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Márczius idusza. 
(—n.) A márcziusi nagy napok emlékére 

mindig szentelünk egy napot ünnepeinkből és 
diadalmas emlékek mámorában büszkén gondo-
lunk vissza a márczius tizenötödiki eseményekre, 
a mely ketté törte a szolgaság rabbiiincseit s 
az elnyomott gondolatnak szabid teret nyitott. 
Szabadságharczunk e kimagasló napjain, melyen 
testet öltött — mindaz, a mit a nemzet sok 
száz éven keresztül ohajtott — a szabadság, 
egyenlőség és testvériség magasztos eszméje. 
Keresztül tört az eszme, az ármány és cselszö-
vés sötét fátyolán  és egy nap megmutatta, mi-
kor azt hitte a testvéri ellen, hogy a magyar 
már csak a multté, egyszerre ujjá született s 
míg más nemzetek sok évtized alatt nyugodal-
masan munkálva teremtették meg a jövőre jo-
gosultságukat, a magyar egy napon karddal 
vágta szét az ellen hitvány békáit. 

E nagyszerű vivmányok emléke mindannyi-
szor felujul,  a hányszor reánk köszön márczius 
tizenötödikének hajnala, képzeletben átéljük még 
egyszer történelmünknek legszebb napjait, mely 

—etót,-4iitartásí ad a csüggedőnek. E napok fcii-
séges nagysága a mi édes és legféltettebb  em-
lékünk, a mely száll apáról fiúra,  unokára s a 
kisded már hallja dicsérni e napot ringó böl-
csője mellett, dajkája énekében. 

Mily fenséges  is, mikor egy nemzet a mél-
tatlan bántás alatt a tűrésből kifogyva,  mintegy 
varázsütésre, mint haragvó tenger egyszerre 
megmozdul és nagyszerű háborgását csodálva 
nézi a nagyvilág és akkor látja, hogy e nagy 
nemzet lelkében gazdag kincs lakik, hogy e 
nemzet félti  e kincsét s megőrzi minden vész 
között. Lelkével születik egyszerre és a testtel 
meghal csupán azért, hogy ujult erővel támad-
jon fel  és visszatér ismét a iöldre. B drága 
kincs a honszeretet drága gyöngyszeme. 

Ennek hatalmas varázsa villanyozta fel  a 
szunnyadó erőt s csodákká változtatta az addig 
hallgatag férfiakat.  Kigyúlt a lelkesedés lángja 
8 a néphimnusz mellett egy egész nemzet borult 
le a szabad ég alatt a szabadság imádására, A 
tizek  szavai lángbetük voltak, melyeket a nem-
zet lelkébe irtak bele a tizek körül megmozdul 
pgy haragvó nemzet s a szolgaság jármát ketté 
töri, hogy szép luult után még szebb jövőt te-
remtsen. 

Az iskolai padokban ezt tanulja a gyer-
mek édesen csengő nyelvén, melyet egy nagy 
nemzet beszél, diadalmas idők emléke játszik ő 
előtte le a történeti könyve lapjai mellett s 
lelke egybe forr  a nagy idők szép eseményeivel. 

Emlékezzünk ! Emlékezzünk ! Nem lehet, 
hogy a nagy vivmányok e napja a feledés  ho-
mályába sülyedjen. Emlékezzünk, mert nem le-
het, hogy elfelejtsük  azt a napot, a mely előt-
tünk megnyitotta a szebb jövő útját. Tartsuk 
emlékünkben, hogy csak annak a nemzetnek le-
het nagy reménye, a melynek nagy emlékezete 
van. Ez volt biztatónk eddig s legyen támoga-
tónk a jövőben. 

A nemzetek, ha elfeledik  azokat az időket, 
melyeken legszebb diadalmaikat ülték, s a hon-
szeretet nem kap ebből elég táperőt, lassan-
lassan üres szalonbősök lesznek a nemzet nagy 
bajnokai s maga a nép is feledésbe  meg ,̂ aztán 
szétzüllik s csak a történetirás anyagává lesz 
Lelkesülni kell nagy eszmékért s a mult dicső 
emléke kell hogy közöttünk éljen drága örökség 
gyanánt. Lelkesülni kell mindenért, ami a hon 
javára van s megvédeni béke idején az eszme, 
harczterén, a vészben karddal és erővel. 

Van-é egy népnek szebb története, mint a 
magyarnak? Nincs — nem is lehet. S e nagy-
szerű történet legszebb napja a márcziusi szép 
napok alkotásai. Nem csak a vallás parancsol 
ünnepet, azt parancsol nekünk a nemzet törté-
nete s a mi szivünk. 

Leborulunk a nagy idők nagysága előtt! 
Imába foglaljuk  e napok nagyszerű történetét s 
kiben még él a kegyelet, az mind ünnepelni 
készül. Egy érdek lehet csak, és ez a hon ér-
deke, ennek kell mindent adni, hogy ha becste-
lenekké lenni nem akarunk. Ha eltudnék felej-
teni s nem ünnepelnók meg a márczius tizen-
ötödikét, nem volnáii'; Jrdeii'esek arra, hogy 
magyarnak nevezzenek s hogy jövőnk legyen. 
Mert csak lelkesült erő nyitja meg a jövő tör-
ténetet, csak lelkesült erő képes alkotni nagyot 
és nemest, a lelkesültséget meg, csak a mult 
nagyszerűségéből meríthetjük. 

A haza szeretete nem ismer különbséget, 
honfiak  vagyunk valamennyien, öreg, fiatal,  gyer-
mek egyaránt s márczius tizenötödikén méltó 
lelkesültséggel kell visszaemlékezni arra az időref 
mely Magyarország történetében reményteljesen 
egy uj lapot nyitott. Milliók éneke száll fel  e 
napon az ég felé,  hogy az Isten a magj'ar nem-
zetet a szabadság, egyenlőség és testvériség ma-
gasztos vívmányai mellett örökre tartsa fenn 

Lelkesüljünk és ünnepeljünk; ha szeretjük 
ugy a haz^t, mint az megérdemli s nem leszünk 
mostoha gyermekeivé, ha történetét szivünkben 
ői'izzük s erre tanitsuk legelőször a gyermeket, 
ha egy nemzet jövője kincs előttünk s méltók 
akarunk lenni arra, hogy magyarnak nézzenek, 
ha a honért mindent feláldozunk  s érte szívesen 
meghalunk, akkor ennyi lelkesültség után a 
vészben bátran énekelhetjük az ó-norman hajó-
sok dalát: 

„Zug a vihar körülöttünk, de  az evézö 
kezünkben  van és megyünk,  a merre akarunk  /" 

Udvarhely vármegye 1898. évben. 
Vármegyénk közig, bizottságának e hó 18-án 

tartott gyűlésén gróf  Lázár Ádám főjegyző,  helyet-
tes alispán bemutatta a miniszterelnöknek felterjesz-
tendő jelentést az 1898. évről. 

A jelentésben a közig. biz. örömmel és teljes 
megelégedéssel kívánja konstatálni, hogy a közigaz-
gatás minden ágában, a régi, s a modern közigaz-
gatás keretébe bé nem illő intézményeknek ujakkal 
való felcserélésére  a lépések megtétettek, s azok ha 
lassan is, de biztosau, tért hóditva törnek azon 
irányban elő, hol a czél, a lehető és emberi fogal-

mak szerinti tökéletes közigazgatás eszméjének elve 
és hajnala dereng. 

Ilyen eszmék és ilyen elvek mellett — igy szól 
a jelentés — reméljük, nem hosszú idő az, mikor 
a legnagyobb örömmel üdvözölhetjük, hogy az avult 
közigazgatási intézmények falai  rombadültek és azon 
az állami közigazgatás erős és vihatatlan védbás-
tyája felépült.  Adná Isten, hogy ez, országunk javára 
mihamarább bekövetkezzék ! 

