Dézsi Bahó
8-án
egy
nagyszabású
kirándulást rendeznek a
hogy
e,
bár
csöndben
és
zaj
nélkül,
de
ernyedetlenül
lázs l k. Dr. Daróczi Ignácz 80 fii. Szeles Dénes
helyszínére.
A
rendező
bizottság
minden lehetőt el80 fii. Csillag István 60 fii. Ferenczi György 60 fii. munkálkodó humánus egyesületet kitűzött czélja felé
követ,
hogy
a
mulatság
mentől
fényesebben
sikerülMagyari Ferencz 20 fii. Szabó József 20 fii. Fogad- haladni segítették. Fogadja ugy az egylet, mint a
jön
s
éppen
ezért
a
részvételi
jegyek
árát
is
a legják valamennyien a parancsnokság hálás köszönetét. rendezőség hálás köszönetét özv. Zakariás Józsefné,
minimálisabb
árban:
6
koronában
állapította
meg.
Székely-Udvarhely város közgyűlése. Székely- ki szíves fáradozással varratta, áruitatta a nyakkenE
kiránduláson,
mint
értesítenek,
a
helybeli
Székely
Udvarhely város képviselőtestülete 23-án, szombaton dőket, s ezzel az est jövedelmét mjglepő szép öszDalegylet is részt vesz, a mely 7-ikén Gyó.-Szentdélelőtt Demeter Dénes h. polgármester elnöklete szeggel gyarapította, valamint köszönet és hála illesse
Miklóson hangversenyez, s másnap reggel az odavaló
a
rendezésben
résztvevő
urakat,
—
kik
élükén
Har__alatt__ülést tartott, a melyen a képviselőtestületi takirándulókkal érkezik a helyszínére. A rendező-bigoknak mintegy egyharmada jelent meg. A tárgyso- gita Nándor igazgató úrral — nem kiméivé semmi
zottság
ez uton kéri fel mindazokat, akik meghivót
rozat 1-ső pontja alatt Demeter h. polgármester fáradságot, hihetetlen rövid idő alatt, ritka ízléssel
nem
kaptak,
de arra igényt tartanak, hogy evégett
bemutatta a Hegedűs fogadására és városunkban való tündérligetté változtatták a kopár helyiséget." —
a
r.
b.
pénztárnokhoz,
Gábor Mártonhoz szíveskedidőzésére szóló, már megállapított programmot. Ez- Dorosné, e. jegyző.
jenek
fordulni,
akinek
a
dijak is fizetendők.
A püspöki körút vége. Gróf Majláth Gusztáv
zel kapcsolatosan Bod Károly szóvátette és azt a
kérdést intézte a h. polgármesterhez, hogy váljon mi róm. kath. püspöknek vármegyénkben tartott hat
Színház.
annak az oka, hogy a város részéről a polgármester hetes körútja 22-ikén, pénteken ért véget, a midőn
Junius hó 17 én vasárnapi előadásul a „Kápolnai csata"
nem fogadja a minisztert? Mert — úgymond — ez á délután 3 órai vonattal Gyula-Fehcrvárra utazott. adatott. A darab nem drámai alkotás a szó aesthetikai értelszomorú szinben tünteti föl e várost és végtelenül Tiszteletére az állomásnál megjelent a róm. kath. mében, hanem inkább csak dramatizált korrajz. Egyes mozzasajnálja, hogy a szép fogadásra ez már most árnyat tanári kar a tanuló ifjúság élén, a róm. kath leány- natai, igy pl a harmadik kép oly megkapó volt, hogy senki
sem vonhatta ki magát annak hatása alól. Az egyes szereplők
vet. Kérdi tehát rendén van-e az, hogy a mikor a iskola az apáczák vezetése mellett és nagyszámú kö- dicséretes odaadással játszottak. Fekete Béla két szerepet adott,
miniszter látogatásával megtiszteli e várost, akkor zönség. A püspök az indulás előtt csak pár perczczel az első képben Brucsáknak, — egy az osztrákkal kokettirozó
az nincseu képviselve ? Igaz, hogy nyomorultak va- előbb érkezett az állomásra, s a jelen volt vezető és maradiságában s hűbérúri dölyiében megcsontosodott felvigyunk, — majd igy folytatja, — adóssággal küz- télfiakkal egy pár barátságos szót válthatott, amely déki földbirtokosnak, — a lll-ik képben pedig egy orosz tisztdünk, de erkölcsi reputácziónk meg van. Ö ebben a után az egybegyűltek lelkes éljenzése mellett távo- nek a szerepét. Az előbbibe nagyszerűen adta beszédében a
magyar, német és tót szavakat tarkán összekeverő gentryt, az
város mellőzését látja, s nem hiheti azt, hogy ez a zott körünkből, ahol mindvégig szives fogadtatásban utóbbiban már színeket alkalmazott, czéltudatosan individualiminiszter kívánságára történt volna, mint a h. pol- részesült.
zálva; Mátray Gyula Kezében Kossuth Lajos szerepe volt;
gármester ur mondja. Ha e sérelem orvosolva nem
Az aszfalt bizottság gyűlése. A munkálatok ügyes maszk, nemes önérzet, pathetikus hang jellemezte játélesz, képes lesz testületi tagságáról leköszönni. Nem vezetése és ellenőrzésére kiküldött aszfalt bizottság kát ; Szabolcsi általában véve jól adta a Slanyi lelkész szerede itt-ott kisé színtelen volt, a mi különben rekedtségének
tudja, szándékosan történt e ez ? Adtunk-e okot erre ? az elmúlt héten kétszer is ülésezett Hlatky Miklós pét,
