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A mi ügyeink. 
Akár hányszor foglalkoztunk  már érde-

keink és szükségeink megvitatásával, mindig az 
irányt mutogattuk, a melyen haladva siker is 
koronáz a végczélnál s melylyel ki lehet ra-
gadni önmagunkat ama sötét és veszteglő álla-
potok közül, melybe örökös konzervált maradi-
sági elvünk helyezett. Szomorúan néztük más 
megyéink lépés tartását a haladókkal s szomo-
rúan kellett észrevennünk, hogy minden halad, 
csak mi estünk fáradtan  vissza minden eszme 
megvalósításánál, mert a hagyományos ősi nem-
bánomság ósdi köntösében a legkényelmesebb 
volt megpihenni. Magunkat a tiszta székely vér 
leszármazottjának tekintjük, megyénk és váro-
sunk pedig a székelység igazi fészke  s mégis 
mit se tettünk, hogy e név nagyságához illő 
haladást kifejtsünk.  Lapunk munkatársa, ki leg-
mélyebben nézett a székely müizlés és ipar ál-
lásába, reá mutatott mennyi tiszta székely mo-
tívumot tartalmaz székely iparunk, mely illö 
volna, hogy elfoglalja  helyét ama szalonokban 
is, a hol német utazóktól olcsó pénzen szedett 

- Ízléstelen olajnyomatok a germán izlés ocsmáuy-
Síigai diszlekednek. Igazán örömünkre szolgálna, 
ha megyénk e tanulságos közleményekből okul-
tan aranyat ásni ne a messzi földre  siessen, 
hanem hatoljon mélyebben a népélet s székely 
izlés fejlődésébe  s ezzel komolyabban foglal-
kozva, itt lássa meg, hogy a mit ott hasztalan 
keresett, önkörünkben találhatjuk föl. 

Sokat panaszoltuk, hogy a vármegyei tiszt-
viselők fizetése  mily kevés ahoz a szolgálathoz, 
milyet teljesítenek s egész kedvvel nem foglal-
kozhattak ügyeinkkel, a mikor fizetésök  a lét-

minimumot aüg adta meg s ki megyei szolgá-
latba lépett, örökös veszteglésre vagy lassú ha-
ladásra kárhoztatta magát, minden nap csupán 
halálozás utján megüresedett helybe való előlé-
pésre és fizetésemelésre  számithatott. Néhány 
nap óta azonban máskép van. Perczel belügy-
miniszter átlátta e helyzet tarthatatlanságát s 
a fizetéseiket  megjavította s rendezte — alapul 
a más hasonló nagyságú megyei tisztvi?eJök 
fizetését  véve. Így tehát már meg van az, a 
minek szükségét e helyen oly sokat hangoztat-
tuk s tekintélyes gárda az ügyeink rendezésével 
komolyabban foglalkozhatik  s képzett cmbereink-
nek a közigazgatáshoz való lépése nem lesz ál-
dozat. Ez is egy lépés volt a haladás utján, 
melyet bizonnyal még erős kezek között több 
is fog  követni. 

Rosszabbul állunk a városi ügyeinkkel. 
Felsorolása mindazoknak, melyek szükségesek, 
hogy városunk megfeleljen  a körülötte elterjedő 
megye nagyságának, ivekre terjedne s melyeket 
már igen sokat hangoztattunk. A képviselő tes-
tület azonban megelégedett az ázsiai állapotok-
kal s mindent jónak talált, csak adót ne kell-
jen fizetni.  Rontani, ariH készek voltak, de épí-
teni már nem volt erejök. Ily állapotok között 
az óriási reformtervek,  melyet szőnyegre hoz-
tunk, munka alapját nem képezte, mert azt 
egymásután szavazták le. A viszonyok azóta itt 
is változtak, lassan-lassan győz a haladás tábora 
a maradiakkal szemben s az uj képviselő testü-
leten függ,  hogy mint képes megoldani azt a 
nagy feladatot,  melyet városunk fejlődése  tőle 
megkíván, hogy megoldja. Mi ez uj csoport 
munkakedvébe és erejébe bizunk és hisszük, 
hogy még szép napok fognak  virradni azokra a 

reformtervekre,  melyeket oly sokat ismertettünk, 
de mely a régebbi képviselőtestületek ósdi fel-
fogása  szerint feledésbe  mentek. 

Dr. Gyarmathy Dezső polgármesterünk e 
terveket már kiemelte a feledés  homályából s 
már pénteken azok a tanácsülés zöld asztalára ke-
rültek, remélhetőleg több eredménnyel, mint eddig; 
az elért sikerekért a babér és elismerés orosz-
lánrésze öt fogja  illetni. A szervezési szabály-
zatot is elkészítette s e nagy munka, melyet oly 
hosszú tanulmány után szerkesztett, van hivatva, 
hogy más képet adjon városunknak. 

Ha lassan is, de biztosan rajta vagyunk a 
fejlődés  utján, a vezető emberek vas keze kell 
hogy továbbra is erős maradjon, hogy siker is 
kisérje önzetlen czélok és ne lankadjanak, ha 
néha tetfök  gáncsolással találjíozik, mert azok 
szava ez, kik hasztalan küzdve a haladás ellen, 
letérnek a szidalmazás útjára. A józan közvéle-
mény azonban ő velők tart s gondoskodik, hogy 
a kifejtett  tevékenység ne legyen hasztalan eről-
ködés. Elmondhatjuk — ügyeinkre nézve végre 
— hajnalodik. 

Belföld. 
Nem sok az, amit ma bizonyosan lehet tudni. 

Még azt sem, hogy mi lesz holnap. De az körülbelül 
kétségtelen, hogy ahol mostan két ember találkozik, 
az mind a kettő békét akar, mert akárki legyen: 
gazda, iparos vagy csak egyszerűen hazafi,  ebből a 
mostani helyzetből mindegyiknek van valami bánata. 
Az egyiknek a vállalkozását nyomja a háborusásr, a 
másiknak a kedélyét és sok gyöoyörüsége senkinek 
sem telhetik henae, hogy minden elfutó  nap letöröl 
valamit Magyarország komoly arczárói. 

Ilyenformán  az emberek odakinn az országban 
nem azt lesik már, hogy micsoda társasjátékkal mu-
latja magát a parlament, hanem napról-napra foko-

A szivek titka. 
— Irta: Oróf  Lázár Ádám.  — 

Ilonka 17 évvel hagyta oda a zárdát s felzo-
kogott, midőn az ájtatos Soror utolsó testvéri csók-
ját lehelte homlokára. 

Csinos fogat  állott a zárda előtt, négy aranysárga 
paripa türelmetlen toporzékolással várt az indulásra 
— a mama is türelmetlenkedett a diszes hintóban, 
hová már korábban elhelyezkedett — hja, de Ilonka 
oly nehéz azivvel hagyta oda a csendes kolostort, 
hol annyi szeretettel vették körül az irgalmas nő-
vérek, ~ hogyne 1 hisz a gyermekálmok — itt az 
élettel valódi összhangban voltak, — az áhítatos 
üsolozsmák a szivet a magasba emelték, s az „ave 
Máriára" megkonduló kis harang szavára újból 
egygyé forrtak  mindannyian az esti imában. 

