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UDVARHELYI HÍRADÓ 
SZÉPIHODALMI, TÁRSADALMI. KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

Előfizetési  árak: 
Egész évre 4 frt,  fél  évre 2 frt,  negyed évre 1 forint. 

Egy szám ára 8 kr. — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 
egész évre 3 frt.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

Mindazon  t. vidéki  előfizetőinket,  kik még  díjaikkal 
hátrálékban  vannak, tisztelettel  felkérjük,  hogy 
azokat  e hó folyamán  beküldeni  szíveskedjenek. 

Szomorú idők. 
A napilapokból olvassuk, hogy a jég több 

vármegye termését tönkretette és a nép sok 
ezere ismét kenyér nélkül maradt. 

A napilapok hozták azt is, hogy Buda-
pesten a főkapitány  kitolonczoltatta a szocziális-
tákat. Önkéntelenül felvetődik  az a kérdés, hogy 
e kettő között van-e összefüggés,  váljon a szo-
cziálizmus a maga kétségtelenül helytelen esz-
méivel képes volt-e teret hódítani a magyar 
nép között, képes volt-e megvetni legalább csak 
egy helyen is olyan szilárdul a lábát, hogy 
ounan hadat izenhessen a mai társadalomnak. 

Nem politika; nincs kedvünk politizálni; 
társadalmi kérdés áll szemünk előtt. 

A nép éhezik. Az éhség nem igen váloga-
tós az eszközökben, ha kenyérhez akar jutni. 
Félős dolog, hogy az éhezés a szocziálizmus 
karjaiba kergeti a népet s akkor azután nem 
igen lehet kiutasítással orvosolni a bajt, elte-
kintve attól, hogy több ezer ember, a ki itt 
éhezik, nem is igen lenne kiutasítható. Külön-
ben pedig rá nézve mindegy lenne, ha akár itt, 
akár külföldön  csal könnyet szemeibe az éhség. 

Keresem, kutatom azokat, az eszközöket, 
azokat az intézkedéseket, melyeket a mai tár-
sadalom, a mai politika vezető, mozgató embe-
rei és körei tettek. Hol van az a nagyobb sza-
bású társadalmi mozgalom, mely a szegény szű-
kölködő emberek szájába kenyeret akar adui? 
Hol vannak azok a jövőre kiható, komoly jel-
leggel biró intézkedések, melyek a józan, be-
csületes, elemi csapások által érzékenyen sújtott 

A bögözi ev. ref.  templom faliképei. 
Irta: Csehély Adolf. 

— Második közlemény. * — 

Miután a műemlékek országos bizottsága a 
megelőző czikkeniben ismertetett képsorozatról szóló 
jelentésem alapján elhatározta a mészréteg alatt 
még lappangó képek folytatólagos  felfedését  és a 
képek felvételét  s e munkálatok végzésével Huszka 
József  budapesti tanárt és csekélységemet bizta meg, 
f.  évi junius hó végén és julius hó elején a templom 
északi falának  még hátralevő részét, valamint egy a 
nyugati falon  mutatkozott jelenetet is sikerült tel-
jesen megszabadítanunk a mészrétegtől. 

Az utolsó ítéletet, a mennyet és poklot ábrá-
zoló képcziklustól jobbra levő két nagyon megrongált 
6 ezért meg nem határozható szenten túl Szent 
Verouika kendőjének képe tünt elő, ezen túl pedig 
6gy férfi-szentnek  álló alakja, ki könyvet tart kezé-
ben. Fejét drágakövekkel és gyöngyökkel ékes bi-
zanczi korona födi,  mely korona annyiban jellemzetes, 
a mennyiben a faliképeken  levő többi koronák mind 
anjou-liliomos díszüek. 

Végül hármas félkörös  románstilü fríz  alatt 
három szentnek a mellképe fejezi  be az alsó kép-
sorozatot. 

Az alsó képsorozat felett  az északi falnak  14-5 
méternyi egész hosszában Szent Margit vértanúnak 
14 méternyi magas legendája húzódik el 11 jelenetben. 

* L. az első közleményt lapunk 19. számában 

Felelős szerkesztő: Cs. S/.alx> K l i l i i u i n . 
Szerkesztő 

és laptulajdonos : I lecHek A l a d á r . 

magyar nép számára legalább a lehető legszegé-
nyebb megélhetéshez módot., alkalmat nyújtanak? 

Keresem és nem találom. 
Szemünk nem lát tisztán, lelkünket lethar-

gikus közöny fogta  el. Nem érezzük s nem fáj 
nekünk a testünkből, vérünkből való nép szen-
vedése. Ugy vagyunk, mintha kihalt volna belő-
lünk minden érzés s egyéniségünk múmiává ala-
kult volna át, vagy pedig fatalisták  volnánk 
Fatalisták, kik lássuk a közeledő baj nagyságát, 
de vagy abban bízunk, hogy kikerül minket, 
vagy megadjuk magunkat s remény nélkül, alá-
hanyatlott karral, becsukott szemekkel várjuk a 
csapást, mely kislelkü meggyőződésünk szerint 
maga alá temeti ezeréves állami életünket. 

Pedig a szocziálizmus nem csupán minket 
érdeklő kérdés, mert európai kérdéssé nőtte ki 
magát. Lappang, csak itt-ott tőr fel  a lángja, 
de se nem alszik, se nem halt meg. Meggyőző-
désem szerint előbb vagy utóbb, tökéletesen 
mindegyre megy, ha évszázak múlva is, de pro-
vokálni fogja  a harezot a régi társadalommal. 

No hát ez a harcz iszonyatos lesz, mert 
nemzeti érzést, faji  szeretetet, vallási fanatiz-
must, ezeket a régi jelszavakat félre  dobva, 
egyetlen jelszóval : „le a régi társadalommal" 
a nélkül, hogy az uj társadalom körvonalait 
csak sejteni is tuduá, indul majd harezba s pro 
és kontra, régi reudszer mellett és ellene fognak 
küzdeni azok, akiket előbb a haza, a szabadság 
szeretet egy zászló alá egyesitett, kiknek a „dulce 
et decorum est pro patria mori" hallatára egykor 
szivük hangosan dobogott, de mostan elődeik szen-

vedései, saját és családjuk nyomora tudatában nihil 
lesz előttük Isten és haza s elhallgattatják lelkük-
ben azt a csekélyke viszhangot is, mit egy-egy 
sirdomb alá tett szabadsághős emlékezete ad. 

Hogy e képsorozat egyes jeleneteit megérthes-
sük, lássuk először azt, mit írnak az egyházi irók e 
vértanúról. 