tudandó be; Csete Lajos Kondray mészáros sserepét sikerülHa van, bünhödjünk egészen, ha nincsen, tisztártas- elnöklete mellett. A dr. Lengyel-féle ház előtt lévő tebb alakításaihoz számithatja; Lukácsy A. helyesen interpresék ez ügy. Hasonló szellemben szólal föl Györffy kutat a bizottság az ut szélére áthelyezni határozta. tálta a változatos színekben gazdag szerepét; Nagy Pista szép
Titusz, Bápolti Domokos. Gyarmathy Ferencz nem A jelenlegi kutat befedeti csupán csak tüzrendészeti énekével gyönyörködtette a különben lelkes diákságból álló
ugy mond — hanem a város érdekében szempontból hagy azon egy kőlappal befedett nyílást, közönséget; Szabolcsi Jozefin játékában kiemelkedett a terméa fia _
szetesség, bensőség és közvetetlenség; a többiek is elismerést
szólalt föl, a midőn azon óhajának ad kifejezést, hogy s a kut vizét egy földalatti cső segélyével az ut szé- érdemelnek játékukért.
a város ez alkalommal föltétlenül reprezentáltassék, lére vezet át, a hol egy száraz kutat ásat, melyre a
Hétfőn
egyike volt a legsikerültebb előadásoknak a
b a minisztert a város feje fogadja. Éppen ezért jelenlegi szivatyut helyezi. A Szabó József-féle be- „Tiszurak a zárdában" czimü énekes vígjáték szinrekerülésével.
keri a képviselőtestületet, hogy mondja ki és hozza kerített emlék szintén a járda szélére lesz áthelyezve. Derült, szellemes és az erkölcsi érzéket nem sértő hang, szia r. bizottság tudomására, hogy a reprezentáczióból a Az alsó Kossuth utczában a szerződéstől eltérőleg porkázó ötlet, meglepően szövődő A mese nem czélozza ugyan
magarészét kérelmezni óhajtja sőt a sorrendben vegye nem a keleti, hanem a nyugati oldalra rakatja a valami eszme diadalra juttatását, hanem inkább operettszerü
föl. Dr. Nagy Samu megjegyzi, hogy ezt már ko- járdát. A Szombatfalvi-utczában a déli oldalon lesz jellegével s csipkedő iróniával bepillantást nyújt a zárdai élet
rábban, a programm megállapításakor kellett volna elhelyezve az aszfalt járda s tart a Kovács J.-féle cullisái mögé, annélkül, hogy mindazt komolyan venné. Fekete
Béla igazán brillírozott a Brissac testőrkapitány szerepében;
tisztázni, amely értekezletre a város h. polgármes- szeglet házig a honnan átjáróval összekötve a Szak- a siker közte, S. Török Kornélia és Szabolcsi Jozefin között
is meg volt híva. A gyűlés határozata képpen az el- iskola külső szegéig fog haladni. A bizottság pénte- oszlik meg. Ez utóbbi egyetlen szerepében sem mutatta annyira
nök enuncziálta, hogy a képviselő testület kedves ken tartott üléséből átiratot intézett a vállalat mér- alakító képességét, kedves vonásait, a naivitást, az ártatlan
kötelességének tartja s ebből folyólag fogadni is fogja nökéhez, a melybea felkéri, hogy az esetleges kelle- tettetést; valósagos kis ördög volt. S. Török Kornélia határoHegedűs minisztert városunkban leendő látogatása metlenségek kikerülése végett, a boton keverést szi- zottan tehetséges színésznő ; nem csak akkor állja meg helyét,
mikor a tragoedia kothurnusát ölti magára, hanem a vígjáték
alkalmával, amiről a rendezőbizottságot a programmba gorúan ellenőrizze. Ez átiratnak az képezte alapját, derültebb légkörében is megállja helyét. Nagy Mariskának
való felvétel végett értesíteni fogja. — A tárgysoro- hogy szemtanuk állítása szerint, egy-egy bárka érdemei közé tartozik a játék elevensége és biztossága: Benezat mindenik pontja, a városi elemi iskola államo- homokhoz nem tették egészen hozzá a megfelelő dek ügyes partnerje volt Brissac testőrkapitánynak ötletei kesítása tárgyában kelt miniszteri leirat, a napirendről másfél zsák czementet. A munkálatok szigorú ellen- resztülvitelében ; Csete (Bodó abbé) ott ahol vigyáz, szerepének
levétetni határoztatott. Az alispánnak, a szoábatfalvi őrzése végett a bizottság megkeresésére a város két egyéni vonását is tudja kiaknázni, de sokszor nem sikerül neki
elfeledtetni azt, hogy más szerepekben is hasonló, sőt ugyanaz.
híd kiépítése tárgyában .küldött átiratára a közgyű- emberét küldte ki.
Szabolcsi Emil, Szabolcsiné és Sárközyné elfogadhatóan állotlés a tárgyalások megejtése végett Hlatky Miklóst,
Az állami felsöleányiskola évzáró ünnepélyét ták meg helyüket.
Gyarmathy Ferenczet, a polgármestert és a tiszti- és . zene, ének vizsgáját ma délelőtt 11 órakor tartja
Kedden valahára egy operett, az: Üdvöske került szinre.
főügyészt küldte ki. A barompiacz áthelyezésének a főreáliskola tornacsarnokában. Az ünnepélyre ugy Süjetje elég kedves, de zenéje különös, a mi a solóéneket il-