Nem láttak itt a szépnél, jónál egyebet, nem 
tekintettek be kandi szemekkel élvért sóvárgó világ-
fiak;  a folyosók  csendjét fényes  kard csörgése helyett 
csak az olvasóról lemorzsolt gyöngy mysticus hangja 
zavarta pillanatra meg. 

Milyen külön világ ez a komor négyfal  között 
— még a hold sem tekintett ábrándosan be, az is 
csak az isteni hatalom nagyságát hirdette komoly 
egyformaságával. 

Ilonka szülői alig négy óra távolságra laktak 
a kicsi várostól, egy remek középkorbeli stilu kas-
télyban, melyet hatalmas vadaskert és nagy szorga-
lommal gondozott park vett körül. 

A négyes fogat  gyorsan gördült tova, hatalmas 
porfelleget  hagyva maga után. Mintha ez is elakarta 
volna feledtetni  Ilonkával az elhagyott zárdát, hová 
oly sürün tekintgetett vissza, melynek már tornya 
is mind jobban elmosódott a távolság kékes szürke-
ségében. 

A mama többször igyekezett megtörni a csen-
det, de minden kísérlete hasztalannak bizonyult, 
mert a kis zárdavirág sehogy sem tudott elfogult-
ságából kibontakozni. 

Pedig a jó mama elmondta már, hogy hiszen 
ne busuljon Ilonka, ö is szakasztott ugy volt, midőn 
a zárdából haza vitték — kezdetben minden olyan 
idegen volt — bántotta a zaj, a vidámság, de ap-
ránként ugy megszokta, hogy mire észrevette volna 
magát, már boldog menyasszony volt. 

Ilonka csak koronkint felele  — gyermeki tisz-
telettel helyeselve édesanyja fontosabb  mondásait. 

Megérkeztek. — Az elmaradhatlan örömteljes 
fogadtatás  után Ilonka csöndesen beletörődött a za-
josabb életbe, de felvidulni  nem tudott, pedig a ven-
dégek sürün járták házukat. 

Végre a szülök már komolyan aggódtak leá-
nyuk sorsa felett,  még egy mentség volt, régi gyer-
mekkori barátnéját meghívni, hátha a két leány 
majd csak jobban találja együtt magát. 

El is hívták a szép Emmát — XIV. zóna tá-
volságról jött meg s a két barátnő mint testvér sze-
rették egymást. — Ilonka kissé felvidult,  de még 
mindig hangoztatta, hogy visszavonul a zárdába s ö 
is felölti  a szerzet! ruhát. * 

Ez alatt azonban a két szép leánynak mind 
több tisztelője akadt s a sportot kedvelő nyalka 
huszártisztek is igyekeztek egy-egy délutánt az uri 
házban tölteni. Már-ináf  minden jó kerékvágásba 
lett volna, de Emmát, az Ilonka barátnőjét sürgö-
nyileg hazahívták, testvérkéje súlyosan megbetege-
dett. Az Emma távozása után egy vasárnap különö-
sen nagy társaság adott találkát egymásnak — ün-* 
nepeltje volt a nemrégiben áthelyezett barna, magas 
villogó szemű huszárhadnagy, báró X., ki a házi ur 
egyik kebelbarátjának volt fia  s ki hazulról már szo-
ros utasítást kapott a családnál való bemutatkozásra. 

A ki megfigyelte  a kis kanári madarat, midőn 
kalitkájára czukrot tesznek s látta félénk  ide-oda 
röpködését — pedig hogy tudja a kis madár, hogy 
az milyen édes — az fogalmat  alkothat magának 
arról, hogy épen ilyen hullámzatos volt Ilonka lelki 
világa, midőn megpillantotta a csinos hadnagyot, de 
nem árulta el magát, csak koronkínt lopva tekin* 
tett reá. 

Ki ne tudná, mi a sorsa a lepkének, mely nyáá 
estén a nyitott ajtón betéved? 

A társaság vidáman töltötte idejét s késő este 
volt, midőn bucsut mondottak, Ilonka nyugtalanul 
töltötte az éjet, fölnyitotta  ablakát, mohón szívta 
be az üde éjjí levegőt, melyet a terebélyes fák  baN 
zsammal telitettek és sajátságosnak találta, hogy az 
öreg hold, mely eddig olyan komoly méltósággal 
kandikált be a zárda falai  közé, itt lombos galyak 
között, ha néha elő bukdácsol, olyan mosolygó kép* 
pel néz be ablakán. 
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zódó érdeklődéssel figyelik,  melyik párton történt 
valami lépés a béke irányában. Szinte boszankodnak 
is, hogy ezeket a lépéseket titok takarja s legfölebb 
az újságokból lehet valamit megtudni. Mindenki látni 
szeretne mostan, mert mindenkinek forog  valami 
érdeke a koczkán. S talán nincs is rendjén, hogy 
ilyen időkben az egész ország sötétben botorkáljon 
s tiz-husz ember csináljon mindent. Ha az újságok 
minden reggel ki nem bocsátanának egy raj kombi-
nácziót, az ország talán még azt sem tudná, hogy 
egyáltalán történik valami. A parlament üléseiből 
ugyan nem táplálkozhatnék a kíváncsiság. 

Pedig egyéb várja itt a táplálékot, nem a kö-
zönséges kíváncsiság. Az a gazda, iparos és hazafi, 
aki együttvéve az ország s aki ezekben a napokban 
nagyon takarékosan bánik a rokonszenvével. Nem 
adja oda senkinek huzamosabb időre, hanem minden 
elpazarolt nap után visszaveszi, hogy a következő 
napon megint csak annak nyújtsa, aki legkomolyabb 
hajlandóságot mutatott a béke iránt. Mert a béke 
iránt. Mert a béke neki a legfontosabb  s csak a 
béke barátainak juttat a rokonszenvéből. Ez soha-
sem látszott meg világosabban, mint az utolsó na-
pokban. Hiába hivatkozott ez vagy az a párt a nem-
zet többségének rokonszenvére; mire a hivatkozás 
elhangzott, már az a rokonszenv esetleg máshova 
vándorolt. Csak annyinak kellett történnie, hogy má-
sutt egy szemernyivel több hajlandóság mutatkozzék 
a békére. Mint a haladó embert az árnyéka, bizto-
san követte ezt a hajlandóságot is az ország rokon-
szenve. Lekötni pedig csak ugy szóval vagy bizta-
tással nem hagyta magát. 

Ott vagyunk-e már vagy sem az utolsó állo-
máson, azt senki sem tudhatja bizonyosan. Inkább 
igen, mint nem. S azért vigyázat illik a fontos  per-
czekben. A korona békét akar a nemzet nemkülön-
ben s a maga rokonszenvével ott lebeg mind a kettő 
valahol a pártok fölött.  S taláu nemsokára eldől, 
hogy hova ereszkedik le a sokat vándorolt rokonszenv? 
Ide? Oda? Mindenesetre oda, a hol a lecsöngetés 
pillanatában még mindig csak a békére mutatkozott 
hajlandóság . . . (0.) 

Yárosi közgyűlés. 
— Saját tudósítónktól. — 

— janüár hő 27. 
Városunk szervezési szabályrendeletét évről-

évre toldták-foldták.  Egyszer megszüntették ezt, majd 
meg ujakat kreáltak, hol ezt, hol azt a hivatalt 
„szervezték" át s a közigazgatás egyre csak nem 
akart javulni. A panasz állandó volt; s utóbb már 
nemcsak a nagyközönség, a sajtó, hanem maguk a 
bizottsági tagok is mind hangosabban vádaskodtak. 