Szent Margit egy pisidiai Antiochiában (Nagy-
Phrygiában, Kis-Ázsiaban) élt pogány pap leánya 
volt. Mivel anyja korán elhalt, dajkája nevelte 
fel,  ki falun  lakott s titokban keresztény volt. 
Margitot is keresztény hitben nevelte. Midőn Mar-
git 15 éves korát elérte, atyja magához vette, s 
csak akkor tudta meg, hogy leánya az uj hitnek 
hive. Atyai rábeszélésével kisérlette meg, hogy 
leányát az uj hit elhagyására s a pogány vallás-
hoz való visszatérésié bírja. Minthogy pedig rábe-
szélésének nem volt foganatja,  önmaga vádolta be 
leányát keresztény hiteért Olybrius császári hely-
tartónál. A helytartót annyira elbűvölte a szép vád-
lott, hogy nőül kérte, egyúttal pedig fenyegetésekkel 
akarta rávenni, hogy keresztény hitét elhagyja; de 
czélt nem érvén, Margitot börtönbe záratta. A több 
napi fogság  Margitot nem tette engedékenyebbé, 
miért is a helytartó Margitot megvesszőztette s 
testét vastogókkal szaggattatta. A következő napon 
égő szövétnekekkel égettette, azután pedig hideg 
vízzel telt kádba dobatta. Margit állhatatossága 
annyira hatotta meg a nézőket, hogy sokan a 
keresztény hitre tértek, miért is a helytartó néhány-
nak rögtön fejét  vétette, Margitot pedig a város-
ból kihurczoltatta s szintén letejeztette. * 

* Zalka György „Szentek élete" után kivonatban. 
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Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 10 kr. 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D Fia könyvnyomda 

Szomorú idők szomorú jelei ezek. 
Hát urak, kik milliókat áldoztok a kénye-

lemért, töröljétek ki a nép szeméből az éhség 
által oda csalt könnyeket. 

Ti, a kiknek hatáskörében áll, perczet se 
mulasszatok, hogy helyes politikai és társadalmi 
intézkedésekkel útját vágjátok annak, hogy a 
külföldi  apostolok téves tanai népünk lelkében 
gyökeret verjenek Higyjétek el, hogy állami 
életünk legbiztosabb támasza a magyar nép ha-
zaszeretete. 

És ez a nép ma még szereti hazáját, mert 
hite tán nem halt meg egészen. De ha elveszíti 
hitét, ha látja, hogy az a haza, melyért, életét 
áldozta fel  s vérét ontotta, nyomorán nem se-
gít, ha, látja, hogy egyesek a föld  minden gyö-
nyörei, az élvezetek összes pompáiban részesül-
nek, inig neki nincs meg a betevő falatja,  s 
ha különösen tudatára ébred annak, hogy nyo-
morának, szenvedéseinek nem ő az oka, akkor 
meg fog  bomolni lelke egyensúlya; az éhező, 
siró emberből fogcsikorgató  feuevad  lesz és a 
fenevad  munkája rettenetes szokott lenni. Szo-
morú idők, szomorú dolgok. 

Segítség és orvoslás kell. 
Hiszen usry is van, hogy a természet tör-

vényeit meghazudtolni nem lehet. 
Mindenki tudja, hogy nő a lavina s meny-

nyire logikus a nehézkedés törvénye. A hegy-
ről leeső kőnek esése kezdetén könnyen lehet 
akadályt gördíteni, azután késő, mert az aka-
dályt is maga alá temeti. 

Még azt hiszem nem mult ideje annak, 
hogy helyes társadalmi és politikai intézkedé-
sekkel az erre illetékes tényezők kivágják a 
társadalmi életünkön rágódó fekélyt:  — a szocziá-
lizmust. K. A. 

A szájhagyomány regényesebbé tette a le-
gendát azzal, hogy sárkányt is szerepeltet benne. 

A Margit legenda képsorozatának festője  sza-
badon bánt el a legendával. A római helytartót 
először is királynak tette meg. 

Az 1. jelenetben látjuk a király háromtornyú 
várkastélyát, mellette a szabad ég alatt a királyt, a 
mint szolgájának mondja: „Ülj fel  a lóra, vágtass 
el Margithoz s kérd meg kezét számomra." 

2. jelenet. A szolga megjelent Margit előtt 
Lovát fához  kötötte, elmondja a király üzenetét. 
Margit, ki pálmaágat tart kezében, tagadó választ 
ad, mert pogányhoz nem megy nőül. Margit mellett 
látjuk dajkáját is. 

3. jelenet. A kikosarazott király dühében trónja 
elé viteti Margitot. 

4. jelenet. Margit két oszlophoz kötött szétter* 
jesztett karokkal függ  a levegőben. Két poroszló 
ostorozza. 

5. jelenet. Margit két fa  között függ.  A két 
poroszló fogókkal  csipdesi testét. 

tí. jelenet. Margitot a két fáról  lebocsátják a 
poroszlók. A király is ott áll s nézi Margitot. 

7. jelenet. A király csavar alakú oszlopon levő 
bálványképe előtt térdel. 

8. jelenet. A keresztény hitben állhatatos Margi-
tot két karóra felfüggesztett  üstbeu főzik.  Két fuvó 
éleszti a tüzet. Az egyik poroszló tüzesiti a nagy 
vasfogót,  hogy azzal a szűz testét megcsipdesse, a 
másik poroszló ennyi állhatatosság láttára a mögötte 



1898. julius 17. Udvarhelyi Híradó 29. szám. 

Uj donság-ok. 
Esküvő. Tegnap, 16-án, délután 5 órakor ve-

zette oltárhoz Szarka  Árpád mármarosszigeti kir. 
pü fogalmazó  Flórián  Elizt, Flórián Bogdán helybeli 
tekintélyes kereskedő kedves leányát. Az uj pár egy 
pár napi- itt időzés után Csikvárraegye vadregényes 
fürdőjére.  Borszékre utazik. — Ugyancsak e hó 10-én 
Fehéregyházán délelőtt esküdött örök hűséget, Kénosy 
Pista k.-küküllővármegyei aljegyző Hohcubergi On-
derka  Melanienak, hohenbergi Onderlca  Nlárczel és 
gróf  Ilaller  Louis leányának. 

Erzsébet királyné — mint már jeleztük — e 
hó 16-án, tegnap érkezett inog Nauheimba, a hol 
hosszabb időig marad. A Nauheimban üdülő vendégek 
már nagy készülődéssel és rokonszenvvel várják a 
megérkezését. A királyné részére egy igen csinos, barát-
ságos nyári lakot béroltek ki 18 szobával. A villa a 
266 m. magas Johaunisberg lábánál áll. A gyógy-
hely parkja és maga a fürdő  is két percznyire van 
a villától. A nyaraló mögött kiterjedt park van, 
üdítő hegyi levegővel s helyén még tizenhét évvel 
ezelőtt szántóföldek  voltak s csak Nauheiui gyógy-
erojü hatásának felismerése  óta fejlődött  azzá, arai 
ma. A királyné 14 személyből álló kísért ttol jön, 
kik közül csak tizen laknak vele a Ivracht-villában. 
Saját használatára a királyné csak három szobát 
vesz igénybe, molyek igen egyszerűen, mondhatni 
polgárilag vannak berendezve, s a villán semmiféle 
lényegesebb változtatást nem engedett meg. Élelmét 
a két percznyire levő fürdővendéglőből  hordatja. 
Nauheim fürdővendégeinek  száma a f.  hó 7-iki jegy-
zék szerint 4188. A királyné orvosa tudvalevőleg dr. 
Schott, Tivadar lesz, aki világhírre tett szert uj met-
hodusával, mely gyógymód methodikus fi'ndőkezelés-
ből és szivgymnasztikából áll. 

Gróf  Majláth Gusztáv erdélyi püspök folyó  hó 
15-én délután Steinitser  Ede tiszteletbeli kanonok 
és P. Schlich  Jézus-társasági atya kíséretében váro-
sunkba érkezett. A püspök azonban csak a délutánt 
és éjszakát töltötte Jung-Cscke  Lajos apát-plebános-
nál, s másnap reggel 5 órakor számos hivő és papjai 
jelenlétébon csendes misét olvasott s 6 órakor kísé-
retével együtt tovább utazott Csík-Somlyóra. Ott 
— értesülésünk szerint — 17-én papszentolést végez, 
18-án 85 papjával együtt megkezdi a 4 napig tartó 
lelki szentgyakorlatokat. Visszatérésének iránya még 
oddig nem bizonyos. 