.K közigazgi.tás szervezetére nézve, ha tétettek 
is a czél felé  lépéseK, nem tagadhatjuk, hogy a őzéi-
től még távol vagyunk; s a szervezetre vonatkozó-
lag az államosítás remélendő bekövetkezéséig még 
javításokat tenni elkerülhetetlen szükségesnek tartjuk. 

Ilyen javításoknak tartjuk megyéukre nézve az 
elsőfokú  közigazgatási járások szaporítását, mert hogy 
e megye három főszolgabírói  járásra való beosztása-
kor a czél: a könnyű administratió, figyelembevéve 
nem volt, ez minden kétséget kizár, ha elgondoljuk, 
hogy e megye 13^ községe és 120.000-nél több la-
kossága három főszolgabíró  vezetésére lett bízva. 

Ezen főszolgabiróságok  mindenikének évi ügy-
forgalmi  száma a 30.000-et ha nem is haikdja meg, 
de azt nagyon megközelíti, és hogy e tömérd,̂ k ügy-
szám elintézése mellett a főszolgabírónak  ideje arra 
ís maradjoD, hogy kötelességszerüleg a községek ügy-
vitelét, a községi és törvényhatósági útmunkálatokai, 
az anyakönyvvezetők működését, a szabálytalan épít-
kezéseket, a közegészségügyi ellenőrzést s más so!< 
ügyködést a helyszínén ellenőrizhessen, s azt elvé 
gezze ugy, a mint a törvény rendeli s a jó közigaz-
gatás megköveteli, valóságos emberi eröt meghaladó 
képtelenség. 

Képtelenség annyival is inkább, mert a főszol-
gabíró ha ezt, és í̂ y a helyszínén teljesiti, az irodai 
munkaerő csekélysége miatt, a dolog bureokraticus 
elintézése szenved hiányt; s azt pedig tapasztalatból 
tudjuk, hogy ilyen mulasztásokat a felsőbb  hatósá-
gok el nem tűrnek, s el nem is tűrhetnek, s ez 
esetben a legjobbnak tartott főszolgabíró  is csak 
akadozva és késedelemmel tud a legnagyobb eröfe-
szités mellett is, a követelményeknek megfelelni. 

A jó közigazgatás mulhatlan követelményéül 
állítjuk fel  tehát, hogy e megyében a három főszoU 
gabiróí járásból legalább öt szerveztessék, minek 
létesítését, az államosítás kérdésével kapcsolatosan 
reméljük megoldottnak. 

Addig is, míg ez és igy keresztülvihető lenne, 
mulhatlan szükségét látjuk annak, hogy a székely-
keresztúri és homoródí járási főszolgabírói  hivata-
lokhoz, mint ez az sz.-udvarhelyinél már van, még 
egy-egy második szolgabírói állás rendszeresittessék, 
mert e nélkül az irodai munkálatok pontos ellátása 
el sem képzelhető. 

Örömmel és hálával eltelve konstatáljuk e hely 
ről ís, a magas kormány s különösen beltigyminisz-
terünk azon bölcs intézkedését, hogy közigazgatási 
tisztviselőink javadalmazását kegyesen felemelve,  s 
ez által azoknak a családfentartást  és megélhetést 
biztosította, 8 a közigazgatásnak egy régi avult 
bástyafalát  rombadöntve, az utat részben kiegyen^ 
gette arra, hogy most már képzettebb ifjaink  is 
vállalkozhatnak az eddig lenézett közigazgatási állásra^ 

A lefolyt  1898. évben rendbüntetés -törvényha-
tósági tisztviselő ellen 3 esetben, községi közeg el-
len 52 esetben, városi tisztviselők ellen 6 esetben, 
utkaparók ellen 4 esetben alkalmaztatott. 

A rendbüntetések összege 250 frt,  a melyből 
138 frt  folyt  be. 

A lefolyt  évben fegyelmi  eljárás törvényható-
sági tisztviselő ellen 3, községi közeg ellen hivatal-
ból 12, magán panasz folytán  5 esetben indíttatott, 
amelyből 16 intéztetett el. 

A belügyminisztérium ügyköre tárgyában fel-
említi a jelentés, hogy építkezésekre és víczínális 
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vasutakra felvétetett  a korábbi években, és pedig : 
a) töreáliskola felépitésére  10,000 frt,  mely összeg a 
félévi  tőke és kamat törlesztéssel, a törlesztési terv 
szerint apad; b) megyeház építésére és bútorozásra 
146,000 frt,  mely összeg a félévi  töke és kamat tör-
lesztéssel a törlesztési terv szerint apad. Az 1898-ik 
évben ujabban a fennebbi  czélra felvétetett  20,000 
forint  s ez tehát szaporodás, a mi a töketörlesztés-
sel fog  rendszeresen apadni; c) a sz.-udvarhelyi helyi 
érdekű vasút segélyezésére 200,000 írt, mely összeg 
a törlesztési terv szerint félévi  töke és kamat tör-
lesztés mellett apad. 

A községi költségvetésekben mutatkozó hiány 
fedezésére  engedélyezett összes községi pótadóknak 
az összes egyenes államadókhoz viszonyított ®/o-a 
52,3284 "/o'Ot tesz ki. 

A szegényügyre vonatkozólag a jelentés felem-
líti, hogy a községi szegényalapok takarékpénztári-
i g kezeltetnek. Ezek összesítése s abból egy mene-
dékház létesítése felszínre  van vetve, a módozatok 
tanulmányozás alatt vannak egy bizottságnál. 

Kiadatott 1009 darab útlevél. Emelkedés nincs; 
a veszteség csaknem semmi, mivel a kimenők csak-
nem mind visszatérnek. 

A közegészségügy állapota általábaa veve ked-
vező volt s az előző évhez képest javulás mutatko-
zott. Járványok nem voltak. A .ónban szórványosan 
gyakrabban felmerült  a roncsoló toroklob és egy né-
hány községben a hasi hagymáz. A difteritisz  szór-
ványosan fordult  elö egy néhány községben, a gyor-
san alkalmazott óvintézkedések azonban a ragályzás 
nagymérvű elterjedését meggátolták. Ezen óvintézke-
dések rendesen a ragályzott családokkali közlekedés 
beszüntetéséből és a gözfertőtlenltő  géppeli fertöt-
lenitésből az illető házak falainak  és bútorainak fer-
tőtlenítő folyadékkall  lemosásából, újra meszeléséből, 
a padozat felsurolásából  stb. állottak, betegek pedig 
legnagyobb részben diphteria ellenes szérummal ke-
zeltettek miért is a halálozás 25%-ra leapadt. A 
gyermeiek egészségi ápolása és nevezetesen a 7 év-
nél fiatalabb  gyermekek kellő időben orvosi segélylyel 
való ellátása a nép s a községek szegénysége miatt 
jelenleg is hiányos, habár az e tekintetben felmerülő 
mulasztásokért az illetők megfelelő  megtorlásban ré-
szesülnek. 

A szülészet és halottkémlés állapota most sem 
teljesen kielégítő, mert a szülésznők fizetése  nagyon 
gyarló és emiatt a szülésznők legnagyobb része egyéb 
munkával is kénytelen kenyerét keresni. A halott-
kémlés ugyanezen oknál fogva  sok javításra vár. 
Sok községben alig lehet halottkémet kapni s ezek 
többnyire a legszegényebb és legtüdatlanabb embe-
rek, mert módosabb emberek arra nem vállalkoznak. 
Több községben pedig a halott kémlést maga a bíró 
teljesiti. Minden 1500 lakóst számláló községnek van 
okleveles vagy képesített szülésznője. 