A ki közelebbről ismeri a viszonyokat, tudhatja 
jól, hogy a panaszok nagyon is jogosultak voltak, 
sőt a nagyon közel állók tudni vélték azt is, hogy 
sem a publikum, sem maguk a bizottsági tagok tá-
volról sem tudtak mindent, mert az állapotok talán 
rosszabbak voUak. mint a milyennek látszottak, s 
most, hogy végre le van rántva a lepel, a régi álla-
potok ismertekké lettek. 

Hol volt a hiba? 
Kétséget nem szenved, hogy maga a rendszer 

volt hibás. — A városi szervezési szabályrendelet, 
daczára anuak, hogy azt legutóbb 1894. évben dol-
gozták átal, a mikor az igények még nem voltak 
annyira kifejlődve,  amikor még nem tartották lét-
szükségnek egy haladni akaró városnál az aszfaltot, 
a villanyvilágítást; elég volt hozzá a buzgóság, egy 
kevés jóakarat, tapintat. 

A változott viszonyok folytán  a szervezési sza-
bályzat is alapos revízióra szorult, s megvagyunk 
győződve a közigazgatás újjászervezésével a hiányo-
kon segítve lesz. 

Dr. Gyarmathy  polgármester e szabályzatot 
teljesen újra feldolgozta,  s azt kerek 100. §-ban a 
közgyűlés elé terjesztette. 

Az átalakított szervezési szabályrendelet igen 
természetesen a tisztviselők fizetésének  javítását ís 
felöleli  s igen helyesen, mivel a fizetési  mizériák kö-
vetkeztében hiányzott a személyzetben a megkíván-
tató, odaadó ügybuzgóság, a mi igen természetesen 
a közjó rovására ment. 

Hisz, ha mindjárt a polgármester, mint a vá-
ros első tisztviselő fizetését  vesszük ís föl  példának, 
bizony az az 1200 frt  annyi, a mennyi a tisztessé-
ges megélhetüshez mulhatlanul szükséges s így ter-
mészetesen az ez állással járó reprezentálás aligha 
el nem marad. 

Ilyen fizetési,  előhaladásí viszonyok mellett 
cseppet sem csodálkozunk, ha képzettebb, tanultabb 
ifjúság  egyáltalán nem, vagy nem szívesen áll a vá-
ros szolgálatába. Különben sokat a választási rend-
szer ís visszatart attól, mivel a tanácsos urak a vá-
lasztásoknál paktumot kötnek s ha pedig egyszer 
valaki beállt a város szolgálatába, nem szívesen vagy 
a világért el nem bocsátanák, még akkor sem, ha a 
helyesírással sincs egész tisztában. 

Visszatérve a szervezési szabályrendelet fizeté-
sek felemelését  czélzó paragrafusra,  egész helyesnek 
és teljesen indokoltnak tartjuk azt már azért ís, 
mivel egy rövid fél  év óta a mely idő alatt a város 
vezetése Gyarmathy polgármesterre bízatott, a város 
jövedelme mintegy évi 17000 frttal  gyarapodott, a 
mi körülbelül 400,000 frt  tökének felel  meg. 

A közgyűlés utasította a tanácsot, hogy az 

5—6 nyomtatott ívre terjedő szabályrendeletet ki-
nyomassa, hogy az a harmincz napra ujabban össze-
hívandó közgyűlésen, mint teljesen ismeretes tárgy 
álljon a bizottsági tagok előtt, s ahhoz minden kép-
viselő hosszabb, beható vizsgálódás után hozzászól-
hasson. Igen valószínű, hogy a reális alapokon ki-
dolgozott szabályzat ugy általánosságban, mint rész-
leteiben elfogadtatik. 

Hát talán már most abba a stádiumba jutot-
tunk, hógy meg lesz a járdánk is, meg lesz a villany-
világításunk ís. Az igaz, hogy már egészen megunta 
az ember a közgyűléseken részt venni, mivel azokon 
kevés kivétellel, mindig mint valami tengeri kígyó 
kisértett az aszfalt  járda lerakása és a villamos vilá-
gítás beállítása. Végre tehát belátták városatyáink, 
hogy a dolog annyira urgenssé vált, hogy ezt kike-
rülni többé elodázással nem lehet, s bár még most 
is tétettek kísérletek annak elejtésére, a haladópárt 
erélyes fellépése  következtében az ma már a megol-
dás stádiumába jutott, s az urbí et orbi maradísá-
gunknak immár lefújtak. 

Részletes tudósításunk ez: 
Nagyszámmal jelentek meg az újonnan alakult 

képviselőtestület tagjai a mai rendkívüli közgyűlésen, 
a minek teimészetes oka nem csak a közgyűlés iránti 
kíváncsiságban, hanem a tárgysorozat nagyarányú 
pontjaiban rejlett. 

Délután pont két órakor nyitotta meg a gyűlést 
dr. Gyarmathy  polgármester. Röviden üdvözölte a 
képviselőtestületi tagokat. Megnyitójában kiterjesz-
kedett a szükségessé vált újításokra, a vasúti köve-
zetvám behozatalára, s az azzal járó jövedelemre. 

A tárgysorozat, — mely 21 pontból állott — 
harmadik pontjánál Székely-Udvarhely város szerve-
zeti szabályrendelettervezete volt felvéve,  amely 
azonban dr. Nagy  Samu indítványára többek hozzá-
szólása után, annak nagyterjedelme miatt, napirend-
ről levétetni határoztatott el. A szabályzat kinyo-
matva az egyes képviselő-tagoknak megküldetik, s 
egy ujabb közgyűlésen fog  részletes tárgyalás alá 
bocsáttatni. 

A polgármester a pénzalapok házi kezelésére 
tett indítványa és a vasúti kövezetvám szedésí jog 
megnyerése iránti javaslata egész terjedelmében el-
fogadtatott. 

A tárgysorozat 9-ík pontja alatt a Neuschattel 
czégnek a járda felállítására  vonatkozó javaslata tár-
gyaltatott. Bizony az egész tárgyalás a azt benyomást 
tette, hogy ismét el lesz az egészen ejtve, mint meg-
előzőleg isten tudja hányszor. A hosszas vitatkozá-
sok végeredménye képpen konstatáljuk, hogy az im-
már a megoldás előtt áll, s annak beállítása rövid 
idő bérdése. Ugyanis a képviselőtestület egy bizott-

Végre egy álmatlan éjszakának mérhetlen ideje 
is eltelt, lassanként megelevenült a falu,  vele a 
kastély, de Ilonkának sehogy sem tért vissza régi 
nyugalma; mert nagyon hiányzott Emma. 

Időközben még gyakran ismétlődött a kis hu-
szárhadnagy látogatása. Ilonka jól találta magát s 
leginkább a kertnek azon részét kereste fel,  mely 
egy régi várromnak maradványaival emlékeztetett 
egy régmúlt szépidőre, miliőn rózsás arczu leányok 
dobogó kebellel, epedve várták a tárogatók felharsa-
nását s deli leventéknek forró  ölelését. 