Jeti, kissé sajátszerű, sőt nehézkes. A főszerep: Bettina pulykapásztor, a kihez az Üdvöske varázsa tüződik, az a varázs, hogy
addig, mii szűzies tisztaságának zománcza kart nem szenved,
környezetének szerencsét szerez és biztosit és az egyesekről, a
kikre a nép babonája szeriut a „teher" nehezedik, e tehernek
kárhozatat leveszi — Nagy Mariska játszotta e szerepet. Játéka
ellen kevés, vagy talán semmi lényeges kifogást emelhetni, de
hangja nem felel meg a követelményeknek, hiányzik énekéből
a melódia; az egyes hangoknak rythmikus egymásba olvadása;
éneke itt-ott vontatott és magasabb registerekre nem alkalmas,
a közép hangok még elég tisztán és csengően érvényesülnek;
couplettekben különösen, a hol a játék temperamentumos volta
még kiegészíti, megteszi •>. hatását; Szabolcsi hangja szintén
nem nagy terjedelmű, de fülbemászó, szívhez szóló, modulatióiban hajlékony ; Fekete Béla a XVIII. Loránd fejedelem szerepét a benne rejlő komikum teljes kiaknázásával adta, anélkül,
hogy a karrikaturába csapott volna át; Benedek N. mint Fritteliui herczcg rokonszenves alakítást nyújtott; Nagy Pista a
mellett, hogy a Pippó szerepét pajzán jó kedvvel játszotta meg,
remekül énekelt, de csak a harmadik felvonásban, az első kettőben mintha kimélte volna a hangját, nem hangoztatta azt
kellő erejében; .Csethe jól adta a Rokko bérlő szerepét. Az
előadás általában véve telezett.