Az egészségügy javítására vonatkozólag a je-
lentés felemlíti,  hogy az egészségügyi hiányok elosz-
latására a hatóság éber figyelmén  és gyors intézke-
désén kívül, nevezetesen a gümőkóros tüdővész ter-
jedésének lehető megakadályozása ügyében a belügy-
miniszternek erre vonatkozólag kiadott magas kör-
rendelete értelmében részletes intézkedések tétettek, 
melyek mikénti végrehajtásának eredménye csak a 
jövő évben lesz feltüntethető. 

A betegápolási költségek felhajtása  szabályosan 
eszközöltetik, azonban kórházunk az anyagiakkal 
küzd, miután a kerületi betegsegélyező pénztár te-
temes összeggel tartozik ápolási díjba és nem fizet. 

A kereskedelemügyi miniszter ügyköre tárgyá-
ban, a közutak állapotára nézve a következőket em-
líti feli 

A vármegye területén átvonuló héjjasfalva— 
Cáikgyínieai állami közüt állapota a kívánalomnak 
teljesen megfelel,  rajta az összes műtárgyak és út-
test tartozékok jó állapotban vannak. A törvényha-
tósági közutak állapota szintén általában megfe-
lelő volt. 

Több Ízben volt alkalma vármegyénk közönsé-
gének azon okokra reá mutatni, melyek a marosvá-
sárhely—gyergyószentmiklósi törvényhatósági ut álla-
mosítását kívánatossá teszik. Ez alkalommal ís óhaját 
fejezi  ki, hogy ezen útvonal a törvényhozás utólagos 
jóváhagyásának reményében még ez évben állami 
kezelésbe vétessék át. 

Felemlítendő továbbá, hogy a fenyéd—zetelaka 
—gyergyói törvényhatósági közutnak vármegyénk te-
rületére eső szakasza Csíkvármegye határáig már 
teljesen elkészült vármegyénk tetemes anyagi áldo-
zata mellett, megyénk közgazdasági érdeke mulhat-
lanul megkívánja azt, hogy ezen útvonalnak Csík-

vármegye területére eső része is mihamarább egészen 
kiépíttessék. 

Vármegyénk területén csak a községi közmunka 
tartozás rovatik le természetben, annak körében pa-
naszok nem merültek fel. 

Ajánlja jelentésében H.-Oklánd és Sz.-Keresz-
tur járási székhelyek és Sz.-Udvarhely között távbe-
szélő hálózatot létesíteni. 

A házaló kereskedésre vonatkozólag megjegyzi, 
hogy a rendszabályok azon helyes irányba lett mó-
dosítása, hogy a készáru eladhatássali házalás be-
tiltva lett, megnyugtató benyomást tett, 

A házi ipar körében a pokrócz gyártás, házi 
szőttesek előállítása, szalmakalap fonás,  talicskák, 
seprűk, lapátok készítése s legújabb időben a kosár-
fonás  űzetik ; a mult évihez képest szaporulat van. 

Az 1898-ik évi termények általában kielégítő 
sikert eredményeztek; s elemi csapások nagyobb 
mérvben nem fordultak  elő. 

A sertésvész és orbáncz az 1898-ik évben is 
több községben fordult  elö. A ragadós köröm- és 
szájfájás  is uralgott, de az óvintézkedések minden 
irányban való megtételével a baj lokalizálva lett s 
igy a veszteség nem tulnagy. 

A juhok között a métely uralgott s a létszá-
mot csaknem felére  apasztotta. 

Az állattenyésztés emelése érdekében a nyugoti 
állatfajok  tenyészsésének kiküszöbölése és megszorí-
tását tartja kívánatosnak, mivel ezek a járványos 
betegségek terjesztői; honi fajaink  sokkal több ellen-
álló képességgel bírván, mint a nyugoti fajok. 

Községi faiskoláink  kezelése még ma ís sok 
kívánni valót hagy fenn.  Az e tárgyban alkotott 
szabályrendelettől várjuk az eredményt és haladást; 
a kopár területek és vízmosások befásitása  körűi 
azonban örvendetes baladás észlelhető. 

A mezőgazdasági munkás viszonyok a mult 
évben kielégítők voltak s agrár-szoczíálísztikus moz-
galmak egyáltalán nem fordultak  elő. 

Az átlagos munkásbérek évszakához arányosí-
tottan 40 krtól 1 frt  20 kr között váltakoztak. 

A mezőrendörségi törvény végrehajtása a me-
gye minden lakósságára a legjobb hatással volt s a 
mezőrendörség működésétől a lehető jó eredmény 
remélhető, ha azok kell« « r̂élylyel fognak  ellenőriz-
tetni. A birtok határ megjelölése, a megyei közös 
dűlő utak létesítése és jókarban tartására a megye 
területén kellő gond fordittatik;  s ennek létesítése 
semmi akadályba vagy ellenszenvbe nem ütközött. 

A népiskolai közoktatás ügyében megjegyzi a 
jelentés, hogy a tankötelesek valamennyi községben 
és az azokhoz tartozó pusztákon az 1892. évi 53240. 
sz. a. kelt közoktatásügyi miniszteri rendelet pontos 
megtartása mellett, összeirattak. 

A népokt. törvény 27. § ában kívánt építkezési 
kellékeknek nem felelnek  meg a dályai ev. ref.,  a 
zsombori ág. ev. és az erkedi gör. kel. népiskolák, 
azonban a legszükségesebb belső felszerelés  minden 
iskolánál megvan, itt-ott apróbb hiányokkal. Uj is-
iskola állítása Űlke községben lenne szükséges, hol 
az épület már kész s a tanítói javadalmazás kiegé-
szítése tárgyalás alatt áll, melynek ellátása sürgős 
lenne. 

A hit- és erkölcstan tanításának elhanyagolása 
ellen észrevétel nem merült fel.  Ismétlő iskolai tan-
folyam  csak Sz.-Udvarhelyen hiányzik, hol azonban 
a középtanodák, felső  leányiskola, iparos- és keres-
kedő tanoncziskolák pótolják e hiányt. 

Tanítói egyesület 3 van működésben. 
A kir. tanfelügyelő  82 napot töltött iskolaláto-

gatással és ezen idő alatt 136 községben 150 isko-
lát vizsgált meg. 

Államellenes tankönyvek elkobzása a daróczi 
g. kel. iskolánál fordult  elö. Zugiskola a vármegye 
területen ez ídö szerint nincs. 

Nem magyar tannyelvű népiskola 9 van, me-
lyek közül ez ídö szerint a daróczi és erkedi g. kel. 
iskolák nem felelnek  meg a törvény kívánalmainak. 

Az óvóda kötelesek a tankötelesekkel egyide-
jűleg s ugyanazon módon Írattak össze. 

A kisdedóvóda épülete, felszerelése  és játszó-
tere megfelel  a törvényes kívánalmaknak, valamint 
a sz.-kereszturí állandó menedékház is. A nyári 
menházak pedig iskolai épületekben vannak elhe-
lyezve s ezeknek felszerelése  nagy mértékben hiányos. 

Iparos tanoncziskola van Sz.-Udvarhelyt, Sz.-
Kereszturon és Szt.-Keresztbányán; kereskedő ta-
noncziskola pedig Sz.-Udvarhelyen. A miniszteri szer-
vezeteknek mindezen iskolák megfelelnek. 

TJj korszak. 
Hol állanánk ma, ha illetékes helyen három 

hóval ezelőtt megfigyelték  és követték volna a kibon-
takozás amaz egyetlen egyenes útját, amelyre ma 
már végre rátértek? De nem követték, nagy meg-
rázkódásoknak, sokáig helyre nem üthető károknak 
kelle bekövetkezni, hogy végre a józan ész leküzdje 
a különféle  érdekeket és mindamaz érzelmeket, me-
lyeket olyan gyakran láttunk előtérbe lépni. 