Már az ősz kezdte szőni sárguló köntösét, mi-
dőn Emma újra visszajött; a két kebelbarátné meg-
ható érzékenységgel üdvözölte egymást, Ilonka leste 
az alkalmat, midőn már caak magbkban lesznek, 
hogy elmondhassa szivének egyetlen édes titkát, 
melyet oly féltékenyen  őrzött meg. 

Emma kihallgatta barátnéját, megmagyarázta a 
különös érzések jelentőségét, csak egy részletaek 
nem tudta valódi okát adni, hogy t, í. a hadnagy 
és Ilonka miért szeretik elmerengeni a középkori 
romántikán s főleg  miért egészíti ki a leikökbe al-
kotott képet a már-már szétmállott lovagvár romjai 
között. 

Alig várta, hogy az első alkalommal találkoz-
hassék a csínos hadnagygyal, ismerni vágyott vég-
telen türelmetlenséggel. 

A következő vasárnap vidám ozsonnánál ültek 
az egyik kerti lugasban, midőn távolról sebesen kö-
zeledő lovasok nevetését hozta a lengedező esti szél, 
kétség nem volt benne, hogy a huszárok víg cso-
patja érkezik. 

A háziak közül a papa és Ilonka siettek fo-
gadni s nagy öröm között tartottak a lugasba. 

Emma az er.tí félhomályban  egy ismerős ala-
kot vélt látni a tisztek között, a bemutatásnál X 

báró hadnagy nem talált szavakat, Emma rosszul-
létről panaszkodott, s így a társaság hangulata vég-
telen nyomottá változott. 

Emma és Ilonka a vendégek távozása után 
félrevonult,  másnap a kastélyban és kertben szorgo-
san kutattak két leány után; a kertnek regényes 
lovagvárában két női alakot találtak — két hideg 
tetemet — mosolygó huszárhadnagy képpel medaí-
lonjokban. 

Udvarhelymegye népies müiparáról. 
- Irta: Cseliély Adolf.  - (3.) 

Legérdekesebb, legtökéletesebb készítményei a 
székely ácsnak a czifra  kapuk. 

„E kapuk inkább ékítményül, mint szükségből 
állanak ott, mert a székelyek hagyományos vendég-
szeretete nem igen engedi meg a kapu bezárását; 
tárva van az boldog, boldogtalan előtt, mint a szé-
kelynek nyílt, emberszerető szíve s ezt akarják ki-
fejezni  a kapu szemöldre felvésett  felíratok."  így jel-
lemzi Orbán Balázs a székely czifra  kapukat.*) 

Nem mellőzhetem egy néhány ily feliratnak 
közlését. 

Egy derzsi kapun ezt olvassuk: 
JÓSZÍVŰ jó barát kapumon bé jöhec. 

Egy zetelaki kapun: 
A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség. 

Egy szentkirályi kapun: 
Békeség a bejövőnek, 
Egéség a kíjövönek. 

Egy kadícsfalví  kapun: 
Áldás a béjövőknek, 
Béke a kimenőknek. 

') Orbán B. A Székelyföld  leírása, I. kőtet 18. lap. 

Egy betlenfalví  kapun: 
Isten békessége a bemenőkkel, 
Isten áldása a benlevőkkel. 

Egy farczádí  kapun: 
Ti kapuk jószívű gazdát ajáljatok. 
Gazdagnak, szegénynek egyaránt nyíljatok. 

A homoródoklándí unitárius paplak kapuján . 
Az egyenes szívűt ezen kapu várja, 
Kétös szívűt padiglen szépen kizárja. 
Isten akaratát hirdető és szóló 
Lak, itt ne meny be prédálós kóbolló. 

Az udvarhelymegyei czifra  kapu díszítésének 
főformái  háromfélék,  u. m.: 

1-ször az oszlopos dísz, 
2-szor a domború indás dísz, 
3-szor a vésett virágdísz. 
Az oszlopos díszű kapu a legmüvészíbbnek 

mondható s kizárólag Udvarhelymegye sajátja. Sem 
a csíkí, sem a háromszékí kapukon kifejlett  igazi 
oszlopot nem találni, legfeljebb  az oszlop alakját 
megközelítő faragványra. 

A legszokottabb oszlopfaj  beosztása a követ' 
kező. Az oszlop lábazatának alja díszes váza, erre 
két csiga nehezedik, ezek fölé  pedig körfonatos 
négyszögű lap. Az oszlop karcsú törzse csatornázott, 
felső  és alsó végén virággal ékített. A törzsre ren-
des oszlopfő  helyett virágos paízs helyezkedik. E 
fölött  kiálló csigákon párkánytag nyukszik. A pár-
kánytagból rendesen pálmalevél emelkedik ki. 

Az efféle  oszlopos kapuk közül külöQösen az 
1815-ben készült betlenfalvi  kapu válik kí nemes 
arányaival. Oszlopaínak szakasztott mása egy ho-
moródalmási kapun fellelhető. 

Hasonló beosztású oszlopokat felmutató  kapuk 
vannak még Miklósfalván,  Lengyelfalván,  Farczádoa 
és Székely-Udvarhelyt. 
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Ságot küldött ki — névszerint: Dr. Gyarmathy Dezső, 
Vánky Kálmán, Dr. Váleutsik Ferencz, Haberstumpf 
Károly, Dr. Kovács Mór, Szabó Ferenczet, a kik erre 
vonatkozólag árlejtést hirdetnek, s a legelőnyösebb 
ajánlkozóval a szerződést tüstént meg is kötik. 

A villany-világitás kérdése is kedvező stádiumba 
jutott, amennyiben e czélra is egy bizottság: Dr. 
Gyarmathy Dezső, Dr. Solymossy Lajos, Gyarmathy 
Ferencz, Hiathy Miklós, Dr. Válentsik Ferencz, Vánky 
Kálmán, Demeter Dénes, Solymossy Lajos, Jánosy 
Gyula és Dr. Kassay Albert küldetett ki, hogy a 
jelenleg városunkban időző Simen és Halske czég 
megbízottjával a módozotok felől  tárgyaljon. E bi-
zottság küldetésének tegnap délután eleget is tett. 

A községi iskolaszék, a kisdedóvó felügyelő-
bizottsága és iparos tanoncziskolai bizottságba : Gyar-
mathy Ferencz, Dr. Solymossy Lajos, Pálífy  Károly, 
Gönczi Lajos, Hlatky Miklós, Kassay F. Gyula, Mol-
nár Károly, Rápolthy Domokos, Bod Károly, Dr. 
Kovács Mór, Dr. Gyarmathy Dezső, Demeter Dénes 
lettek megválasztva. 

A tárgysorozat többi pontja több-kevesebb ér-
deklődés mellett tárgyaltatott, s a gyűlés este fél  hét 
órára véget ért. 