gatlanra 486 kor. 223. helyrajziszám ingat 2 kor.,
237. hr.-z. ingat. 2 kor., 352/1. hrsz. ingat. 42 kor.,
360. hrsz. ingat. 120 kor. 445. hrsz. ingat. 4 kor.,
447. hrsz. ingat. 18 kor. 473. hrsz. ingat. 14 kor.,
503. hrsz. ingat. 14 kor. 534. hrsz. ingat. 28 kor.,
575. hrsz. ingat. 30 kor. 581. hrsz. ingat. 22 kor.,
616. hrsz. ingat. 30 kor. 634. hrsz. ingat. 12 kor.,
671. hrsz. ingat. 24 kor. 751. hrsz. ingat. 8 kor.,
809. hrsz. ingat. 44 kor. 844. hrsz. ingat. 8 kor.,
8ü3. hrsz. ingat. 10 kor. 869, 877. hrsz. ingat. 12
kor., 918. hrsz. ingat. 26 kor. 964. hrsz. ingat. 28
kor. 981, 982. hrsz. ingat. 44 kor. 1078. 1079. hrsz.
22 kor. Ii06. hrsz. ingat. 18 kor. 1148. 1151.
hrsz. ingat. 14 kor. 1192. hrsz, ing;<.t. 8 kor. 1253.
hrsz. ingat. 216 kor. 1348. hrsz. ingat. 4 kor. 1359.
hrsz. ingat. 4 kor. 1384. hrsz. ingat. 4 kor. 140j.
hrsz. ingat. 4 kor. 1422. hrsz. ingat. 4 kor. 1512.
hrsz. ingat 6 kor. 1592. hrsz. ingat. 4 kor. 1610.
hrsz. ingat. 8 kor. 1619. hrsz. ingat. 8 kor. 1233/1.
Szerdán Fekete Béla színig izgató 15 évi szinészkedésé- 1234/2 hrsz. ingat. 4 kor. a 182. sz. tjkvben foglalt
nek jutalomjátékául Beöthy László „Béni bácsi" cz. vígjátéka 41/2 42/2 hrsz egész ingatlanra 16 koronában ezenadatott. A mű valósággal a budapesti vígszínház igazi terméke.
nel megállapított kikiáltási árban az árverés elrenOtt van az egyedüli talaj az ily művek fel burjánzására. Abból delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az
még nem következik, hogy a mi az ottani közönség ízlésének
megfelel s ott tetszik, az a vidéki közönség ízlését is megté- 1900. évi augusztus hó 27-ik napjának d. e 9 óravessze A mi a mű cselekvéuyét illeti, arra ráillik a „nesze kor M.-Felek községházánál megtartandó nyilvános
semmi fogd meg jól" elve. A mese oly sovány, hogy az eset- árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is elaben, ha a külső burkot, a toldalékot lehámozzuk, csupán az datni fognak.
marad hátra: egy fiatal házaspír szerelmének megzavarása egy
Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
állítólagos formahiba miatt. És ez a mag is ahelyett, hogy élvezetes volna, inkább fanyar. A frivolitás a darabban czél és becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX.
nem esetleges eszköz. A Béni bácsi személyesitője Fekete Béla t -c. 42 §-ábau jezett árfolyammal számított és az 1881.
volt, az ö érdeméül szolgál, hogy igyekezett azt diskréiül el- évi november hó egyén 3333. sz. a. kelt I. M. renpalástolni A színpadon való megjelenésekor a nagyszámú ködelet §-ában kijelölt ovadékképas értékpapírban a
zönség lelkes tapssal fogadta Lukácsy A és Szabolcsi Jozefin
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX.
játszották a fiatal házaspárt. Mindketten sikerrel oldották meg
t.-cz.
170. § a értelmében a bánatpénznek a bíróságfeladatukat; Szabolcsi J. igazi természetességgel, bájjal, affectatio nélkül játszta az egv napos menyecskét Csete Lajos túl- nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elisságos lagymatagnak, minden önérzetes vonás nélkülinek alakí- mervényt. átszolgáltatni.
totta a nyug őrnagyot; kom'ku.an hatott Typka Leander seA kir. jbiróság mint tlokvi hatóság.
gédtanár Nagy Pista alakításában; Szabolcsi és Szabolcsiué
Sz-Kereszturon,
1900. évi május hó 11-én.
helyes felfogással adták a vendéglős és vendéglősné szerepeit;
Megyeri K.-nak mint főpinczérnek, szintén volt sikerültebb
Veress,
mozdulata.