A Bánő'y-kabínet beadta lemondását. Az obstruk-
czió, a meddő korszak, a tétlenség, tespedés, a tetsz-
halál időszaka véget ért és egy jobb kor hajnala 
tűnik fel  a szemhatár peremén, mely felébreszti  a 
szunnyadó erőket és bizalommal tölt el a jövő iránt. 
Nem szokásunk illúziókat ébreszteni olvasóinkban, 
igen jól tudjuk, hogy a kedvező körülmények egész 
sorának kell közrehatni, hogy az ugyancsak nagy-
számú kedvezőtlen körülmények által okozott bajok 
elhárittassanak és orvosoltassanak. Ha mégis uj kor-
szakot ígérünk, ezt nem csupán egy uj ember fel-
lépésének, hanem a helyzet gyökeres megváltozásá-
nak következményekép merjük kilátásba helyezni. 

Gyökeresen megváltozik a helyzet azon perczben, 
midőn a politikai párt küzdelem véget ér, az itt le-
kötve volt erők felszabádulnak,  a törvényhozás visz-
szanyeri munkaképességét és a nemzet nem lesz csupán 
arra kárhoztatva, hogy tétlen nézője legyen a ország-
gyűlési pártok kezdetében érdekes, de mindig káros 
harczi tornájának. A lefolyt  pártküzdelem a maga 
intrikáíval, önző czéljaival és törekvéseivel hosszú 
időre ellenszenvet ébresztett bennünk ama belpolitikai 
kérdések iránt, melyeknek aktuális jelleget csupán a 
párthalom kíküzdésére törekvés kölcsönzött ; a lefolyt 
küzdelem világosan demonstrálta, hogy az idő hasz-
talanul való elvesztegetése óriási károkat okoz s meg-
gyengíti a nemzetet nemcsak vagyonilag, de erkölcsi 
presztízse tekintetében ís. 

Széli Kálmán miniszter elnökké deszignálása 
bizonyára nemcsak a békének, de a munkának is elő-
jele. Széli Kálmán biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
midőn leteszszük a pártharczok fegyvereit,  rögtön 
kezünkbe ragadjuk a munka eszközeit. Sok okos és 
jellemes ember van Magyarországon, akik közül bár-
melyik képes lett volna a politikai békét helyre ál-
lítani, űe hogy ennek megtörténtével a nemzet azon-
nal hozzálásson elhanyagolt anyagi érdekeinek muaká-
lásához, az elmulasztottak p )tlásához, arra leginkább 
hivatot Széli Kálmán. Aki 32 éves korában elég 
önbizalommal és bátorsággal bír a pénzügyi tárcza 
elfogadására,  hogy a horribilis deficzitet  elenyésztesse 
és nehéz viszonyok közepette, háborús időben, arány-
lag magas színvonalra emelte a külföldön  a hitel-
vesztett Magyarország hitelképességét; aki egy rend-
kívül sikerűit müvelettel megvetette a magyar vas-
utak államosításának alapját.; aki az osztrák-magyar 
bank alapszabályaínak megszerkesztésébe úgyszólván 
be tudta csempészni a dualizmus követelményeinek 
alapeszmélt, aki a pénzügyi bizottságban, a delegá-
cziókban s általában minden téren, hol az állam 
pénzügyi s közgazdasági érdekeit képviselnie kellett, 
kitartással állott őrt a nemzet legvítálisabb érdekei 
fölött:  aki mindezek mellett képes volt a Leszámí-
toló és pénzváltóbankot, valamint a Magyar jelzálog-
hitelbankot hazai legjelentékenyebb pénzintézeteink 
sorába emeli, végre, aki a fékeveszett  politikai párt-
tusa hevében oda állott a küzködő felek  közé és 
higgadt szavaival, a méltányos kívánalmak elismeré-
sével lecsendesítetette a háborgó vihart: azt biza-
lommal fogja  követni a nemzet miadea rétege. 

Széli Kálmán munkája a jelenlegi nehéz viszo-
nyok közt, bár esetleg lassú lesz, de biztos és si-
keres; óvatosan, minden lépést meggondolva fogji  a 
nemzetet előre vezetni; ígéretekben fukar  lesz mint 
minden komoly gondolkodású, számító államférfi,  de 
sikertei, reméljük, maradandó becsűek lesznek. 

Ez az uj korszak; a józan munka, a haladás, 
a szilárd talajon felépülő  eredmények korszaka. 

Újdonságok. 
Közigazgatási bizottsági gyÜlél. 

Vármegyénk közig. bíz. 8 án tartotta tliög ten^ 
des havi gyűlését gróf  Italler  főispán  elnöklése mel-
lett, melyen jelen voltak: Sándor  Mózes, gróf  i a í á r 
Ádám, Ugrón  István, Ádám  Albert, Dióseeghy  Samu, 
dr. Szahady  Ferencz, Roediger  Öyula, Diemár  Ká-
roly, dr. Válentsik  Ferencz, dr. Keith  Ferencz, Smbó 
Gábor, Bedő  Eerencz, Szabó Gergely. 

Gróf  Haller  főispán-elnök  rövid megnyitójábaa 
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utalt a napokban történt politikai eseményekre s 
indítványozta, hogy ugy br. Bánffy  Dezső volt mi-
niszterelnököt, mint Perczel  volt belügyminisztert, 
valamint Széli  Kálmán uj miniszterelnököt a közig, 
bizottság feliratban  üdvözölje, a mely feliratok  meg-
szerkesztésére gróf  Lázár főjegyző,  alispán helyettest 
kérte föl.  Egyben felemiitette  és üdvözölte Boediger 
pü. íg. helyettest, aki e gyűlésen Molnár pü. igaz-
gatót helyettesitette. 

• Gróf  Lázár Ádám főjegyző  helyettes alispán 
jelentésében felemlíti,  hogy a mult hóban iktatóra 
2126 drb jött, melyből 1253 drb láttatott el. A 
pénztár vizsgálata megtartatott s az rendben talál-
tatott. Sajnálattal jelenti be, hogy a földmívelésügyí 
miniszter legmesszebb menő támogatása mellett czélba 
vett patkólási tanfolyam  nem volt megtartható a 
kellő érdeklődés hiányában s igy ujabb határidő tű-
zetett ki a jelentkezésre. 

Ugrón  István árvaszéki elnök a megyei árva-
szék ügyforgalmát  illetőleg jelenti, hogy febr.  hóban 
iktatóra érkezett 1801 drb, mult hóról átjött 161, 
a mely mind el is intéztetett. Székely-Udvarhely vá-
ros árvaszékénél jan. hó végével elintézetlen maradt 
48 drb, érkezett 88, melyből mindössze 35 nem nyert 
elintézést. 

Dr. Seábady  Ferencz m. főorvos  jelenti, hogy 
az egészségügy állapot a megelőző hóval összehason-
lítva, kedvezőnek mondható. 

Sándor  Mózes kir. tanfelügyelő  jelentése szerint 
a február  hóban meglátogatott népiskolák állapota 
általánosságban megfelel  a jogosult követelmények-
nek ; az itt-ott felmerült  apróbb hiányok orvoslására 
a helyszínén tétettek meg az iskolai hatóságoknál és 
községi elöljáróságoknál a szükséges lépések. 

Diemár  Károly kir ügyész a felügyelete  alatt 
álló fogházakról  jelenti, hogy a központi fogházban 
5 vizsgálati, 48 elitélt, a keresztúri jb. fogházában 
2 vizsg., 25 elítélt, a h.-oklándí jb. fogházában  23 
elítélt, összesen 7 yizsg. és 96 elítélt fogoly  volt 
letartóztatva. A fogházakban  a szabályszerű tiszta-
ság, rend és fegyelem  tartatott fenn. 