Újdonságok. 
Wlassics miniszter a tanítókért. Az állami elemi 

tanitók országos szövetkezetét arról értesítette a na-
pokban Wlassics  Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, hogy „nem zárkózik el az elől, hogy amint 
az ország pénzügyi viszonyai megengedik, megfonto-
lás tárgyává tegye egy oly értelmű törvényjavaslat-
nak a törvényhozás'elé terjesztését, amely szerint az 
állami elemi iskolai tanítóknak az 1893. évi IX t.-cz. 
értelmében a Xl-ik fizetési  osztályba való sorozása 
megtörténhetik. Addig is a rendelkezésére álló hitel 
keretében igyekszik az állami elémi iskolai tanitók 
helyzetén javítani oly módon, hogy őket a Xl-ik 
fizetési  osztály elvei szerint és a szolgálati idő ará-
nyában a Xl-ik fizetési  osztály fokozataiba  évről-
évre fejlesztendő  arányos beosztás szerint fölveszi". 
A Xl-ik fizetési  osztályban a fizetés  fokozatosan 
500-600—700 frt,  a lakbér pedig 150-300 frt.  Az 
állami tanitók bizonyára nagy örömmel fogadják  a 

—közoktatásügyi miniszter elhatározását. 
A református  templom restaurálása. Régi óhaj-

tás megy végrevalahára teljesedésbe : a reformátusok 
piacztéri templomát alapos reiiováczió alá veszik. A 
képviselőtestületi tanács ugyanis az e hó 22-én tar-
tott gyűlésében egy bizottságot küldött ki — a melybe 
Diószeghy  Samu kir. főmérnököt,  mint szakértőt is 
felkérte  — a templomban és templomon levő hibák 
felvevésére  és költségvetés készítésére. E bizottság 

Oroszhegyen és Ülkén egy-egy kapun szárnyas 
cherubfö  foglalja  el az oszlop fölött  levő pálmalevél 
helyét. 

Egy 1824-ben készült farczádi  kapun az oszlop 
törzse a pálma törzsét akarja utánozni, felső  végét 
minden átmeneti részlet mellőzésével közvetetlenül 
pálmalevél koronázza. 

Bögözben egy 1814-ben készült kapunak négy-
szögű (léczalakú) oszlopait párkánytagok fedik,  me-
lyek egyikéből két madár, másikából két tulipán, 
harmadikából ket csiga emelkedik ki. 

Zetelakán egy 1807-ben készült kapu oszlopa 
karcsü edényből indul ki s a fejezete  hasonló karcsú 
edényben végződik, melyből szimmetrikus növény-
dísz nő ki. 

A felsoroltaktól  eltérő oszlopalakokat látunk 
Korondon, Csekefalván,  Pálfalván  és Szent-Királyban. 

Az oszlopos díszű kapuk készítésének ideje 
már lejárt. Tudtommal csak egyetlenegy ács próbál-
kozik még oszlopos kapuk készítésével, az ő oszlopai 
azonban nem mérkőznek a régiekkel. 

Újabban inkább domború indás szalagokkal 
díszített kapuk készülnek. Ily kapuk különösen a 
Székely-Udvarhely és Oláhfalu  között levő községek-
ben láthatók nagyobb számmal. 

Az udvarhelymegyei czifra  kapuk harmadik 
faja  a vésett virágos díszü, mely a Sóvidéken és 
környékén található. 

Örvendetes haladásnak nevezhetem azt a kö-
rülményt, hogy egyes jobbmódú falusi  gazdák újab-
ban a tölgyfánál  tartósabb anyagból, faragott  kőből 
készíttetik a három kapulábat vagy kapuzábét. Azt 
is indás díszítéssel látják el. A kapu többi alkotó-
része (kötőgerendái, teteje) még fa.  A legtöbb ily 
kőzábés kaput Oroszhegyen láttam, ügy vélem, hogy 
ezen új kapufaj  onnan ered. (Vége.) 

25-én, szerdán, tényleg meg is ejtette a helyszíni 
szemlét, s szükségesnek mondotta ki az ablakok 
teljesen ujakkal való kicserélését, uj padozat leraká-
sát, a karzat padokkal való ellátását, földszinti  pa-
dok, párkányzatok, ajtók kijavítását. A hozzávetőle-
ges költség ca 3—4000 frtra  rug. Azonban elfelejtette 
felvenni  a bizottság a köUségvetés keretébe egy tel-
jesen uj torony-óra beszerzését, a melyre — hisszük 
— a renováczió során szintén rákerül a sor. A fel-
merülendő, költségek fedezésére  az egyház mintegy 
5-600 frttal  rendelkezik, a melyből 500 frt  a nyá-
ron rendezett és oly szerencsétlen véget ért ősbuda-
vára mulatságból maradt meg, mig á többi gyűjtés 
utján folyt  be. Igen természetesen a híveket ilyen 
nehéz megélhetési viszonyok közepette nem lehet e 
czélra megadóztatni, s igy támadt Kovács  István s. 
lelkész és Nagy  László kántornak az az ötlete, hogy 
hajlandóknak nyilatkoztak e czélra országos gyűjtést 
eszközölni. Ezt a szándékukat még a nyáron egyik 
gyűlésben be is jelentették, s igen természetesen a 
nemes önfeláldozók  ajánlatát készörömest fogadták 
el. Az ez ügyben a miniszternek felterjesztett  kérés 
a napokban jóváhagyólag a napokban lejött, s igy 
igen természetes, hogy a lelkes hívek helyettesítésé-
ről csakhamar gondoskodni kell. Nem mondjuk, hogy 
e renováczió alkalmával valami monumentális dolgok 
vitessenek keresztül, de már egy ilyen nagyobb 
arányú kéregetés maga megengedi azt, hogy az min-
denesetre szakértő kezekre bizassék és jóval nagyobb 
arányú legyen. A hitélet bensőségének és esztezisé-
nek ügyét annál jobban szolgálná ez egyház, ha 
igénybe vennék a művészet készséges és éppen nem 
drága szolgálatát. Városunknak meg éppen díszére 
válnék, ha reformátusaink  kegyhelye mind a kor és 
nemzeti műveltség színvonalán állhatna. Bízzunk az 
ország népének jóindulatába, a mely szívesen fogja 
fogadni  majd az egyház ama két lelkes bajnokát, s 
igy lehetővé teszi azt, hogy a magyarság e keleti 
védbástyáján egy mindenben megfelelő  egyház fogja 
hirdetni a reformáczió  diadalát. 

Kinevezés. Egyik megelőző számunkban emii-
tettük, hogy Steinhurg  Ottó, Steinburg  kereskedő és 
takarékpénztári igazgató fia,  a budapesti műegyete-
men gépészmérnöki oklevelet szerzett. Mint most ér-
tesülünk, a fiatal  mérnököt Teschcnbe  már kinevez-
ték, s uj állomását a napokban el is foglalja. 

Kaszinói IcÖzgyülÓS. A sz.-udvarhelyi Kaszinó 
— mint jeleztük — ma délután 3 órakor, saját 
helyiségében tartja meg évi rendes közgyűlését, a 
következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Jegyzői jelentés a lefolyt  egyesületi évről. 3. Egyes 
tisztviselők leszámolása. 4. 1899. évi költségvetési 
előirányzat előterjesztése. 5. Választmányi indítvá-
nyok. 6. Egyesek által esetlegesen teendő indítványok. 
7. Lemondása az előző évi tisztviselői karnak és 
megválasztása a folyó  évi uj tisztikarnak (1. alap-
szabályok 13. §. b) pontja). 

A gyámpónztárak ellenőrzése. A belügyminisz-
ter az összes törvényhatóságokhoz köriratot intézett, 
a melyben felhívja  őket, hogy a gyámpénztárakat 
azonnal vizsgálják meg s a vizsgálatról a belügymi-
nisztériumnak nyolcz nap alatt tegyenek jelentést. 