ingatlanok egytömegben 210 korona kikiáltási árban
az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt
ingatlanok az 1900. évi augusztus hó 28-ik napján
d. e. 9 órakor Medesér község házánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron
alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. évi
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt
igazságügymiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes ért. papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
A kir. jbiróság, tlekvi hatóság.
Sz.-Kereszturon, 1900. évi május hó 25-én.
Veress,
kir. aljbiró.

I*úrtoljuk a )ia/.ai I p a r t !

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

Bürger Albert
marosvásárhelyi
sörfőzdéjében
olyan sör készül,
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

kir. aljbiró.

A csütörtöki előadas tárgya „A vasember" volt, tehát
Csiky Gergelynek az a műve, mely bármely alkotásánál nagyobb
mértékben tisztán a jellemek összeütközésének köszönheti hatását Compositioja művészi, szinte klassikus szabású. Az újkor
demokratiai törekvéseinek nem annyira önérzetét és büszkeségét, hanem inkább a kapaszkodó hiúságot és a meggazdagodott
polgárosztályt képviselő Bárdi, annak fia Andor, meg Edith
Csikynek legjobb alakjai közé tartoznak. Várhelyi, az uj nemes,
képviseli azt az aktualis elemet, mely e darabot a mi talajunkhoz és korunkhoz köti. Az előadás egészében véve precziz volt
s csak egyes részleteiben voltak némi fogyatkozások. Igy pl.
Csete Lajos igyekezett ugyan Bárdinak nehéz szerepével megbirkózni, de sem nangjáuál, sem alakjánál, egy szóval egész
egyéniségénél togva nem volt képes a Bárdi jellemében rejlő
energiát markáns vonásokban, illusiót keltően megrajzolni; inkább csak körvonalaiban tüntette föl a vaíkövetkezetességü
karaktert; ellenben S. Török Kouéliának sikerült az Edith
alakításával a közönség érdeklődését mindvégig feszültségben
tartani. Finom psychologiai megfigyeléssel, helyes felfogással
élvén bele magát szerepébe, Edith lelki küzdelmeit, indulatainak hullámzását és vívódását teljes szabatossággal tükröztette
vissza; Benedek N. nemes hévvel ecsetelte Andor föllobanó
szerelmét, de gesztusai még nem e'ég simák. Lukác9y A , a ki
a hirtelenül rosszul lett Fekete Béla helyett játszott, majdnem
kifogástalanul alakította Várhelyit, a miért nyílt szinen is tapEot aratott; Szabolcsi játikában meg volt a szerepéhez megkívántató önérzetes föllépés, az arisztokratikus léhasag és gőgös
modor színeivel vegjülve. Említendő még Sarköziné, mint Bárdiné és Megyeri, mint Bárz Márton. Csak az a kár, hogy nagyon csekély számú közönség nézte végig az előadást. Mi az
oka távolmaradásának ?

237-1900.
vh szá,m.

.

Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 188t. évi LX.
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
a sz.-keresztúri kir. járásbíróság 1899. évi V. 2o5.
száinu végzése következtében Dr. Lindenfeld Zsigmond
N.-Váradi ügyvéd által képviselt Jungreisz és Weisz
n. váradi czég javára Neufeld Éliás siklódi lakós
ellen 149 kor. 56 fill. s jár. erejéig 1899. évi nov.
28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
és felülfoglalt és 738 koronára becsült következő ingóságok u. m. : 2 ló, törökbuza, széna, buza, zab,
és 1 tinó nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a sz.-kereszturi kir. járásbíróság 1900. évi V. 147/4. számú végzése folytán 149
kor. 56 fill. tőkekövetelés, ennek 1899. évi január
hó 1 napjától járó 5% kamatai, V3°/0 váltó díj és
eddig összesen 204 kor. 60 fill.-ben bíróilag már
megállapított költségek erejéig Siklódon alperes házánál leendő eszközlésére 1900. évi juniu3 hó 28-ik
napjának d. e. II órája batáridőül kitüzetik és ahhoz
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett,
Szombaton Mátray Gyula titkár jutalomjátékául a Ripp a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul
Van Winkle czimü ritka szép zenéjü operette ment. Már a is el fognak adatni.
darab is alkalmas arra, hogy vonzóerőt gyakoroljon, de másAmenyiben az elárverezendő ingóságokat mások
részt a megjuta'mazandó is ugy ügybuzgósigánál, mint színészi
jeleeségeinél fogva teljesen méltó: a telt házra. — Kedden meg is le és felülfoglalták s azokra kielégítési jogot nyerSzabolcsi Joztflnnak lesz a jutalomjátéka, a mikor is Vidor tek volna, jelen árverés az 1881. évi LX t.-cz. 120.
Pálnak „Ingyenélők* cz. jeles népszínműve ad-itik. Szabolcsi J. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
egyéniségének szeretetreméltóságával, szép tehetségének számos
Kelt Sz.-Kereszturt, 1900. évi junius hó 8-án.
jeleivel, játékának kedves természetességével és hangjának kelSzalontai Albert,
letnességével kivívta magának a közönség osztatlan tetszését
6s fokozódó elismeréset, a miért Í9 remélhető, hogy az akkor,
a mikor alkalma nyilik rokonszenvének dokumentálására, nem
fog fukarkodui kitüntető pártfogásával.

X.

Nyomatott Becsek I). Fia könyvnyomdájában.
Sz. 708 -1900.
tlkvi.

Árverési li rdetraényi tivonat.

A székelykereszturi kir. járásbíróság, mint, tlkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Uj-székelyen elhalt Raffaj Károly hagyatéka végrehajtatóknak, ifj. Gligor Jánosné Burszán Maria végrehajtást szenvedő elleni
180 korona tőkekövetelés és járulékai irácti végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. törvényszék
(a székelykereszturi kir. járásbíróság) területén lévő
m.-feleki 21. sz. tjkvben foglalt 75 és 7G hrsz. in-

kir. b vh.
Sz. 73fi—1900.

Árverési IMetméayi kivonat.
A sz.-kereszturi kir. járásbíróság, mint tlkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Tamási Zsigmond végrehajtatónak, Harni István végrehajtást szenvedő el
leni 106 kor 82 fillér tőke hátralék követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a székelyudvarbelyi kir. törvényszék, (a sz.-kereszturi kir járásbíróság) területén lévő medeséri 150. sz. tkvben foglalt
540/3. és 540/4. hrsz. ingatlan 436 kor., 1037. hrsz.
ingat. 58 kor. 3128. 3129. és 3130. hrsz. ingat. 36
kor. 3328. hrsz. ingat. 54 kor. 1854. hrsz. ingat. 108
kor. a 151. sz. tjkvben A I 1 - 4 . 6 - 8 . rdsz. 779/2.
783/1. 941/4. 1285/2. 2247/b 4030/3. és 4222/3 hrsz.

követelni.
P á r t o l j u k a hazai i p a r t !

Egy

alig

használt, kitűnő
valódi angol

szerkezetű

Helical Premier
Bicmkli
eladó. — Czim e lap kiadóhivatalában
megtudható.

Horgony-Pain-Expeller
Llnlment. Capsici comp.

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

dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél,
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél

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 frt. 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.

Ki nem akar megkárosodni, az

minden egyes üveget „Horyony"
védjpgyés Richterczé^jegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.

