
II. évfolyam. Székely-Udvarhelyit, 1899. április 2. 1 4 s z á t t í . 

UDVARHELYI HÍRADÓ 
SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

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

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

Húsvét. 
(—k) A feltámadás  magasztos ünnepére 

hívnak össze a harangok, örökemlékezetü napján 
az újjászületésnek — húsvétban. 

Hozsánna néked, nagv nap, Húsvét magasz-
tos ünnepe, az emberi megváltás dicső allegóriája! 

Az egyetemes történet legszebb, legnagyobb, 
lélekemelő eseménye évfordulójához  értünk el 
ismét, hogy ünnepeljüuk az ünneplőkkel, higy-
jtink a hivőkkel és vigadjunk a vigadókkal ezen 
a szent napon, a mely nap világra kiható forduló-
pontu, ékes határkő az emberiség változatos 
történetében. Vetkezzünk ki egy pillanatra földi 
gyarlóságunkból s hálatelt szívvel emeljük föl-
megtisztult tekintetünket a Jézus sirja fölé,  a 
honnan dicsőségesen föltámadott  az Isten egy-
szülött Fia, hirdetvén mindenfelé  az eszme 
diadalát. 

Évezredek óta a szenvedő ember lelkét és 
képzeletét legerősebben a felszabadulás,  feltáma-
dás örök gondolata foglalkoztatja.  Amint az 
anyatermészet esztendőről-esztendőre leveti a téli 
dermedés fagyos  bilincseit, hogy termékeny pom-
pájában újra boldogságot árasszon a földre  : az 
emberi lélek is a nyomorúság dermesztő tele 
után az örök boldogság tavaszát állítja. Hogy 
ez e világon valósággá váljék, az volt ősidők 
óta az emberiség legbölcsebb, legkiválóbb férfiai-
nak bár soha nem teljesülő álma. Mert bölcsek, 
vallásalapítók és reformátorok  nagy sokasága 
ugyanezt a magasztos eszmét törekedtek meg-
valósítani, — de hasztalan! 

És ma is egyre forrong  az emberiség, 
világszerte. Nem éri be az évezredek folyamán 
megalkotott társadalmi renddel, amely az embe-
rek óriási tömegének fáradalmat,  nyomort juttat 

Legénykérő, 
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Jogos várakozással tekintettünk a bemutató 
előadás elé. Ezúttal nemcsak a megszokott reklámok, 
hanem a szerző neve is nagyban hozzájárult a kí-
váncsiságunk felcsigázásához,  miyel olvastunk ő tőle 
egy pár igen jó tárczaczikket, hanem igen természe-
tesen, ez még nem jogosít fel  senkit sem egy nép-
színmű megírására, annyival inkább nem, mivel a 
tehetségek alkotó ereje is hullámzásoknak van alá-
vetve s a nagy alkotásokat, melyekhez lelkük egész 
erejét megfeszítik,  már a természet rendje szerint 
bizonyos visszahatás szokta követni náluk. 

Népies szinmüirodalmunk Csepreghy  óta roha-
mos hanyatlásnak indult s eltekintve a néhány, e 
téren történt többé-kevésbé sikerült kísérlettől, par-
lagon hever. Ennek a jelenségnek egyik fő  oka a 
könnyebb franczia  színpadi termékeknek, a bohózat-
nak és operettnek rohamos térfoglalása,  mely már 
tultengésében — legalább nálunk — veszélylyel fe-
nyegeti a komoly műfajokat.  A bohózat- és operett-
kultusz a közönség ízlését teljesen átalakította s 
útját egyengette annak a kozmopolitikus iránynak, 
mely szinmüirodalmunkból teljesen kiszorította a 
magyar népies irányt. E körülmáfiyhez  hozzájárul 
az, hogy mai népszínmű íróink a magyar népéletet 
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osztályrészül, jólétet és boldogságot vajmi keve-
set. De a világ bo'doggá egy csapásra nem lehet. 

Nem dönthető halomra minden, amit eddig-
elé alkottak. 