A Nőegylet fillérestólye.  Mint megjósoltuk, a 
25-iki fillérestély  ugy szép és előkelő közönség, mint 
a műsor tekintetében jól sikerültnek volt mondható. 
Ugy látszik, hogy fillérestélyeínk  szezonja e tájban 
éri el tetőpontját, egymásután következnek érdekes-
nél-érdekesebb estélyek többnyire zsúfolt  ház előtt. 
És a közönség, amely eleinte valósággal kerülte ez 
estélyeket, most szép téli estéken szívesen és csend-
ben hallgatja itt az érdekes műsorokat, s a pénztári 
kimutatások pedig többnyire a forrpontot,  vagyis a 
helyi viszonyokhoz képest elérhető maximumot mu-
tatják. Ez estélyt Rápolthy  Mariska, Lányi Rózsika 
és Nősz  Gusztáv rendezték, még pedig ugyancsak 
megrendezték. Mint utolsó számunkban már jeleztük, 
a programm első számaként egy rövidke egy felvo-
násos vígjáték, a Szerelem  tudománya  ment, a mely 
után dr. Fái  Ernő olvasott fel  egy köztetszéssel 
fogadott  csevegést, a mit a Hófúvás,  szintén egy 
felvonásos  vígjáték követett. Dicséret illeti meg mind 
a két színdarab személyeit, akik műkedvelőknél rit-
kán tapasztalható routinnal játszottak. A jövő szerdai 
estélynek, mint értesülünk, sem rendezője, sem pedig 
programmja nem lesz. 

Uj ügyvédek. Mint értesülünk dr. Burgeröáöü 
kir. közjegyzőhelyettes, városunkban még márczius 
hó folyamán  ügyvédi irodát szándékozik nyítaní. 
Szívesen jelezzük e jól értesült hirt, mivel dr. Burgert 
mindnyájan kitűnő jogásznak és szorgalmas hivatal-
noknak ismertük meg, s igy mindenesetre ittmara-

dásával csak előnyére lehet városunknak. — Székely-
Kereszturon is szaporodott az ügyvédek száma. 
Ugyanis a marosvásárhelyi ügyvédi kamara Dr. Mó-
rits  Károly ügyvédet Sz.-Keresztur székhelylyel, az 
ügyvédek névjegyzékébe fölvette. 

Halálozás. E hó 22-én hunyt el Lukács Gábor 
pü. irodatiszt, életének 42-ik, házasságának 17-ík 
évében. A megboldogult temetése 24-én történt meg. 
Halálát nején, Felber  Ottilián kivül két gyermeke 
és számos rokon gyászolja. 

Külkereskedelmünk hanyatlása. A napokban 
tették közzé Bécsben Ausztria és Magyarország múlt 
esztendei külkereskedelmi statisztikáját. A közzétett 
adatok, melyek az egész 1898-íki évet felölelik,  azt 
igazolják, hogy külkereskedelmünk mérlege ismét 
rosszabbra fordult.  1897-ben kűlkereskedelmüok ak-
tívuma, mely 1896-ban még 68.2 millió forintot  tett, 
10.9 millió forintra  csökkent és ez volt számos éven 
át a legkisebb aktívum. De még ennél is kedvezőt-
lenebb szinben tünteti fel  külkereskedelmünket az az 
1898. évi mérleg, melynek adatai a napokban láttak 
napvilágot. E szerint az aktívum már teljesen eltűnt 
és helyette 21.2 millió forintnyi  passzívummal állunk 
szemben. 

Megszűnt fővárosi  napilap. Az Országos Hírlap, 
a mely Mikszáth  Kálmán szerkesztésében 1897. év 
október havában indult meg a Tisza-féle  aspírácziók 
támogatására, a napokban megszűnt. Beleolvadt a 
Pesti Hírlapba, amelylyel a rövid búcsúztató szerint 
a lap volt előfizetőit  is kártalanítani fogják. 

Iparosok fillérestélye.  Szintén telt ház előtt 
tartották meg iparosaink hétfői  estélyűket. Műsorát 
az estélynek elég érdekesnek lehetett mondani, a 
mennyiben volt három szavalata, monológja és ének-
szólója s valamennyi kellőleg sikerült. A holnapi, 
30-iki estély műsora ez : Daróczi  Ilona szaval. 
Ravasz Árpád tanár felolvas,  Paláncz  Emma éne-
kel, Steiner  Jakab kupiét énekel, Kiss  Károly 
czimbalmaz és Qoldstein  Mór fuvolán  játszik. Az 
estély rendezői: Nagy  Ilona, Jakab  Anna, Kruusz 
Gyula, Pál  Gyula. 

A teaestély iránt városunk közönsége soraiban 
nagy érdeklődés mutatkozik, úgyannyira, hogy elte-
kintve a politikai vitatkozásokat, márma ez eset ké-
pezi a beszédek vörös fonalát.  A meghívók, mint a " 
hogy irtuk, a mai nap lettek szétküldve s mint ab-
ból is kitűnik, végleges megállapodás szerint jövő 
hó 4-én a vármegyeház disz- és melléktermeiben 
lesz megtartva. Mindössze öt asztalt terítenek, még 
pedig: Daróczy Ilona, linhér  íren, Bencze Erzsi 
1« személyre; Steinburg  Viktorin, Szabó Ilonka, 
László  Mariska 18 személyre ; Léstyán  Juczi, Félegy-
házi Mariska 12 személyre; Daróczi  Nina, Róbert 
Margit 12 személyre ; Lányi Erzsi, Zakariás  Margit 
12 személyre. 

Szász Domokos utóda. Az erdélyi református 
püspöki állás betöltése már élénken foglalkoztatja  az 
erdélyi közvéleményt. Legtöbbet emlegetik dr. Bar-
tók  György jelenlegi helyettes püspök nevét, továbbá 
Kenessey  Béla theologiai igazgatót és Szász  Gerő 
kolozsvári lelkészt. 

Az idei sorozás. Városunk katonai ügyosztá-
lyában, jóllehet az exlex állapot idejére többfelé 
felfüggesztették  a katonaszedést, minden előkészület 
megtétetett az ujonczozásra. A sorozás márczius ele-
jén keadődik, s az 1878., 1877. és 1876 ik évben 
születettek állanak sor alá. A sorshúzás már 22-én 
megejtetett s összesen 62 egyén vett abban részt. 

Báli beszélgetések. A tánczosoknak legnagyobb réme a 
báli beszélgetés. Mert mulattatni kell a tánczosuőt és nincs ne-
hezebb, mint alkalmas thémát találni. Az időjárás persze itt is 
kisegit egy darabig, de ez már nem ösmeretlen théma, nem 
igen alkalmas a hosszabb megvitatásra és a tánczos megint 
csak a théma keresésnél tart. Nagy nehezen végre meg is 
találja: 

— Nagysádnak is melege van? — kérdi a tánczosnőjét 
és a felelet  rendesen csak ennyi: 

— Igenl — vagy 
— Nem! 
Szerencsére a zene bele kezd a keringőbe. Tánczközben 

is társalgási thémán töri a fejét  a tánczos. A mint véget ér a 
keringő, mosolyogva szól; 

— Nagysád pompásan tánczol 1 
— Menjen, maga hizelgö 1 
Ujabb kinos szünet. A tánczos homlokán kiüt a verejték; 

de hiába. Ez sem alkalmas a megvitatásra. Végre még is eszébe 
jut valami. 