A Kaszinó gróf  Haller főispánért.  A székelyud-
varhelyi kaszinó választmánya rendes havi gyűlését 
o hó 10-én a Kaszinó helyiségébon tartotta meg. A 
rendes ügyek elintézésén, egy pár uj tag bejelenté-
tésén kivül igen érdekes, mindnyájunkat közelről 
érdeklő határozatot hozott a választmány, a mennyi-
ben a múlt hetekben köztiszteletben álló főispánunk 
hallerkeői gróf  Ilaller  János ellen történt merénylet-
ről megemlékezve, dr. Solymossy  Lajos indítványára 
elhatározta, hogy az eset felett  mély megvetését 

Belföld. 
A kvóta-kórdós. E czimen Horánszky  Nándor 

orsz. képviselő, a kvóta-bizottság tagja, egy füzetet 
irt, mely méltán megérdemli a figyelmet.  A füzet 
Horánszky amaz ismert álláspontjának bizonyítékait 
tárgyazza, mely szerint Magyarország kvótáját egy-
általán nem lehet semmivel, de semmivel sem fel-
emelni. A napilapok vonatkozó bő közleményei fel-
mentenek minket a füzet  részletes ismertetésétől s 
igy csak általánosságban konstatáljuk, hogy a kvóta-
emelés ellen Horánszky áltál felhozott  és adatokkal 
támogatott érvek meggyőző bizonyítékai annak, hogy 
kvótának bármi kis részbeni felemelése  jogosan nem 
követelhető. 

Horánszky igen élesen bírálja meg azon osztrák 
felfogást,  mely szerint a magyar államháztartás ren-
dezve lévén, joggal követelhető Magyarországtól a 
közös költségek nagyobb arányban viselése. 

Szerintünk is ezt az erőszakolva előrántott ar-
gumentumot tömjén-füsttel  kellene már egyszer ki-
üldözni, mert ha Ausztria államháztartása nem, vagy 
kevésbbé rendezett, ennek csakugyan nem mi va-
gyunk az okai s az osztrák kormány és törvény-
hozás mulasztásáért minket felelőség,  annál kevésbbé 
nagyobb terhek elvállalása nem terhelhet. 

Horánszky helyeson hivatkozik e tekintetben a 
német birodalom háztartásának berendezésére, mely 
a teljesítési képesség helyes arányainak alkalma-
zása tekintetében méltán mintaképül szolgálhatna 
Ausztriával való viszonyunkra nézve is. A két állam 
erejének bárminő alapon összeméréséből, amint ezt a 
füzet  kimutatja, az tűnik ki, hogy a uiaiuál nagyobb 
kvóta-fizetésre  kötelezhetők nem vagyunk. Horánszky 
az erőmérők egész skáláján végig megy; összeméri 
a földbirtok,  a tökevagyon,  a bányavagyon és  az ipar 
mindkét részen való jövedelmezőségét s ebből a kvó-
ta-arányt 75-68: 24-32-ben hozza ki, míg az adók 
alapján, ha a jogos levonásokat mindkét oldalon 
megtesszük, csak 70-46 : 29"54 kvóta kerül ki, a 
2°/0-os precipuumot is beleszámítva, míg ha ezt erő-
szakoltan külön számítjuk, 6969: 30 31 az a kvóta-
arány, melyet az erők pontos összemérése után ki-
hozni lehet. 

Horánszky fejtegetései  teljesen megegyezők, de 
azért nem számíthatunk arra, hogy az osztrákokat 
is a jobb meggyőződés útjára terelik, arra azonban 
igen, ha mi magunk szilárdabban fogunk  eddigi ál-
láspontunkhoz ragaszkodni, valamint arra is, hogy a 
külföld  a kérdésnek ilyetén megvilágítása után, min-
ket makacssággal vádolni nem fog.  (k.) 

Magyar Kritika és a Székely-Udvarhely. 
— julius 14. 

Talán kérdezni fogják  a t. olvasók, hogy minő 
jogon és czimen kerül Magyarország első kritikai 
folyóiratának,  a „Magyar Kritikádnak és Székely -
Udvarhely város egyik lapjának, a „Székely-Udvar-
helyinek neve egymás mellé. 

levő nézőkkel együtt megtért s térdre esve imádkozik 
a keresztények istenéhez. A csoport mögött álló hó-
hér már magasra emelte pallosát, hogy a megtért 
poroszlót lefejezze.  Margit az üstben összekulcsolt 
kezekkel imádkozik. Két galamb a fejére  teszi a 
mennyei dicsőség koronáját s egy angyal feléje  száll 
a mennyből pálmaággal. 

9. jelenet. Margit a börtönben, előtte undok 
sárkány. A sárkány nem bántja. Margit diadalmasan 
tart keresztet mindegyik kezében. 

10. jelenet. Margit leteperte a sárkányt s osto-
rozza. (A sárkány képe annyira megrongálódott, hogy 
a sárkányra csak jelentéktelen részletekből, valamint 
azon körülményből lehet következtetni, hogy e jelenet 
még egy másik székely templomban is található.) 

11. jelenet. Margit lefejezése.  Összekulcsolt 
kezekkel térdel a szűz mártir. A hóhér már sújtott 
(csak kezét s karját látni) s a szűznek feje  lehullott. 

A Margit legenda felett  a középkori festett 
székely templomokban elmaradhatatlan László legenda 
töredékei láthatók. Ezen cziklus magassága 2 m. 

A László legenda első jelenete még a nyugati 
falra  esik. 

Mig Márk krónikája ugy adja elő a cserhalmi 
ütközet regényes epizódját, hogy Szt. László herczeg 
a váradi püspök leányának nézte a szép magyar 
leányt, kinek megszabadítása érdekében elrablóját 
üldözte s megölte, de végül hozzáteszi, hogy ez a 
leány nem a püspök leánya volt, addig e képsorozat 

Hát sietek kijelenteni, hogy nem abból a czél-
hól, mintha tartalmukat akarnám összehasonlitani 
és bírálatot akarnék felettök  mondani vagy talán a 
„Magyar Kritiká"-nak szándékoznám irányát meg-
szabni ; utasításokkal, jó tanácsokkal szolgálni. Oh 
nem! Tartalmukat összehasonlitani nevetséges dolog 
volna, mert a mathematikának egyik szaktétele sze-
rint : csak az egynemű mennyiségeket lehet egymás-
sal összemérni, összehasonlitani. 

Bírálatot a „Magyar  Kritika"  fölött  mondani 
szükségtelen, mert az bírálaton felül  áll. Háromne-
gyedévi működése alatt bebizonyította, hogy megta-
lálta azt az utat, mely bizton vezet kitűzött czélja felé. 

Hanem abból az alkalomból irtam e két nevet 
egymás mellé, hogy a „Székely-Udvarhely" julius 
3-iki 27. számában „Magyar Kritika" czimmel 
Deák Gyula tollából egy tárczaczikk jelent meg. E 
tárczaczikk „Magyar  Kritika"  czim alatt sok miu-
mindent összehord ; beszél a nyelvújításról, a „Ma-
gyar nyelvőr" 24 éves múltjáról, a sajtóról, mint 
nagyhatalomról stb., végül szentel egy pár sort a 
„Magyar Kritiká"-nak is. 