A föld  megromlott lakói, a lejtőre jutott 
emberiség dőre vakságában nem ismerte, azaz 
hogy réges-régen elfelejtette  a kölcsönös feleba-
ráti szeretet és testvériség szűzi fogalmát. 

Embereknek akkoriban nem volt embertársa, 
a kivel tiszta közösségben éljen, a kinek segít-
ségére legyen, a kit megvigasztaljon s a kihez 
bizalommal forduljon,  de igenis, a hatalmas 
zsarnok csak azt látta, hogy megalázkodó rab-
szolgái vannak, a kik az ő kényelmére születtek 
és viszont az elnyomott alantos egyedül azt 
tudta, hogy föltétlen  ura és parancsolója van, 
a kitől remegve kell félteni  üres, rideg életét. . . 
Úr és szolga, gőg és megbunyászkodás. 

És íme, megjelent ekkor e válságos időben 
az igénytelen származású, az Istennel lélekben 
rokon zsidó férfiú,  a ki rövid szereplésével el-
végezte a tökéletes mnnkát: megakadályozta 
iszonyatos siilyedésében a világot és odamutatott 
arra az egyedüli útra, a mely kivezetett a vesze-
delmes örvényből ; örökös példaképül odaállítván 
a tulajdon szeplőtlenségét és szenvedéseinek vég-
telenségét. 

És azóta tanai közkincscsé váltak. Szeretet, 
testvériség ismeretesek mindnyájunk előtt. De 
hogy váljon gyakoroljuk-e ? — az más kérdés, 
ne fejtegessük  évfordulóján  a magasztos esz-
méknek. 

Legyünk optimisták, hisz az egoizmus már 
most mindjárt kiirtja azokat a világboldogító 
eszméket. 

Nincs — vagy legalább is nem lenne — 
okunk többé sivárnak látni az életet, nincs okunk 

kevéssé ismerik ; alakjaik stilizáltak, a magyar nép-
jellem karakterisztikus vonásait nélkülözik s igy 
ethnografiai  látványossággá törpülnek. 

Ily körülmények között szívesen üdvözöljük a 
Legénykérő czimü népszínmű szerzőjét, a ki elég 
ügyesen figyelte  meg és hozta szinre a magyar nép-
életből ellesett történetét. 

Tagadhatatlan, vannak a népsziumünek apró 
fogyatékosságai,  lényegébe vágó, ha nem is organikus 
hibák: a férfiak  jellemzése nincsen kellően kidom-
borítva s egyes szereplőket szerző néha-néha ott fe-
lejt a színpadon, avagy igen gyorsan tünteti el on-
nan, mint például Ferkót és Erzsit, a kik, daczára 
anuak, hogy a darabnak a főszemélyei,  mondhatni 
nagyon ritkán láttuk viszont, Nagy merészség volt 
szerző részéről a Legénykérőt ezzel a társulattal ho-
zatni szinre először, a mely — bárhogyan tegyük-
vegyük a dolgot — nem rendelkezik olyan erőkkel, 
akik feladatuknak  képesek volnának — éppen egy 
egész uj darabnál — megfelelni.  Jó, jó, hisz vannak 
— respektive voltak — olyan erők in specie közöt-
tük, akik rendelkeznek azon megkívántató erővel, a 
melyek egy debutnál szükségeltetnek, hanem bizony 
a túlnyomó rész nem hogy alakítással, de még sze-
reptudással sem rendelkezett. 

E kis kitérő után reátérek magára a me-
sére. A szerző egy jómódú gazda Aszalós, elbocsátott 
csendőrbiztos (Füredi) portájára vezet. A gazda tá-
vozóban hazulról erélyes hangon rendeli meg Er-
zsike  leányának (Barts Aranka), — a kinek jnáma 
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többé reménytelenül, lemondással elviselni a ne-
künk kijutó szenvedéseket: mert magunkba szív-
tuk ezeket az eszméket, amelyek fölemelnek 
bennünket a hétközuapiságból és lehetetlenné 
teszik — vagy legalább is kellene, hogy tegyék 
— nekünk a lelki csüggedést. 