Boediger  Géza pü. íg. helyettes jelenti, hogy 
a tárgyalás alatt álló hóban egyenes adóban befolyt 
7391 frt  20 kr, hadmentességi díjban 70 frt  56 kr, 
bélyegdij és jogilletékben 2519 frt  03 kr, fogyasztási 
és'Ttaladóban 23,752 frt  kr, dohányjövedékben 
16,231 frt  43 kr. 

Diószeghy  Samu kir. főmérnök  jelentése szerint 
a közutak az elmúlt hóban jók voltak, közlekedési 
akadályok nem lordullak elő. A törvényhatósági utak 
állapota is általában jó volt, de a felette  enyhe idő-
járás miatt részben, részben pedig a Gyergyó felé 
irányuló rendkívüli ügyforgalom  következtében a 
fenyéd-zetelakí  törvényhatósági ut egyik része auy-
nyíra megrongálódott, hogy azon nagyobb mérvű ja-
vítást kellett eszközölni. 

A tárgysorozat 11. pontja alatt előterjesztetett 
a kolozsvári posta és távírda igazgatóságának át-
irata, a mely szerint a 4-ik levélhordó beállítása 
már csak rövid idő kérdése. 

Bemutattatott a marosvásárhelyi kir. tábla el-
nökéhek a tiszti főügyész  fegyelmi  ügyében történt 
átirata. A fegyelmi  ügy indító oka, annak eddig tör 
tént lefolyása  ismeretes olvasó közönségünk előtt s 
igy csupán csak azt emiitjük fel,  hogy az igazság 
ügyminiszter Csanády  kir. járásbirót vallomástételre 
Rzólitotta fel,  ki azt írásban, a tábla elnökének meg 
küldötte, aki viszont azt a közig, bizottsághoz tette 
át. A közig, bizottság az ez ügyben delegált bizott-
ságnak azt átadni határozta. 

A tárgysorozat 62 pontból állott s letárgyalása 
n órakor ért véget. 

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minis-
ter Demjanovics Andor helybeli állami főreáliskolai 
helyettes-tanárt jelenlegi állomáshelyén meghagyva, 
fl  IX. fizetési  osztály 2-ik fokozatába  rendes tanárrá 
toevezte ki. 

Köszönet. Gáspár  Balázsné őnagysága Istenben 
boldogült testvére Farczády K. Károly elhunyta al-
kalmából „Koszorú megváltás" czimén 15 frtot  jut-
tatván kezemhez a vezetésem alatt álló internátus 
javára, midőn ezért hálás köszönetet mondok az 
internátus nevében, egyúttal kívánom, hogy őnagy-
sága Isten végtelen jóságából és őszinte részvétünk-
ből vigasztalást meríthessen. Sz.-Udvarhelytt, 1899. 
íebruár 27. Soó Gáspár, igazgató. 

Márczius 15. Két nap s két éjszaka s az ötven-
egyedik márczius 15-ikére virradunk föl  1848. óta. 
Hatalmas nemzeti ünnep lett márczius 15-éből tör-
vény nélkül is, hatósági közreműködés nélkül ís, 
annak ellenére is, hogy beleszólt olykor-olykor egy-

egy pártpolitikai akkord, sőt az osztályharczra törő 
szoczíalizmus ís megvicsoritotta benne fogait.  A 
nemzeti érzés azonban elnyomta a diszharmóniát, s 
nincsen ma hely széles ez országban, hol csak ma-
gyar lakik, hogy meg ne ülnék fénynyel,  méltó 
jompával e nagy napnak emlékét. A honfoglalástól  az 
utolsó szabadságharczig állandó csatatér volt a ma-
gyar föld.  Csatamezőkön dölt el mindig állami létünk 
és alkotmányos szabadságunk, csatasikjainkon akár-
hányszor a nyugati műveltség, az európai haladás 
és polgárosultság jövendője is. Helyénvalónak találjuk 
itten felemlitení,  hogy egyleteink, az iskolák, melyek 
megülik szent kegyelettel e nagy napot, tetszésszerinti 
díj  szedésével  járuljanak  az agyagfalvi  réten  félálli-
tandó  Széhely-emlék  alapjához,  hogy ezzel ís mintegy 
dokumentálják azt a ragaszkodást, melylyel a dicső 
isökhöz vagyunk. Városunkban, mint minden év-

ben, ugy az idén is az Iparosegylet és a Dalegylet 
rendez nyilvános, nagyszabású ünnepélyt — szer-
dán délután az Iparos-kör nagytermében. Az ünne-
pély műsora ez: Nyitány,  játsza a helybeli első 
zenekar. Nemzeti  dal,  Petőfitől,  szavalja Papp Sán-
dor. Hymnus,  Erkeltől, énekli a Dalegylet. Alkalmi 
beszéd,  tartja Nosz  Gusztáv főreálisk.  tanár. Petőfi 
emléke,  Nosz G.-tól, szavalja Lányi Erzsike. Szózat,-
Jgressytől, énekli a Dalegylet. Alkalmi  költemény, 
szavalja Zengliczky  Károly. Kossuth-induló,  játsza a 
helybeli első zenekar. 

Egy évi kiegyezési provizorlum. A Széli-kor-
mány egy évi kiegyezési provizóriumra vonatkozó 
törvényjavaslatot fog  az országgyűlés elé terjeszteni, 
mig a Bánífy-kormány  által előterjesztett javaslat csak 
ís fél  évi provizóriumról szólott. Ausztriában császári 
rendelet folytán  egy évi provizorlum áll fönn.  A 
magyar országgyűlés valószínűleg a jövő héten fogja 
az uj provizorium javaslatot letárgyalni. 

Legény kérő a czime annak a népszínműnek, 
melyet gróf  Lázár Ádám irt, s bemutató előadása 
szombaton, 18-án lesz a Baranyai színtársulata által. 
A darab a valóságos magyar népéletből van merítve, 
s eredeti, frappans  ötletekkel és fordulatokkal  van 
telítve. Gróf  Lázárt, ki lapunkat időközönként egy-
egy kedves tárczával szokta fölkeresni,  már olvasóink 
ismerik, s a darab sikerére nézve elég garancziát 
látunk az ő személyében. A népszínmű három fel-
vonásos s énekszámait ís a Gróf  írta, melyeket 
Poppov Péter kir. tanfelügyelöségí  tollnok zenésített. 
Az előadás jövedelmének egy réíze az agyagfalvi 
Székely-emlék javára fordittatik. 

Kisiklott lokomotív, A tegnap reggel érkezett 
vonat lokomotívja a helybeli állomáson kocsirendezés 
közben a vágányokról kisiklott. Semmi szerencsét-
lenség nem történt, csak az utasoknak okozott kel 
lemetlenséget, amennyiben akkor reggel nem me-
hettek le a segesvári vonat csatlakozásához. 

Az agyagfalvi  Székely-emlék. Az agyagfalvi 
Székely-emlék végrehajtó bizottsága, lelkes felhívá-
sát — melyet már mult számunkban közöltünk volt 
— a mai napon kezdi szétküldeni. E végből mai 
számunkhoz mi is csatoltunk gyűjtő-ivet, s igen 
kérjük t. előfizetőinket,  olvasóinkat, hogy a szent 
czél érdekében mentől szélesebb körben indítsák meg 
a gyűjtést, s adományokat lapunk szerkesztőségének 
beküldeni szíveskedjenek, s mi az eredményt esetről-
esetre lapunkban fogjuk  nyugtázni, s a bizottság pénz-
tárnokának beszámolni. 