Abban a pár sorban is jó tanácsokat osztogat, 
mintha a „Miigyar Kritika" nem tudná feladatát. 
No meg ha kedve kerekedik valamelyik fővárosi 
vagy vidéki lapot bonezoló kés alá venni, mint ed-
dig is tette, abban a tekintetben sem kér tanácsot 
a „Székely-Udvarhely"-tői. 

Az pedig, hogy az ország valamennyi lapját 
bírálat tárgyává tegye, alig ha „pium desiderium" 
nem marad, mert kérem tessék elgondolni, ha az 
országnak annyi százra menő újságát bírálgatni 
kezdi, mi lesz akkor azokkal a sajtó termékekkel, 
melyek naponként ellepik a könyvpiaezot. Mi lesz 
azokkal a századvégi regényekkel, melyeket az ol-
vasó közönség . oly mohón kapkod, ha a „Magyar 
Kritika" az egyes lapokra fordítja  figyelmét  és nem 
őrködik ott, hol éber szemekkel kell őrködnie. Vagy 
talán inkább lepjék el a szalonok asztalait az ide-
genből átültetett frivolságokkal,  erkölcstelenségekkel 
tele lévő regények, mint egy-két hanyagul szerkesz-
tett lap ? Elvégre is a lap lap. Az ember elolvassa és 
félre  teszi, de nem ugy van a könyvvel. A könyvet, 
ha érdekes, szép, tanulságos, elolvassa többször is. 

A mi különben az egyes vidéki lapok bírála-
tát illeti, ha ázt tűzné ki a „Magyar Kritika" fel-
adatául, bátor vagyok kijelenteni, hogy először is a 
lapnak a szerkesztésével foglalkoznék,  szóval azzal, 
hogy milyen kezekbe van letéve egy lap szellemi 
életképessége, mivel tudjuk mindnyájan, hogy a hír-
lapnak, Hugó  Viktor szerint, a nagy némának,  a 
társadalom kifejezőjének  kell lennie, már pedig en-
nek a követelménynek nem felelhet  meg egy oly 
újság, melynek csak névleg van szerkesztője, de 
tényleg nincs. 

Ezeket elmondottam nem személyeskedésből, ha-
nem abból az egyszerű tényből kifolyólag,  hogy több 
szem többet lát s az egyoldalú nézetek leggyakrab-
ban tévesek szoktak lenni. Biró Lajos. 

festője  tényleg a püspök leányának tartja az elrablott 
s megszabadított leányt. 

A nyugati falon  levő jeleneten ugyanis a váradi 
püspököt látjuk, a mint a leánya megszabadítására 
a kunok ellen induló Szt.-László herceget (kit 
egyébként koronás királynak festett  a művész) meg-
áldja. A püspök kísérete, közötte a püspök neje, 
térdre hullva imádkozik Szt. László vállalkozásának 
sikereért. Ezen csoporttól balra emelkedik a püspök 
vára, a vár fokán  két őr fújja  kürtjét László felé, 
ki fehér  lován ülve jobbjával búcsúüdvözletül emeli 
koronás fövegét  a püspök felé,  mig balja hatalmas 
csatabárdot szorongat. Mögötte látni dárdával fel-
fegyverzett,  vörös lovón ülő kísérőjét, ki még egy 
fehér  lovat vezet pórázon. 

A László legendának az északi falra  eső foly-
tatása a cserhalmi ütközetet ábrázolja többé-kevésbé 
csonka részleteivel. Az eredetileg összefüggő  csata-
képet a festett  falra  épített s a múlt, században ismét 
lebontott késő csúcsíves korú boltívek megszakították. 
E csonkítást fokozta  még az is, hogy a jelen szá-
zadban ablakot törtek a falba.  A boltivek kiindulási 
pontjait a még megmaradt gyámkövek jelölik. Két-két 
gyámkő között tehát a cserhalmi ütközetnek többé-
kevésbé megcsonkult töredéke maradt meg. 

1. töredék. Vágtató lovasok (nagyon csonka ál-
lapotban), egy lebukott sebesült s egy halott. 

2. töredék. A cserhalmi ütközet legmozgalma-
sabb része, kunok és magyarok heves küzdelme. A 
magyarok fegyvere  a hosszú kard, a kunoké a kézíjj 

s a uyil. Két elrablott magyar leány a kunok sere-
gében. A földet  halottak borítják. 

E jelenet sokkal mozgalmasabb a székely tem-
plomokban uapfényre  került hasonló jelenetek bár-
melyikénél 

3. töredék. László vágtat fehér  lován. (Nagyon 
csonka). 

4. töredék. László s a kúu vitéz leszállt lová-
ról. Állva küzdenek egymással. A küzdés heve át-
ragadt a két vitéz lovára is, a kettő egymás ellen 
ágaskodik. László fehér  lova beleharapott a kúu 
vitéz vörös lovának nyakába. 

5. töredék. László leteperte a kún vitézt, ki 
László egyik lábába kap, hogy őt is lerántsa. 

A három egymás felett  levő képsorozatot 17 
cmnyi széles szalagdiszek választják el egymástól. 

E három képsorozat közül a László és Margit 
legt-nda határozottan régibb keletű mint az Ítélet 
uapjának képsorozata, a mit uemcsak az utóbbinak 
művészibb kivitele, hanem azon körülmény is igazol, 
hogy a mennyország sérült sarkánál a mennyország 
alatt levő vakolat réteg egy részének eltávolítása után 
ugyan e helyen a Margit legenda alsó részének foly-
tatása tűnt elő. 

A képek sziue vörös, sárga, szürke, barna, 
sötét szürkéskék és fehér.  A zöld szín e képeken 
elő nem fordul,  mint egyáltalán a középkori székely 
templomok eddigolé ismert faliképein,  a bessenyői 
templom képeit kivéve, melyeken e sziuekhez a 
világos zöld is hozzájárul. 



29. szám. Udvarhelyi Híradó. 1898. julius 17. 
nyilvánítja s ezt küldöttségileg jegyzőkönyvi kivo-
natban gróf  Ilallcr  János főispánnak  megküldi. 

A jegyzőkönyvi határozat egész terjedelmében 
így hangzik: „Elnök mély megvetéssel emlékezik 
meg azon qualifikálhatlan  orvtámadásról, mely hal-
lerkeői gróf  Ilaller János Udvarhelyvármegye főis-
pánja s egyesületünk kiváló tagja ellen intéztetett. 

Indítványozza: fejezze  ki a Kaszinó választ-
mánya lesújtó megvetését és megbotránkozását jegy-
zőkönyvileg az aljas támadással szemben, melylyel 
— levetkőzve minden emberi érzést — hiéna mód-
jára, büuös kezekkel a holtakat akarták meggya-
lázni, midőn az élő ellenfelet  boszujoknak szennyes 
nyilai már meg nem közelíthették. 