— Nagysád, mit szól a hölgyek toalettjeihez ?. . . 
És ezen tul nem kell thémát keresnie. A tánczosnő egy-

szerre bőbeszédű lesz — nem talál ugyanis elég szót arra, hogy 
a mások toalettjét kissebbitse . . . 

Csalás székely szőnyegekkel. A főváros  utczáit 
szinte ellepik azok a fekete  arczu erdélyi emberek, 
akik rikító szinü szőnyegeiket azzal kínálják: „ve-
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gyen egy kevéske portékát a székely testvértől". 
Természetesen mindenki ama jó hitben vásárol a 
fürtös  székely testvértől, hogy a mit elad, az valódi, 
igazi székely gyártmány is. Arra persze senkisem 
gondol, hogy székely ember osztrák, cseh s a hatá-
rontuli országokban gyártott s imitált, rossz portékát 
kínálgat. Minderre pedig rájött a pesti ipar- és ke-
reskedelmi kamara, a mely a nagyban űzött csalás 
ellen óvást emelt. A kamara elnöksége átirt a fővá-
ros tanácsához mindez ellen, s kéri a magisztrátust, 
hogy nehezítse meg a rossz külföldi  portékákkal való 
kereskedést s utasitsa az elöljáróságokat, hogy az 
elárusitásra vonatkozó engedélyt csakis igaz székely-
szőnyegekkel kereskedő székely atyafiaknak  adják ki. 

Élet a jégen. A Korcsolya-egylet jégpályáján 
napról-napra élénkebb az élet. Az intelligens elem, 
mely iránt olyan mostohán bán el ez évben a szeszé-
lyes időjárás — elég nagy érdeklődést mutat a 
korcsolya-sport iránt, legkedvesebb találkozó helye 
a jég sima tükre. Különösen a hölgyközönség nagy, 
változatossá, érdekessé tevén a jégvilág szemnek 
tetsző, mozgalmas képét. A korcsolya-egylet, hogy 
tagjait némi kárpótlásban részesítse a rendetlen idő-
járásért, az elmúlt hét csütörtökjétől kezdve estén-
ként is rendelkezésükre bocsátotta a pályát. A jeget 
leggyakrabban látogató hölgyek közül a következők 
neveit sikerült feljegyeznünk: 

Asszmyoh: Barabás Andrásné, Demény Fe-
renczné, Esztegár Bálintné, Gondáné Steinburg Irén, 
Homolay Lajosné, Dr. Kovács Mórné, Riemer Gusz-
távné, Szabady Tivadarné, Ugrón Istvánné. 

Leányok: Bod Emma, Bartha Margit, Csanády 
Ilonka, Daróczy Ilona, Diószeghy nővérek, Doros 
Iluska, Ferenczy Piroska és Erzsi, Félegyházy Mariska, 
Hann Peppi, Jakab Erzsi és Ilonka, Jánosy Beátrix, 
László Mariska, Lányi Erzsike, Léstyán Juczika, 
Madarász Irén és Bea, Nóvák Eliz, Br. Pongrácz 
Klemi, Rápolthy Mariska, Steinburg Viktorin, Szabó 
Ilonka, Soó Mariska, Solymossy Ágnes és Panna, 
Varró Berta stb. 

Lapunk barátnője. Van lapunknak a szomszédos várme-
gyében egy igen szenvedélyes barátja, aki nincsen olyan hét, 
hogy czikkeivel fel  ne keressen. Küld kötött és köietlen dol-
gokat, a melyeket 5 müveknek tart s igy annak is nevez. 
Most, hogy a nappalok oly rövidek — s e barátnak pedig az 

_tulajdonsága, hogy minél kevesebb idö áll rendelkezésünkre, 
annál többet irjon, végtelenül bosszantott — szabadságoltuk 
őt az uborkaszezonig és tényleg egy pár hétig zavartalanul 
dolgozhattunk. Tegnap délután azonban egy hölgy állított be hoz-
zánk sürün lefátyolozva  és feltűnően  szőke hajjal. 

— Lapjuk barátnője vagyok B. városból — mondta 
csábitó mosolylyal, mikor megkérdeztük mit óhajt. 

A megdöbbenés moraja futott  végig rajtunk. Hogyan? 
Most már ilyene is van lapunknak ? Éppen megakartuk csó-
válni a fejünket,  a mikor lapunk barátnője zengzetes szirén-
hangon igy szólt: 

— Csak .egy rövid háromnegyedórát szenteljenek nekem. 
Egy közérdekű czikket hoztam. 

É8 mielőtt igent vagy nemet, de inkább nemet mond-
hattunk volna, súlyos paksamétát húzott ki muffjaból  és olvasni 
kezdett. Figyelni kezdtünk, de őszintén megvallva, nem értet-
tűk, miiől van szó. Ellenben általánosan feltűnt,  hogy lapunk 
barátnőjének szirén hangja egyre borizübb állüröket öltött és 
a közérdekű czikk ama részletében, midőn Kázmér gunyka-
czajjal vágja le a Jukundája orrát, egyenesen káplári iranyban 
harsogott. Gyanakodni kezdtünk és egy óvatlan pillanatban 
föllebbentetiük  a titokzatos hölgy arczárói a látyolt. Gyauunk 
alapos volt, a rejtélyes szőke hölgyben — lapunk szenvedélyes 
vidéki barátját ismertük fel.  Hiába borotváltatta le vörös rőt 
kis bajuszát, jól ismert vonásait nem alakíthatta át, ő külön-
ben nem is tagadta a dolgot és bevallotta, hogy e sikerült 
csellel aKart közelünkbe férkőzni  és novelláját nekünk beadni 
8 kárpótlásul felajánlotta  parókáját. Ajánlatát természetesen 
nem fogadtuk  el, sőt kijelentettük, hogy többé öt sem fogadjuk 
el, bármilyen álruhában igyekezzék is a redakczióba behatolni, 
Egyúttal átnyújtottak őt szolgánknak további eljárás czéljából, 
aki igy igen gyorsan elhagyta szerkesztőségünk küszöbét. 

Szeszgyárosok figyelmébe!  A szeszmegadózta-
tásnál szükséges Bejelentés^  Elintézés  és Bejelentés 
nyomtatványok lapunk könyvnyomdájában kaphatók. 

A mély udvari gyász megszűnése. E hó l7-én 
megszűnt az a mély udvari gyász, a mit Erzsébet 
királyné halála miatt viselt az udvar. l8-ától márcz. 
16-ig az udvarhoz tartozó hölgyek vagy csipkékkel 
diszitett fekete  selyem ruhában, drágaköves éksze-
rekkel vagy szürke, esetleg fehér  ruhában, fekete 
csipkékkel jelennek meg. A tábornokok, törzs- és 
főtisztek  balkaron gyászfátyolt  viselnek, a val. belső 
titkos tanácsosok, kamarások fekete  sima szövetből 
készült ruhákban s aranyozott karddal, az államhi-
vatalnokok a balkaron viselt gyászfátyollal  jelennek 
meg. Az udvari gyász márczius 16-án véget ér. 