A Horgony-Pain-Expellep igazi, népszerű háziszerré lett 
mely számos családban már több mint 27 év óta mindig kész-
letben van. Hátfájásnál,  csipfájdalom,  tejfájásnál,  köszvénynél, 
csúznál stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedöresölések 
mindig fájdalomcsillapító  hatásuaknak bizonyultak. 

Aszfalt  árlejtés. A város képviselőtestülete ál-
tal saját kebeléből kiküldött bizottság — mint emlí-
tettük — szerdán, 8-án, délután 4 órakor tartotta 
meg az aszíalt-járda árlejtését. Összesen öt vállal 
kozó tett ajánlatot, a mely közül három, mint érdem-
leges lett szavazás alá bocsátva. A vállalatot Incze 
Lajos, mint legelőnyösebb ajánlatot tevő kapta meg, 
mig a szintén versenyző Magyar  Aszfalt  fíészvtárs. 
és a Neuschettel  czégek elestek. Az egyes árak ezek 
voltak: 

Incze  Magyar  Aszfalt  Neuschettel 
(5 évi jótállás, 7 kr) (10 évi jótállás, 6kr) (10 évi jótállás 7 kr) 
• méter 
és földmunka  3.35 3.60 3.66V2 
ceramit 1.85 2 . - 1 90 
kapubejárat 4.60 4.90 5.08Va 
kapu ceramit 2.50 3.50 3.90 

Az erdélyi püspökválasztás. Az erdélyi ev. 
ref.  egyházkerületben megürült püspöki szék betöl-
tése iránt szerdán döntöttek a kolozsvári püspöki 
hivatalban. E szerint a választást az április 18-iki 
rendkívüli közgyűlésen ejtik meg. 

Városi közgyűlés. Székely-Udvarhely város kép-
viselőtestületét tegnap délelőtt 9 órára hívta egybe 
Dr. Gyarmathy  polgármester. A tárgysorozat 31. 
pontból állott, melyhez még egy 11 pontú póttárgy-
sorozat vétetett föl.  A képvíselőtagok nagyszámban 
jelentek meg az érdekesnek Ígérkező gyűlésre s a jó 
városatyák mintegy másfél  órát töltöttek el azzal, 
hogy a szervezeti szabályrendelet — mely a tárgy-
sorozat 8. pontja alá volt felvéve  — e gyűlésen 
tárgyaltasson-e, a mig végeredményben megegyeztek 
abban, hogy megkezdhetik annak tárgyalását. Az 
ügyrend, mely kerek 100 § ból áll, az egész napot 
lefoglalta,  s igy az aszfalt,  valamint a villaDyvílágí-
tás ügyében kötött szerződések tárgyalása a tegnapi 
napról elmaradt 

Színházi hír. Baranyai Mihály színigazgató, a 
székelyudvarhelyi közönség pártolását méltányolván, 
óriási áldozattal K. Hegyesi  Marit, a budapesti nem-
zeti színház egyik első művésznőjét, az ország leg-
bájosabb drámai szendéjét, 3 vendégjátékra nyerte 
meg. A vendégmüvésznő a Kaméliás  hölgyben,  Lovodi 
árvában és a Vasgyárosban  lép fel.  Ezen bérletszü-
netes mérsékelt felemelt  helyáru előadásokra jegyek 
előre válthatók, fenhagyatván  a bérlőknek jegyeik 
előleges megváltása. 

Az idei sorozás. Br. Fejérváry Géza honvédelmi 
miniszter a törvényhatóságokhoz körrendeletet bocsá-
tott ki az idei sorozás ügyében. Az 1899. évre ki-
állítandó ujonczokat ugyanis a törvényhozás a maga 
idejében meg nem szavazván, a honvédelmi minisz-
ter f.  évi február  17-én kelt rendeletében az ujoncz-
állitást márczius 1-éről elhalasztotta. Most legújabb 
körrendeletében elrendeli, högy miután kilátás van 
arra, hogy az ujonczok megajánlásáról szóló törvény-
javaslat az országgyűlés által közelebbről el fog  fo-
gadtatni és törvényerőre emeltetni, ennélfogva  az 
idei fősorozás  április 4-ikétöl junius 7-ig terjedő 
időközre tűzte ki. 

A Korcsolya-egylet tánczkoszoruja. Múlt szá-
munkban beszámoltunk a Kcrcsolya-egyletnek ^ hó_ 
4-én rendezett tánczkoszorujának erkölcsi síkeréről, 
s most itt csak a végleges elszámolást adjuk. Bevé-
tel volt 378 korona, mig kiadás 310 korona, s igy 
az egylet javára 68 korona tisztajövedelmet juttatott 
a rendező bízottság. Az estélyen ' felűlfizettek:  Dr. 
Egyed  Balázs 1 kor., Esztegár  Bálint 1 kor,, Flórián 
Kristóf  4 kor,, Gyarmathy  Ferencz 1 kor., Gróf 
Haller  János 17 kor., Uarmath  Ödön 4 kor., Dr. 
Kovács  Mórné 14 kor., Dr. Kovács  Mór 14 kor., 
Gróf  Lázár Ádám 7 kor., Persián  János 2 kor. 

Emléket Orbán Balázsnak 1 Orbán Balázs Szé-
kely-Kereszturon felállítandó  szobra javára alulírott-
hoz ujabban a következő hazafias  adományok folytak 
be: 1. Koncz József  tanár M.-Vásárhelyről 6 kor., 
2. Lakatos Sámuel tanár M.-Vásárhelyről 4 kor., 
3. Kir. járásbíróság gyűjtése Topánfalván  2 kor. 20 
fill.,  4. Dr. Molnár József  Csík-Szeredából 4 kor., 
5. Bözödí önképző és dalegylet báljából 15 kor., 6.. 
Kelemen Albert unitár, esperes gyűjtése Marostorda-
megye 9 kor., 7. Györfi  Ferencz szentmihályí unit. 
pap gyűjtése 16 kor., 8. Sárosi József  unitár, lelkész 
gyűjtése Csókfalva  4 kor. 62 fill.,  9. BaraĴ ás Miklós 
gyűjtése S.-Besenyő 2 kor. 20 fill.,  10. Séra Tamás 
árvaszéki elnök Sepsi-Szent-György 2 kor., 11. Kun' 
váry Fülöp budapesti főmérnök  10 kor., 12. Sándor 
Áron kadácsi Unitár, pap gyűjtése 12 kon 52 flil., 
összesen 87 kor. 54 fill.  Ehhez adva az utóbb ki' 
mutatott 2563 kor. 64 fill.,  a szoboralap ma tesí 
2651 kor. 22 fillért.  Fogadják a nemes szívű adako* 
zók hazafias  adományaikért a szoborbízottság hálás 
köszönetét. Székely-Keresztur, 1»99. márczius hó 8; 
Barabás Lajos, bíz. pénztárnok. 

összes ár 28210.- 30780.— 30840.— 
A Magyar Aszfalt  Részvénytársaság a tegnapi köz-
gyűléshez fellebbezett,  mivel az árlejtés megejtését 
nem tartotta teljesen kifogástalannak. 

Szinliáz. 
Szombaton, 4'én, valamint zónaelóadásal 64kán is aá 

Oroszlánvadász  Verő György operettéje került színre. A jó 
ötletekkel fűszerezett  és mulattató fordulatokban  gazdag darab 
nem tévesztette el hatását és az előadás ensembléja is megle-
hetősen egybevágó volt. Az Oroszlánvadász  sikeres előadásának 
oroszlánrésze S. Bérezik  Margitot illeti meg, aki fess  és sneidig 
kadet volt. Játékában van sok verve, alakitása minden izében 
át volt gondolva. Hangja kellemes és eléggé iskolázott. Gulyás 
a polgármester szerepét sok temperamentummal, helyes felfo-
gással adta; Baranyai Szidi igyekezett szerepének megfelelni, 
de hangja gyönge és nem ment a ijigsiserektól, Aiíyoítep' Eszti* 



1899. márczius 12. Udvarhelyi Hiradó 11. szám. 
nek sikerült az aggszUz legényt fogó  bálóvetéseit a közönség 
mulattatására kidomborítani; sokat lehetett Sajó  Géza furfan-
gos inasszerepén nevetni. Kdler  jól adta a buta Toupint. Lo-
rándy  Tivadar beletalálta magát a szögletes és ügyetlen Preoil-
lier szerepébe. 