<3 m é l t ó s á g á n a k h a l l e r k e ő i H a l l e r J á n o s g r ó f 
f ő i s p á n  u r n á k p e d i g j e g y z ő k ö n y v i l e g f e j e z z e  k i a 
v á l a s z t m á n y é l é n k r é s z v é t é t , a d i c s ő ő s ö k n e k i l y 
g á l á d m e g t á m a d á s á é r t , e g y b e n p e d i g b i z t o s í t s u k ő 
m é l t ó s á g á t ő s z i n t e s z e r e t e t ü n k r ő l é s t a g t á r s i m é l y 
t i s z t e l e t ü n k r ő l , m e l y e z e n o r v t á m a d á s á l t a l n e m h o g y 
c s ö k k e n t v o l n a , d e s ő t f o k o z o t t a b b  m é r v b e n n y i l v á -
n u l t , m i d ő n m e g r a g a d v a e z a l k a l m a t , a r r ó l ő m é l t ó -
s á g á t j e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t a l a k j á b a n i s b i z t o s í t j u k . 

Ezen jegyzőkönyvi kivonat ő méltóságának kül-
döttségileg adassék át. 

Választmány elnök indítványát nagy lelkesült-
séggel egyhangúlag elfogadván,  hozat ik a következő 
határozat: 

A „Sz.-udvarhelyi Kaszinó" választmánya azon 
aljas orvtámadással szemben, mely közszeretetben 
álló tagtársát, hallerkeői gróf  Haller János üdvar-
helyvármegye főispánját  legszentebb érzelmeiben, az 
elhalt ősök iránti fiúi  kegyeletben, minden emberi 
érzést nélkülöző aljas módon támadta meg — mély 
megvetését és megbotránkozását fejezi  ki. 

Közszeretetben és tiszteletben álló tagtársának 
hallerkeői gróf  Haller Jánosnak pedig, a méltatla-
nul szenvedett aljas támadásért élénk részvétét fe-
jezi ki, s őszinte szeretetét, tiszteletét, jegyzőkönyvi 
kivonat alakjában is, küldöttségileg tudomására hozni 
határozza. 

A küldöttség tagjaiul, elnök dr. Solymossy  La-
jos vezetése alatt: Homolay  Lajos és Persián  János 
rendes tagok kéretnek fel.  A „Sz.-udvarhelyi Kaszinó" 
választmányának, Sz.-Udvarhelyen 1898. év julius 
hó 10-én az egyesület helyiségében tartott rendes 
havi üléséből. Dr. Solymossy  Lajos elnök, Koncz 
Aurél titkár." 

Tanárválasztás. A ref.  kollégiumban megüre-
sedett latin-görög nyelvi h. tanári állásra pályázato-
kat benyújtották; Kovács  Ferencz h. tauár Debre-
czenből, Márton  Lajos pap- és tanárjelölt Budapest-
ről, Schmollinger  Antal h. tanár Trsztenáról, Jánó 
Béla alapvizsg. tanárjelölt Kolozsvárról, Elekes  Imre 
h. tanár N.-Kőrösről és Pályi  Gyula szakvizsg. ta-
nárjelölt Budapestről. Az előjáróság e hó 11-ikén 
tartott ülésében döntött a választás kérdésében. Az 
Enyedre távozott Molnár  Károly tanár székébe egy-
hangú választással Jánó  Béla tanárjelöltet ültette, 
mint a ki a pályázat feltételeinek  szakjánál és elő-
nyös helyzeti viszonyainál fogva  leginkább megfelelhet. 

Vármegyénk közig. biz. ülése. E hó 13-án tar-
totta meg vármegyénk rendes havi közigazgatási 
bizottsági illését hallerkeői gróf  Haller  János főispán 
elnöklete alatt. 

A bizottsági tagok — Gyarmaihy  Ferencz, 
Sperker  Ferencz, Ugrón  Zoltán és Dániel  Elek gazd. 
előadó, kik távolmaradásukat igazolták — kivételé-
vel jelen voltak: Jakab  Gyula alispán, Ugrón  István, 
Sándor  Mózes, Diemár  Károly, dr. Válentsik  Ferencz, 
dr._Szubady  Ferencz, Diószeghy  Samu, Molnár  Lajos, 
br. Kemény  Béla, Szabó Gergely, dr. Nagy  Samu, 
Gotthárd  János, Ferenczy  Károly. 

Az ülés d. e. 9 órakor vette kezdetét, a mely-
nek megnyitása előtt gróf  Haller  János főispán,  elnök 
felemlíti,  hogy két havi ülésben családi körülmények 
miatt akadályoztatva volt elnöki tiszte teljesítésében, 
s — úgymond —.midőn jelen alkalommal a bizott-
ságot szívélyesen üdvözli, egyúttal köszönetet mond 
Jakab  Gyula alispánnak, ki távollétében az elnöki 
tisztet teljesítette; köszönetet mond a bizottságuak 
az ülésből küldött sürgönyért, mikor botor megtá-
madtatásnak volt kitéve, s kijelenti egyúttal azt, hogy 
a bizottság részéről tapasztalt jóindulatu ragaszko-
dást továbbra is megakarva tartani, kötelességét 
lelkiismeretes pontossággal, szigorú törvényességgel 
fogja  teljesíteni, s ezek után a gyűlést megnyitott-
nak nyilvánítja. 

Az elnöki megnyitót a bizottság tagjai lelkes 
éljenzéssel fogadták,  melynek elhangzása után elnök 
főispán  bejelenti, miszerint a biz. tagok igazolatlan 

elmaradása esetén a törvény szigorú eljárást rendel, 
mindazonáltal — igy folytatja  — nem kívánt azon-
nal ily irányban fellépni,  nehogy tévesen pártpoliti-
kára magyarázzák — de a biz. egyik tagja Jung-
Cseke  Lajos már 11 ülésről maiadt el, anélkül, hogy 
csak egy esetben is igazolással élt volna, ennek 
daczára mostanig nem liivta fel  a biz. tagok figyel-
mét, mivel hosszú időn keresztül tevékeny tagja volt 
a bizottságnak, azonban most már kénytelen volt a 
bizottságot a törvényszerű eljárásra felhívni. 

Majd Jakub  Gyula alispán havi jelentését ol-
vasta fel,  melyet egyhangúlag tudomásul vesznek. 

Ugrón  István árvaszéki elnök jelenti, hogy ez 
év II. negyedében, márczius végével gyámság alatt 
máradt 8873 egyén, s junius végével gyámság alá 
került 433, összesen 9306 egyén, kik közül fel-
szabadult 256 egyén. Márczius végével gondnok-
ság alatt 245, junius végéig gondnokság alá 
került 86, összesen 331 egyén, kik közül felszaba-
dult 6. Az ügyforgalmat  illetőleg iktatóra érkezett 
5794 drb, a mely mind el is intéztetett. 

A városi árvaszéknél junius hóban iktatóra 
érkezett 42, ami a megelőző havival összesen 54-et 
tett ki, melyből elintéztek 40. A gyámoltak és gond-
nokoltak számát illetőleg: május hóról gyámság alatt 
maradt 108 egyén, e hóban odakerült 2, összesen 
110, kik közül felszabadult  2. 

Molnár  Lajos kir. pénzügyigazgató jelenti, hogy 
az egyenes adó felszólamlási  bizottság is működését 
már e hó lG-án teljesen befejezte,  a mi az eddigi 
években csak az év vége folé  szokott megtörténni. 
Egyenes adóban befolyt  14(539 frt  20'/2 kr. Had-
mentességi díjban 127 frt  97 kr. Bélyegdíj és jog-
illetékben 4418 frt  68 kr. Fogyasztási italadóban 
38458 frt  78'/, kr. Dohány jövedékben pedig 17280 
frt  10 kr. 