Emléket Orbán Balázsnak. Az Orbán Balázs 
Székely-Kereszturon felállítandó  szobra javára alul-
írotthoz a következő kegyes adományok folytak  be: 
Bíró Mihály r. kath. lelkész F.-Töinösről 1 kor. Re-
csenyédi unitárius ekklézsia 3 kor. Muzsnaí Károly 

lelkész gyűjtése Sz.-Gzegön : Muzsnaí K. 1 kor., Kiss 
Géza 50 fii,  Bíró György 10 fii.,  Veres Gy. 20 fii., 
Többektől 50 fii.,  összesen 2 kor. 30 fii.,  Vári Elek 
tanuló gyűjtése 2 kor. 36 fii.,  Gálfalvi  János tanuló 
gyűjtése 40 fii.  A székelykereszturi népünnepélyről 
utólagosan 23 kor. 30 fii.,  Jancsó Ernő esperes-plé-
bános Pískíről 2 kor.. Nagy István ev. ref.  lelkész 
gyűjtöívén Harasztosról: Kőszegi Samu 1 kor., Loé-
methí Gerő 50 fii.,  özv. Bartha Gergelyné 1 kor., 
Nagy István 50 fii.  összesen 3 kor., A fenyédi  plé-
bánia 2 kor., Péter Lajos r. kath. lelkész Csík-Delne 
1 kor., Geréb Sándor unit. lelkész A.-Boldogasszony-
falváról  Orbán B emléke eladásából 4 kor. 50 fii., 
saját adománya 50 fii.,  összesen 5 kor. Takarék-
pénztári kamatokból 256 kor. 20 fii.  Összesen 301 
kor. 56 fii.  Ebez adva az eddigi gyűjtés összegét 
2156 kor. 72 fii.  a szobor alap tesz 2458 kor. 28 
fii.  Fogadják a nemes szívű adakozók hazafias  ado-
mányaikért a szoborbizottság meleg köszönetét. Sz.-
Keresztur, 1899. jan. 25. Barabás Lajos bíz. pénzt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem idatnak viesza. - Névtelen levelekre nem Tálaszolank, 

Sz. M. Derzs. Kívánságának eleget tesz a kiadóhivatal. 
F. K. K. Hogy meddig lehet egy fiatal  embernek hinni ? 

Este tiz óráig. 
H. J 0. Az álmok magyarázatával nem foglalkozunk.  De 

egy szerencsés véletlen abba a helyzetbe hoz minket, hogy fe-
lelhetünk az ön kérdésére. Most nem rég jelent meg Zilahy 
Ágnes „Álmos könyve", a mely szerint epret enoi örömet je-
lent. Most már uraságod tudja, hogy mihez tartsa magát. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 
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Pályázati hirdetmény. 
A kormányzatomra bízott keresz-

túri szolgabírói járásban a járási írnoki 
állás lemondás folytán  megüresedvén, 
arra az 1886 XXI. t.-cz. 57. §. 9. 
pontjában körvonalozott jogomnál fogva 
ezennel pályázatot hirdetek s felMvom 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. I. t.-cz. 19. 
§-ának szemelőtt tarfásával  felszerelt 
kérvényüket hozzám jövő február  hó 
lO-ig nyújtsák be. Ezen állás javadal-
mazása áll: 440 frt  fizetés,  50 frt  lak-
bér és 50 frt  lakbérpótlékból. 

Sz-Udvarhelyt, 1899. január 26. 
Gróf  Haller János, 

főispán. 

W ^ Gyorshatásu gyógyszer. 

WAGNER VILMOS 
gyógyszerész 

S ó s b o i r s z e s z e 
mint kitüDŐ gyógyhaíásu gyógyszer, 

minden eddig forgalomban  levőket 
felülmúlja,  s különösen 

CSÚZOS, hülős, idegbajos 
stb. bántalmak ellen n a g y o n a j A n l h a t ó , 

= = Egy üveg ára 40 kr. = = 
Í T a n V i a t n • Baróthon: Dániel Ferencz urnái. 
IVc ip i l a lU • Beszterczén: Nussbácher Károly, 
Schuster K., Schmidt Albert, Schuller János, Daday 
A, Kabdebó F. keresk. uraknál. Brassóban: Oberth 
H. gyógysz. urnái. Csik-Szeredában : Nagy Gyula ur-
nái Deésen: Nik Ferencz urnái. Dorna-Wátrán: Fritsch 
Nándor gyógysz. és Klaus Károly keresk. uraknál. 
Gyergyó-Dítróban : Veress Sándor urnái. Maros-Dédán: 
Czáich Gyula gyógysz. urnái. Maros-Vásárhelytt, 
Kauppe ét Eckwert uraknál. Medgyesen: Schuller 
Frigyes és Buresch János keresk. uraknál. Nagy-Enye-
den: Papp .lános gyógysz. urnái. Nagy-Szebenben: 
Jikeli gyógysz, urnái és Fusch Lajos, Wagner József, 
Homm Frigyes keresk. uraknál. Szász-Régenben: 
Fronius Károly keresk., Czoppelt és Wermescher 
gyógysz. uraknál. Szász-Sebesen: Baumann József 
és Gross János keresk. uraknál. Székely-Udvarhelytt: 
Bagó Gyula, Farczády Károly, Gál János, Gergely 
János, Máthé János, Steinburg Ottó keresk. uraknál. 
Székely-Kereszturtt:  Gergely János urnái. Szelistyén: 
Banciu gyógysz. urnái. Szt.-Ágothán: Lang Mihály 
keresk. urnái. Topánfalván:  Binder gyógysz. urnái. 
Topliczán Pánczél Sándor gyógysz. urnal. 

A sósborszeszek királya, 

M . k i r . á l l a m v a s n i t a k . 

T é l i m e n e t r e n d . 
Érvényes 189S. oktAber l>étöl. 

V.- V. Gy- -V. Sz.-v. V.-•V, V.-v. Gy.-v. Sz. -v. V . - v. 

7l5 300 " ind.  Székely-Udvarhely érk. \ 159 620 

731 316 Bikafalva 140 001 

743 329 Bögöz 127 647 

80t 3S4 N.-Galatnbfálva 110 530 

823 411 Bethfalva 1241 521 

831 421 Székely-keresztur 1232 453 

848 438 Ujszékely 1203 429 

902 464 érk. Héjjasfalva ind. 1148 41 14 

209 1028 Brassó 209 800 

981 504 ind. Héjjasfalva érk. 1112 403 

9S1 583 532 Segesvár 1051 3 « 

664 101 érh E.-Eapus ind. 945 213 

1 
6M 

419 N.-Szeben 1 1 1 
6M ind. K.-Kapus érk. 943 158 

849 4M érk. Kocsárd ind. 752 1 0 ^ 

1 
864 

l ó i ö M.-Vásárhely 1030 115 
1 

864 ttd. Kocsárd érk. 750 1042 

1046 6*6 Kolozsvár 5M 833 

231 1117 Nagy-Várad 211 342 

750 érk. Budapest ind. 918 8 30 

Az indulási és érkezési lűOlc kozépeuropai luore vonaiKoznaK. 
Az éjjeli idö esti (.oo órától reggeli 5® perczig, a perczeket jelző számjegyek aláhúzásával vannak kitüntetve, 