Vasárnap két előadás volt. A délutáni igen természete-
sen zónaelöadás volt, amidőn A vén bakancsos és fia  a huszár 
népszinmU ment, teljesen telt ház előtt. — Este rendes bely-
árakkal ifj.  Uokor József  népszínművét, a Gyerehasszonyt  adták. 
A darab a magyar népéletből van véve, amelyet Bokor a tőle 
megszokott ügyességgel dolgozott fel  és bozott színre. Sajó,  a 
molnár mester szerepében igen jól beleélte magát s mélió 
partnere volt 5. Bérezik  Margit a Borcsa szerepében. A többi 
szereplő is több, kevesebb sikerrel igyekezett a darab ínten-
cziójénak megfelelőleg  szerepét érvényre emelni A zsúfolt  haz 
azt bizonyította, hogy a lépszinmü kedvelt reportoir darabja 
lenne a Baranyai színháznak, ha okuéikül az eredeti népszín-
mű irodalom sérelmes negligálásával nem pihentetnék olyan 
sokáig s ha minden részletben méltó, gondos rendezésben ré-
szesítenék a műsorra hozott darabokat. A közönség, mint em-
lítők, zsúfolásig  megtöltötte a színházat s felvonások  végén za-
jos tapsokkal tüntetett ki egyeseket. 

Kedden, 7-én, Geralomo Rovetta olasz írónak A becste-
lenek  czimü 3 felvonásos  drámája került színre, Deréky Anial 
fordításával.  A darab a pesti vígszínház állandó műsordarabja, 
8 igen komoly tendenczíája van s mégis jobbára derűs haiigu-
latu jelenetek vannak benne. A niai i esszimista világban jól 
esik végig nézni e darabot, amelyben egy mindent derűs szín-
ben látó 8 mégis csodálatosan józan filozófiának  a vílágnézlete 
tükröződik vissza. A darab meséje igeu egyszerű, rövid, de 
annál mélyebb. Színi ehozatalánál nem volt kellő gond fordítva 
az ensemblere, ami a siker rovására ment. Nem tudtuk hirte-
len elképzelni azt a nagyfokú  szórakozottságot, amit Nagy  Aida 
ez este elkövetett. Milánóban nyári gallérral és muffal  indul 
ékszereit elzálogosítani! Máskülönben játéka elég kifogástalan 
volt, csak helyesen tenné, ha alakításában nem kizárólag szem-
Játékra szorulna. Mint fogyatékosságot  említjük föl  a rosz tám-
lájú ottománt, amely esetleg igen fura  helyzetbe hozhatta volna 
a ránehezedőt; különben így is megnevettette a közönséget-
Azután még a súgót hozzuk fel,  mint megróvásra érdemest. 
Nyílván azt hitte a közönség, hogy felolvasó  estélyen van s a 
szereplők el ís hagyhatták volna mondókájukat, mivel air̂ ugy 
is jó eleve értesültünk a felől.  Elismerés illeti különben alakí-
tásra törekvésükért Sajót  (Moretti) és Gulyást  (Oriandí), akik-
nek tulíiatalos arczuk nem igen volt összeegyeztethető szere-
pűkkel. 

Szerdán, 8-án, Tiszt  urak  a zárdában  operette került 
színre. A személyek között csere történt, amennyiben S, Bérezik 
Margit hirtelen beteg lett s szerepét Barcs Aranka vette át. A 
darab teljesen ismeretes a színházlátogató közönség előtt s fül-
bemászó zenéjeért általános kedveltségnek örvend, amit a telt 
ház is eléggé mutatott. Barts Aranka a Marié szerepét ját-
szotta 8 annak természetes ábrázolásával sikert ís aratott. Egy-
szerűségében megkapó egyéniségéhez nagyon jól illett a Marié 
lágy, érzelmes szerepe. Lorándy  és Sajó  a muskátés tisztek, 
mig Majosházy  Eszter Opportuna és Nagy  Aida pedig a feje-
delemasszony szerepét játszották kellő ambiczióval, több-keve-
sebb sikerrel, amelyhez a zenekar, ipint szükséges rosz járult. 

Csütörtökön, 9-én, a budapesti vígszínház műsordarabja, 
igen természetesen frtinczia  pikántéria, a Helyettes  ment, Meg-
mondtunk már véleményünket az afiéle  színítermékekről, ame-
lyeket ugyan szívesen néz végig közönségünk, azonban jóval 
helyesebben tenné Baranyai ur, ha a magyar színműirodalom 
Yigjátékát szedné elé, mivel még ő tőle csiszolt, friss  és disz-
krét szellemű vígjátékot nem láttunk. Óvakodnia kellene attól, 
hogy a színészek tónusa eldurvuljon; vigyáznia kellene a stílre 
és ízlésre, a melyről már szinte lemondtunk. ATâ jy Aida a Va-
lentin csiklandós szerepébe jól beletalálta magát s azt kellőkép 
Interpretálta is. Jók voltak Sajó  a marquis, Gulyás a vicomte 
és Lorándy  a tanácsos szerepében. A közönség a darab fordu-
latain eleget mulatott s az összjáték is elég jó volt. 

Pénteken, 10-én, Székelyné Incze Sarolta 4 felvonásos 
történelmi színmüve, Égy királyné  végzete ment, félig  telt ház 
előtt. Közönségünk ezzel ujabban bebizonyította, hogy egyálta-
lán nem szimpátíroz a történelmi színművekkel, avagy talán 
ftnnak  színrehozatalától fél,  ami ez este ugyancsak fölöblegessé 
Vált, mivel az összes szereplők, leszámítva egy 8 más fogya-
tékosságot, igyekeztek szerepöket a körülményekhez képest jól 
taegoldani. A darabról magáról csak annyi megjegyzést teszünk, 
hogy bizony a nézőnek elég nagy tántázíávál és történo-
leiSísmerettel kell bírjon, hogy a gyors cselekményű darab hé-
üagAít kitadja tölteni. Hagy  Aida Stuart Maria szerepét kellő-
leg ki-eálta s egy perczig le esett tulozásba s bebizonyította, 
llogy a drámán elég sikerrel uralkodik. Jó volt Barcs Aranka 
a Mafgött  rövid szerepében, úgyszintén Sajó, Lorándi  és Fii'-
Hdi,  keltei'  az abbé szerepében hamisan deklamált 

Szombaton, II-én. Füredi és Fűrediné Barts Aíaüka ju' 
lálömjitékáül Zíufolt  ház előtt tídrom  káitúér  került Szíure. 

r. 
N^orilatott Becsek D. Fiá könyvnyomdájában. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratolt nem adatnak vissza. - Névtoleh levelekre nem válaszolunk. 

T. P. K—r. Nem rosz, valóban nem rosz. öu tehát az a 
híres regényhösnő, aki a szabad természetért lajong és a zöld 
fák  árnyékában szeret sétálni? Régen letűnt nagysád az ope-
rettek és szerelmi kettősök mezejéről és már azt hittük, hogy 
az enyészet hullámai összecsaptak a nagysád parókája (?) fölött 
De ön él, és azt kérdi tőlünk : mi a szerelem ? A viszontlátás 
örömében nem tudunk szóhoz jutni, de ha tudnánk ís, akkor 
sem felelnénk.  Elvből nem felelünk  arra a kérdésre, hogy mi a 
szerelem. Nagysád különben alighanem színtalan utógondolattal 
intézi hozzánk ezt a kérdést: ön tudja, mí az és arra Kíváncsi, 
hogy vaijoit mí ís tudjuk-e? Legyen nyugodt, mi is tudjuk. 