Diószeghy  Samu áll.épit. hivatal főnöke  jelenti, 
hogy az állami közút és a rajta levő műtárgyak az 
elmúlt hó folyamán  jók voltak; közlekedési akadály 
sehol sem fordult  elő. Az összes építkezések a vál-
lalkozóknak átadattak s ugyanezen munkálatok, vala-
mint a fedanyag  szállítása folyamatban  van. 

Ugy ezek, valamiut a tiszti főorvos,  kir. tan-
felügyelő,  kir. ügyész jelentései egyhangúlag tudo-
másul vétettek. 

Tárgysorozat rendén került tárgyalásra a kör-
jegyzői egylet előterjesztése a körök újbóli beosztása 
iránti, a mely oly képpen nyert elintézést, hogy a 
főispáuhoz  küldeni határoztatik azon felkéréssel, 
hogyha a bizottság évi jelentésében kért szolgabírói 
járások uj beosztása elutasittatnék, főispán  a bel-
ügyminiszterhez azt terjessze fel. 

Az ülés daczára a 114 pontot kitevő tárgysoro-
zatnak déli 12 órakor főispán  éltetésével véget ért. 

Hangverseny körút. Csaál  Pál zongora mü-' 
vész, kit közönsépünk a Zilahi-pár hangverseuy kör-
útja alkalmából ismer, a székelyföldi  fürdőket  láto-
gatja uieg a közelebbi napokban, s ha a helyi vi 
szonyok megengedik ez alkalomból hangversenyeket 
is fog  tartani. Programúiba vannak véve: Borszék, 
Zsögöd, Tusnád, Málnás, Élőpatak, Kovászna, Bál-
ványos, Zajzon, Homoród, Szóváta és Korond fürdők 
meglátogatása. A kitűnő képzettséggel és nagy gya-
korlati technikával biró fiatal  magyar művész tar-
tandó hangversenyeire fölhivjük  a közönség figyelmét 

Halálozás. Moson községben, a szülei házuál, 
e hó 12-én hunyt el 6rlatz  Károly helybeli pénzin-
tézeti ellenőr neje Barra Eliz. Halálát férjén  kivül 
gyermekei: Károly,  Béla,  Irénke  és Elizke,  valamint 
a szülők és nagyszámú rokonság gyászolja. Hült 
tetemei ugyancsak Mosonban 14 én tétettek örök 
nyugalomra a családi sírboltba. 

A honvédelmi miniszter és a magyar ipar. A 
magyar iparosok körében bizonyára élénk örömmel 
fogják  fogadni  a honvédelmi miniszter azon elhatá-
rozását, melyről legutóbbi körrendelete ad számot. 
lejérváry  Géza b. honvédelmi miniszter ugyanis, hir 
szerint, a honvédség részére a legközelebbi évben 
szükséges 10,000 pár bakancs és 10,000 pár köny-
nyebb czipőt kisebb magyar iparosoknál  fogja  meg-
rendelni aképen, hogy a jelentkezők valamennyiét 
figyelembe  veszi. Ebből a czélból a honvédelmi mi-
niszter föl  fogja  hivui az összes hazai kereskedelmi 
és iparkamarákat, hogy a pályázatra az iparosok fi 
gyeimét fölhívják.  A miniszter kész az ajáulkozókat 
az eddigi kedvezményekben részesíteni s az eddigi 
szigorú szabályoktól eltekintve, csak anuyit köt ki, 
hogy a pályázók, ha az elvállalt kötelezettségnek 
nem tudnának megfelelni,  erről a minisztert ideje-
korán értesítsék, hogy a szállítás m»g ne akadjon. 
— Ez tehát azt jelenti, hogy a houvédeluii minisz-

ter a magyar iparosokat előnyben részesiti, s ha ez-
úttal ez az előny nem is jelent többet, mint 20,000 
pár katonaczipöt, kezdetnek elég. Talán folytatása 
is lesz nagyobb megrendelések által is és igy, ha 
nem csurran, csöppen valami Magyarországnak is, 
amiuthogy legutóbb is a 30 milliós póthitel dolgá-
ban tanúsított áldozatkészséggel erre magát kellő-
képen érdemessé tette. 

Fürdői élet. Rosz idő jár a szegény fürdőzők-
nek : a hideg állandóan tartja magát, szél sivít és 
esik az eső, s ilyen formán  elhihető, ha a fürdőzők 
szánják-bánják, hogy nem augusztusra halasztották a 
mulatságot, ámbátor nem lehetnek egész bizonyosak 
abban, hogy a jövő hónapban melegebb lesz-e az 
idő. Minket legközelebbről a Homoród  érdekelhet, 
mint városunkhoz legközelebb eső (nem számítva a 
szánalmas állapotban levő Szejke-fürdőt)  vasárnapi 
kiránduló fürdőhely.  Máskülönben a fürdő  élet, hisz-
szük, eddig meglehetősen egyhangú volt s a fürdő-
vendégek ama része, a mely nem kártyázik, nem 
győz elég olvasni valót találni magának. Pedig a 
meterologiai intézet nekik, szegényeknek még to-
vábbra is esős időt jósol, siilyedő hőmérséklettel, a 
mit azonban ugy látszik a homoródi fürdőn  nyaraló 
Sándorkáék  nem nagyon respektálnak s ma östére a 
nagyvendéglő termében bált szándékoznak rendezni, 
s arra a nagyközönséget lapunk utján hívják meg. 

Milyenek a férfiak  ? (Egy asszony megfigyelése 
szerint.)  A férfiak  képesek valamelyik végtagjuk am-
putáczióját a legnagyobb hősiességgel elviselni, de 
ha mustárt raknak reájuk, ne adj Isten, hogy 5 
percznél tovább kiállják. — Ha egy férfi  elveszti az 
egész vagyonát, akkor esetleg a legnagyobb stoikus 
nyugalommal törődik bele sorsába, de ha gallérja 
elkallódik a hálószobában, magánkívül lesz dühében. 
— Ha egy férfit  kínpadra visznek, képes arra, hogy 
mosolyogjon, de ha véletlenül mezítláb egy kis ka-
pocsra talál rálépni, okvetlen fölordít.  — A férfiak 
arra is képesek, hogy egy nap alatt 8 mértföldet 
gyalogoljanak anélkül, hogy kimerülnének, de adja-
nak csak egy csecsemőt a kezükbe, hogy egy fél 
óráig ringassák, keservesen fognak  panaszkodni, hogy 
tovább ki nem állják — A legtöbb férfi  annyira 
tudja vinni a matematikában, hogy még a szibériai 
vasút költségét is ki tudja számítani, de olyan férfi 
nem termett a világra, aki a felesége  kalapszámláit 
hideg vérrel tudná átnézni. — A férfi  arra is képes, 
hogy mártír módjára menjen az akasztófa  alá, de 
nincs eset rá, hogy nevetségessé ne váljék, ha az 
utczán egy, a szél által elkapott kalap után fut.  — 
A férfi  tüzbe-vizbe megy, hogy kedvese szivét meg-
nyerje, de annyi önmegtartóztatást nem tud kifejteni, 
hogy harmadnapos borotválatlan szakállal jelenjék 
meg előtte. — Eddig szólnak annak az éleslátó asz-
szonynak megfigyelései. 