Sz. K Sz.-K Legnagyobb sajnálatunkra nem közölhetjük. 
F. M. E—d. Hymen híreket csak ís a nyomtatott eljegy-

zési kártya beküldése esetén közlünk. 

SmraB kiadó  lakás! 
Idős Dézsy Antal újonnan épült házának emeleti 

lakrészel bérbeadók. 
Értekezhetni a tulajdonosnál a Bethlen-utczá-

ban, hol a lakást megtekinteni lehet. 
I lakrész 5 szoba, I konyha és kamrából. 
I I 

Sz. 106-1899. 
tikvi. 

Árverési MrJetinényi Mvonat 
A hom.-oklándí kir. járásbíróság, mint leiekkönyvi ható-

ság közhírré teszi, hogy Nagy Lajos oloszteleki lakós végre-
hajtatónak, Lázár Ferencz hagyatéka, képviselve Bencze Már-
ton ügyvéd ügygondnok által, vérehajtást szenvedett elleni vég-
rehajtási ügyében a kérelem következtében a végrehajtási ár-
verés 11.5 frt  tőkekövetelés és ennek 1£97. évi szeptember hó 
26. napjától járó 6»/„ kamata, 3 frt  95 kr óvásdij, '/a'/o váltó-
díj, 10 frt  90 kr perbeli, U frt  80 kr, 20 frt  90 kr végrehajtási 
már megállapított, valamint jelenlegi 11 frt  25 kr és a még 
telmerülendü költségeK ezek kielégítése végett az 1881. LX. 
t.-cz. 144. §. alapján és a 146., 156 § értelmében a székely-
udvarhelyi kir. törvéryszék (h.-oklándi kir. járá>biróság) terü-
letén lévő, a bardoczí 9.». számú tjkvben A -f-  alatt foglalt  1. 
rend 228., 229. hrszámu belsőre 17 i frt,  3. r. 408. hrsz. szán-
tóra 4 frt,  4. r. 469. hrsz. szántóra 4 frt,  5. r. 650. hrsz. szán-
tóra 3 frt,  6. r. 776. hrsz szántó 2 frt,  7. r. 1043. hrsz. ka-
száló 14 frt,  8. r. 1046. hrsz. kaszáló 28 frt,  9. r. 1080., 1061. 
hrsz. kaszáló 10 frt,  11. r. 1278. hrsz. l^elő 8 frt.  12. rend 
1321. hrsz. szántó 3 frt,  13. r. 1.325a hrsz. szántó 9 frt,  14. r. 
1356. hrsz. szántó 2 frt,  15. r. 144üb hrsz. legelő 2 frt,  16. r. 
1IÍ03. hrsz. 4 frt,  17. r. 1812. 14 frt,  18. r. 2132 7 frt,  19. r. 
2371. 3 frt,  20 r. 2376. 4 frt,  21. r.2389. 8 frt.  22. r. 2826— 
2828. 17 frt,  23 r. 2872. 5 frt,  24. r. 2990 , 3000. frt,  25. t . 
3031. hrszámu szántókra 5 frt,  26. r. 13-23. hrsz legelőre 9 frt, 
27. r. 3596b hrsz. kert 26 frt,  8 r. 2131. 7 frt,  30. r. 660. 
6 frt,  32. r. 400. 5 frt.  SX r. 546 23 frt,  34 r. 698a 4 frt, 
35 r. 707 4 frt,  36. r 810, 1 frt,  38. r. 2285. 6 frt,  40. r. 
2616. hrszámu szántókra 17 frt;  továbbá a fülei  355. számú 

tjkvben A-f  a'att 1 r 3059. hrsz. szántóra .36 frt,  2. r.5617. 
hrsz. szántóra 5 frt,  a 99. sz. tjkvben a C/15. alatti Lázár Jó-
zsef  javára bekebelezett élethosszig'auí haszonélvezeti joa ép-
ségben tartása mellett elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanuk az 1899. évi május hó 8-ik napján d. e. 9 órakor 
Bardocz és azután Füle községekben megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárá-
nak 10°/„-át készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban 
jelzett, árfolyammal  számított és az 18'<1. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ban kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. § értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséiül kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatní. 

A kir. járásbíróság tikví hatósága. 
Oklándon, 1899. február  22-én. 

H o n c z K á r o l y , 
kir. albiró. 

BORT 
asztali-, pecsenye- és csemege bort, 
cognacot, szilvóriumot, székely fenyö-

páiinkát 
eredeti tisztaságban, 

felelősség  mellett 
nagyban és kicsinyben, mérsékelt árban 

ajánlunk. 
Árjegyzéket  kívánatra  bérmentve  küldünk. 

Székely Borkereskedés 
Részvénytársaság 

l^zékely-Keresztnrou. 

Tölgyfaeladás. 
Alólirott tulajdonát képező G48 szál 

tölgy műfa,  szabadkézből eladó. Az erdő 
a székely udvarhelyi vasúti állomástól 3 
kin.-rie fekszik.  . _ 

Értekezhetni: Esztegár Bálint er-
dész urnái. 

Szombatfalva,  1899. márczius 11-én 

I f j .  Millió J á n o s . 

K ő b á n y a i k i r á l y M ö r ! 

A sörivó közönség figyelmébe! 
Van szerencsénk a t. sörivó közönség b. figyelmét  a jóhirnevü 

Kőbányai Polgári Sörfözö Részvénytársaság 
nálunk levő 

— — 
felhívni, 

l i o l rtiinca-ü^ jégToe li-Cttött lEifCinő  j ó s ö r I s a p i i a t ó -
Áraink: 

1 palaczk világos . . . . . —.18 kr. 
1 palaczk sötét Barát-sör . . . —.20 kr. 

Tisztelettel 

mt&r én  €SíA9a 
v a s k e r e s k e d é s , H ö b A n ^ a i sö r fftraktAr. 

Kőbányai királysör! 

RIGHTER-féle  HORGONT-PAIN-EXPELLER 
Linimentum Capsici compos. 

EííSn hirheres háziszer ellBuiállt az id8 megpróbálásának. mert már több mint 80 ér 
ók illegbízható, tájdalomcsillápItA bedörzsSlésként alkalntá2tatlk köuvénynél, csdzná/, tag-
sidggatásflAI  és meghűléseknél és az orvosok által bedörzsölésekre is mindiig gy^itbban 
rendeltetik. A valódi Horgony-Paín-Expeller, gyakorta Horgony-Liníment elnevezés alatt,, 
nem titkos szer, hanem Igazi népszerű liázíszer, melynek egy háztartásban wjm 
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenként! árban majdnem minden 
gyógysze^ban készletben van; főraktár:  Török József  gyógyszerés-znél 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kí-
sebbértékü utánzat van fotgalomban.  KI nem akar (neBkárosodnl, az nvnden 
egyes üveget „Horgony" védjegy és Richter ozégjegyzés nélkül mint ne'.n va-
lódit utasítsa vissza. 

RICHTER F. AD. és T^^, csász. 6i lit  üdvari szállítók. RÜDOLSTADT f  J!hüriűt;iai, 

Valódi 
és térmésKetés borok legrolcsóbb árban (22 krtól 
fölfelé)  Ösak a S z é k e l y B o r k e r e s k e d é s 
Bíékelytldvarhelyl raktárában Szöllösl Samunál 
kaphatók. Szombatfalvi-utcza,  szesziryár melletti 

plnczék 