A primadonna válópöre. A nálunk is ismert 
Vlád  Gizella, a Magyar színház primadonnája, váló-
pört indított a férje,  Deák Péter vidéki színigaz-
gató ellen. A székesfehérvári  törvényszék azonban 
váló ok híján a primadonnát keresetével elutasította. 
Erre Deák Péter kérvényt intézett a budapesti tör-
vényszékhez, hogy utasítsa feleségét,  aki hütlenül 
elhagyta, térjen hozzá azonnal vissza. A törvényszék 
a napokban ez értelemben meg is hozta a végzést, 
amelyben fölszóllitja  Vlád Gizellát, hogy 15 nap 
alatt térjen vissza a férjéhez.  Nagyon természetes, 
hogy Vlád Gizella e végzésnek nem fog  eleget tenui, 
s ezzel egyúttal váló-okot szolgáltat a férjéuek,  aki 
mihamar meg fogja  indítani ellene a válópört. A 
dologban az a furcsa,  hogy most már mind a ketten 
várva várjak a válás kimondását, mert mindegyikük 
félig-meddig  már jegyben jár — mással. 

Zsúr az állatseregletben. _ jul 12 
Tegnap este az állatkertben voltam, a mondhatom igen 

jól mulattam, a végén pedig megelégedetten és megkönnyebbül-
ten távoztam. 

Megelégedetten a látottak felett,  megkönnyebbülve pedig 
egy zseb magyaróval, melyet a bohém ciajmokkal közösen 
fogyasztottunk  el. 

Már odamenetelem alkalmával több akadályba ütköztem. 
Drusza barátom teljességgel nem akart tovább engedni daczára 
annak, hogy komolyan kijelentettem : 

— Engedj, engedj kedves barátom! bohém majmokat 
akarok látni! — miközben élénken tiltakoztam e brutális 
erőszak ellen. Ebből nagy vita került s a vitából pedig igen 
komoly konfliktus.  Drusza barátom még ez erélyes kijelentésem 
és fellépésem  daczára sem volt hajlandó sas körmei közül ki-
bocsátani, a midőn azonban annyi rést találtam marka között, 
hogy ugorhattam, e csataszerü kiáltásban törtem ki: 

— Hipp! hipp ! hurráh! — Sarkaimat a levegőben há-
romszor összeütni próbáltam, a midőn egy szeliudeket ugy 
találtam orrbaütni, hogy az dühös ugatással utánnam vetette 
magát, s igy egy üldözőmből kettő tett, a a midőn már-már 
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lehetetlennek látszott ezektől megszabadulnom, a történetesen 
ott őgyelgő rendőr komolyan közbevetette magát, s mindhár-
munkat megállitott. 

— Hallja ember, magáé ez a kutya? 
— Hát már hogy volna! 
— De hiszen maga után szalad, hát a magáénak kell 

lenni. 
— Ugyan, ugyan! Hiszen maga is, meg a barátom is én 

utánam szalad, aztán még sem az enyém. 
Igaznak, ugyan igazat adott — azonban hasztalan ri-

mánkodásaimnak, hogy lekésem az állatseregleti etetésről, nem 
hajtott reám, s vigaszul csak azt hagyta meg nekem, hogy 
mindkettőnket bekísért. Már t. i. engem és a druszámat, mig 
a komondor, mely mindenféle  bajnak okozója volt — szabadon 
mehetett dolga után. 

A rendőrségnél csak addig kellett vesztegelnünk, a mig 
betudtuk alibilénket bizonyítani — aztán szabadon eresztettek. 

Mint puskából kilőtt golyó szaladtam, hogy az állat-
zsúrnak szemtanuja legyek. 

Hogy ez miként lehetséges, annak külön fejezete  van 
Önöknek tudniok kell, hogy az állatseregleti példányok 

mind oly szelídek, mint a bárány. Csak napközben vaunak 
kalitkába zárva, éjjel azonban nincs az állatBeregletben láto-
gató, s igy a kalitkákat szónélkül kinyitják. 

Én éppen akkor érkeztem. 
Az állatok vizitben voltak egymásnál, és az állatok kö-

zött vannak okos állatok. Ezek határozzák el, hogy zsúrokat 
tartsanak. 

Tehát e zsúron és is jelen voltam, s végtelenül pirultam 
midőn meghívó kártyámat élőkéi ték, s én tévedésből a téli 
bálokról frakkomban  maradt téli-kabát czédulát adtam elő. 
Zavaromat igyekeztem palástolni, s a jegyszedő majmot egy 
pofa-bagóval  lekenyereztem. 

Gyönyörű idő volt és én derülten üdvözöltem a d a l a i 
1 á m á t, a ki hosszú faggatásaimnak  engedve, elénekelte a 
l áma d a l a i t , majd az öreg k a p u c z i u u s m a j o m n a k 
tisztelegtem, a kivel azzal szórakoztam, hogy kapucziuereket 
rendeltem számára. A derék állat mind megitta; a régén már 
vendégnek képzelte magát, lapot kért és domiuózó társaságot, 
s a midőn egy párat megneveztem, akiket szívesen kihozatok 
számukra, s a kikért garantirozok, hogy elég prakszissal bírnak 
e téren — élénken tiltakozott. Mondanom sem kell, hogy a 
máskülönben sikerült tréfáért  a fehér  kapucziuus majom nem 
neheztelt meg, sőt ő volt az, aki végig kalauzolt a zsúron. A 
zsúr éppen akkor kezdődött, a mit onnan tudtam meg, mert 
az elefánt  háromszor belefújt  ormányába. Erre elkezdődtek a 
mutatványok. 

Legelőször néhány oroszlán vonult fel,  a kik kivették 
részüket (az o r o s z l á n r é s z t ) az uzsonnából, majd meg-
mutatták oroszlánkörmeiket, mlyekkel elárulták, hogy tehetsé-
ges fiatal  oroszlánok, a kikre szép jövő vár. Az oroszlánok alig 
fejezték  be felvonulásukat,  mikor megjelent három hófehér 
hattyú, s a karnagy vezetése mellett (ki ickognitóját megakarja 
őrizni), egy bájos háromnegyed ütemü h a t t y ú d a l t énekel-
tek. A nótát többször meg kellett ismételniök. 

Tekintettel a közeledő Nagypéntekre egy holló f e h é r r e 
mosta a fiát,  mig két felszóllitott  varjú közül egyik se v á j t a 
ki a másik szemét. A második csoportot bezárta néhány szamár, 
a kik négyszer vonultak el a s z a m á r h i d o n . 

A harmadik csoport élén Nubia párducza haladt, amely 
nem s z ü l t g y á v a n y u l a t . Nyomában kotkodácsolt 
három vak ősbudavári konkinkinai tyúk, melyek, mint ez mar 
szokás, g y ö n g y ö t t a l á l t a k . Egy hiéna á r v e r é s e k 
u tán ordított, mig egy b a j u s z t a l a n puma frissen  kapott 
vörös szegfűm  felé  kacsingatott. Egy csoportban ki kell 
emelnem néhány kígyót, melyek egy Meidinger-kályhát melen-
gettek keblükön. 

A negyedik csoportot néhány k r o k o d i l nyitotta meg, 
sok könnyet hullattak és furfangos  okoskodásokat csevegtek. 
Itt néhány g ó l y a m a d á r következett volna, de a derék ál-
latokat nagy elfogultságuk  késleltette a megjelenésben (?). He-
lyüket az utolsó bölény kárpótolta. Utánna következett néhány 
ökör , melyek Bécsből érkeztek vissza közvetlen a zsúrra. 
Hiába mentek föl:  az ökör Bécsben is ökör maradi A közön-
lég sorában jelen voltak: az orszarvu, ausztráliai kánya (egye 
meg a fránya)  és a fehér  kapuczinus majom, a kik sok vita 
után kalábereztek, mig az elefánt  ősidőktől fogva  csendesen a 
hölgyek mamájának kurizált Egy kibic/madár sokáig kibiczeit 
és rontotta a játékot. A közönség sorában titokban felhangzott 
az elégedetlenség, a mit a szük és sáros térre lehetett ma-
gyarázni. 

A mutatványok igen gyengék voltak, s igy nem sorolom 
fel  külön őket, Hogy mily alacsony nívón állt a s z í n v o n a l , 
mutatja az, hogy egy struczmadár rémülten a homokba dugta 
fejét,  hogy ne lásson semmit és lapunk zártáig feje  még mindig 
a komokban ran. r. 

Tanitók hangversenye. 
— Kiküldött tudósítónktól. — 

Korond, julitis 14. 

Az udvarhelyvármegyei ált. tanitó-egyesület 
udvarhelyjárási fiókköre  ma tartotta meg vándorgyű-
lését Korond községben és aznap este hangversenyt 
is rendezett a kies fekvésű  „Árcsónu. 

A hangverseny 7. pontból összeállított műsora 
ugy anyagi, mint erkölcsi tekintetben igen jól sike-
rült. Legyen ezért az elismerés első sorban is Pop-
pov Péter kir. tanfelügyelőségi  tollnoknak, fáradsá-
got nem ismerő buzgalmáért kifejezve,  aki nemcsak 
az énekdarabok betanításával és vezetésével, hanem 
a hangversenynek sok fáradtsággal  járó rendezésével 
is kiváló érdemeket szerzett magának. 

A műsor legkiemelkedőbb pontja a Nagy  László 

czimbalomkiséretével, Baczó Lajos küsmödi ev. ref. 
lelkész által előadott hegedű szóló volt, ki Hubay 
„Puszták fia"  czimü darabját játszotta oly magas 
fokon  álló művészettel, hogy az bármilyen hangver-
seny teremnek is diszére vált volna és kielégíthette 
a magasabb igényű zeneértő közönséget is, kinek a 
tanitó-egyesület mindenesetre hálával és köszönettel 
tartozik önzetlen közreműködéséért. 

E mellé sorakozik siker tekintetében a Tóth 
Vilmos, Nagy  László, Poppov Péter és Baczó Lajos 
által kiváló szabatossággal előadott férfi-quartett  is, 
hol a közönség tüntető tapsa, különösen Tóth  Vil-
mos szt.-ábrahámi áll. tauitó gyönyörű tenor hang-
jáért szólott. Meg is újrázták ugy ezt, mint a Szcitz 
Margit, felsősófalvi  áll. tanítónő gyönyörű czimbalom-
játékát is. Eddig is volt alkalmunk a kisasszony 
czimbalomjátékában gyönyörködni, de a mostani sze-
replése által elragadtatásunk csak fokozódott. 

Az est sikeréhez nagyban hozzájárult Kun  Sa-
rolta áll. tanítónő szavallata, ki Garay „Trobadour" 
czímü darabját és Veress  Mózes áll. tanitó, ki Jókai 
„Munkácsi rab" czimü szépprózáját adta elő, mind-
kettő — tekintve a választott müveknek ugy terje-
delmességét, mint nehezen szavalható voltát — ki-
váló hatással. 

Végül a kör dalárdája Schmöltzer B „Erdő 
alkonya" czimü darabját énekelte el, a mire aztán 

következett a táncz, minek csak a világos reggellel 
volt vége. 

A hangversenyen, a fürdő  közönség nagy részén 
és a vidék intelligencziáján kívül vármegyénk tiszt-
viselő karából is igen sokan vettek részt, a kiknek 
a megjelenésük által nyilvánított érdeklődésük Jól -
oső érzést szült a tanítói kör minden egyes tagjánál. 

Hallomásunk szerint az estély tiszta jövedelme 
— a mi a tanítói kör czéljaira megy — 40 frton 
felül  áll, ami, tekintve az időjárás nem éppen ked-
vező voltát, szép eredménynek mondható. 

Tudósításomat befejezem  azzal a most is ta-
pasztalt igazsággal, hogy csakis az arra termett 
ügybuzgó vezető  érhet el eredményt és fokozhatja  a 
tagok ügybuzgóságát is. rf. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza Névtelen levelekre nem válaszoluuk 

B—8. Zet. Beküldöttjét jövő számunkban hozni fogjuk 
Üdvözlet! 

Éjjeli zene. Tárczája befejezetlen  valami Kérjük szer-
kesztőségünkből egy pár nap alatt elvinni, különben megsem-
misítjük azt. 

Annuska. Igen, a Kannibálok is rendeznek Anna-bálokat, 
és ezeket röviden Kanna-báloknak nevezik. Alászolgája! 

—a. Ilogy mire jók a portorikó-szivarokat összekötő 
sárga s/.allagok ? Gyűjtse meg, mnjd gyerniek-főkötókbe  húz-
hatja, annak bizonnyal megfelelnek. 
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Pályázati hirdetés. 
A székelykereszturi állandó gyermek-

menháznál a vezetőn ő-daj kai állás szep-
tember elsejével betöltendő. Felhivatnak 
az ezen állásra pályázni kívánó képesített, 
gyermekmenház vezetőnők, hogy az ál-
landó gyermekmenház vezetésére képesítő, 
houosságuk és eddigi működésükről szóló 
bizonyítványaikat legkésőbb augusztus 
hó 5-ikéig a székelykereszturi állandó 
gyermekmenház felügyelő-bizottságához 
czímezve, tek. Dr. Jankovich Pál elnök 
úrhoz, a vagy alólirtnál adják be. Fize-
tés (400) négyszáz korona — és (100) 
egyszáz korona lakbér átalány. 

Székely-Kereszt űr, 1898 julius 12 

Kovács <»£/.». 
állami iskolai igazgató-tanító, 
mint közs, gy. m f.  biz. jegyző. 

Szám 4413—1898. 
k. ig. 

Pályázati hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi községi elemi iskolá-

nál a harmadik tanítói szék, inelylyel 500 
frt  fizetés  és 100 frt  lakpénz van össze-
kötve, betöltendő lévén, arra ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

Pályázni kívánók kellően felszerelt 
folyamodványaikat,  melyhez keresztlevél 
és tanítói oklevél feltétlen  melléklendő, 
f. évi augusztus 10-ig a sz.-udvarhelyi 
községi iskolaszék elnökségéhez pontosan 
terjesszék be, mert a határidőn tul érkező 
folyamodványok  nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

Székely-Udvarhely, 1898. évi julius 
hó 8-án 

D e m e t e r D ^ n e a , 
h. polgármester. 

S Z I V A T Y T Y U K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb nyivános czélokra 
k é z , j á r g á n y é s e r ő l i a j t á n r a , 

T ÜZFECSKENDÖKET 
városi, községi, gazdasági és 

gyári 
t i í z o l t t t a f i g o k i i a k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő peczegödör tisztitó készülékeket, utczai öntöző-kocsikat, 
sárkaparókat 

I s r é s z i t é s a j á n l a , 

A BPESTI SZIVATTYÚ és GÉPGYÁR R.-TÁRSASÁG 
(ezelőtt VALSER FERENCZ) 

B U D A P E S T , V I . , k ü l s ő v á e / . i - u l 4 5 . 
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Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában Sz.-Udvarhelyt, 