Föltámadott! . . . zúgják fönségesen  a haran-
gok a mai napon és ez a harangszó édes, bűbá-
jos zeneképpen hatol fülünkbe,  egyúttal belopód-
zik szívünkbe és elönti egész lényünket valami 
titokzatos, boldog érzettel s ugy véljük ekkor, 
hogy hasonlatosak vagyunk O vele, az istenem-
berrel, aki meghalt, de föltámadott. 

A föltámadáshoz  való hit, az ahhoz való 
naiv ragaszkodás legmegnyugtatóbb vigasztalása 
az emberiségnek. É nélkül mi "gyarló emberek 
a kétségbeesés kiujainak volnánk alávetve és 
örökös éjszakának néznénk elibe. Igen, az eszme, 
az igazság nem halhat meg s ha mégis meg-
halásra kényszeritik, mindenkorou föltámad  s 
örökké él . . . 

Ezek a gondolatok jutnak eszünkbe s fog-
lalkoztatják lelkünket a mai nagy ünnepnap 
alkalmából, a midőn félretéve  minden keserű 
gondot, tisztán elmerülünk a Húsvét gyönyör ii 
misztériumába, a midőn elcsendesül a zaj és 
harcz a mindennapi kenyérért s helyébe a 
temlom áhítatos csöndje lép. 

Föltámadott! . . . 
Az egész világon végig zug most ez a nagy 

jelentőségű szó, az isteni eszmék győzelmének 
az a kifejezése,  mely szilárd alapját képezi a 
szeretett vallásának s a mely megdönthetetlen 
bázisa lesz jövő évezredeknek. 

Hozsánna tehát néked Húsvét magasztos 
ünnepe, a íöltámadás dicső emléke ! . . . 

lesz a kézfogója  Zernesly  Aladárral (Lorándy) id. 
Zernesty földbirtokos  (Keller) fiával  — hogy csak 
lásson szaporán a munkához, mivel a vendégség s 
igy a leendő vőlegény is nemsokára megérkezik. 
Erzsike még egyszer tiltakozni akar e kényszer há-
zasság ellen, de mivel az apja már elhaladt, az ud-
varou, a nagy fa  alatt szive érzelmeinek szabad ki-
törést enged. 

Ekkor érkezik meg a falu  postása és éjjeli őre 
Gyuri (Hidassy) — aki mellesleg megjegyezve, igen 
sikerült alakja a népszínműnek — akinek faggatá-
sára aztán Erzsi elmondja, hogy ő nem azt szereti, 
akihez az apja jó családból származásáért erőltetni 
akarja, hanem Bordás  Ferkót (Sajó) az árva legényt, 
aki épp most szabadult ki a katonaságból s akihez 
már gyermekkora óta igaz szerelemmel ragaszkodik. 

Erzsike e közben beszalad, Gyuri pedig érthet-
len okból az ól háta mögé rejtőzik s a mig özv. 
Borokinénak,  az apja testvérének is — akivel most 
tér vissza a házból, meggyónja, hogy ő csak Bordás 
Ferkóé akar lenni és senki másé, az ól háta mögül 
minden mondatra megteszi a maga megjegyzését. E 
közben érkezik meg énekszóval Bordás Ferkó, aki-
nek szavára Erzsike szintén énekkel válaszol, mig 
az özvegy asszony az ő kérésére a fiatalokat  ma-
gukra hagyja. 

A kölcsönös örvendezés után Ferkó kijelenti, 
hogy búcsúzni jött, mivel hallotta, hogy a hűtlen 
Erzsinek ép máma lesz a kézfogója,  mire az határo-
zottan kijelenti, hogy akkor ő is vele szökik. Ezt a 
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Belföld. 
A tisztelgő küldöttségek beszüntetése. Az uj 

kormány mézesheteinek jellemző momentumai a kü-
lönböző testületi, megyei, városi, egyesületi tisztel-
gések, melyekkel ugy elárasztják őket, mint a háza-
sulandókat bútor, ékszer és fehérnemű  prospektusok 
kai szokták, hogy válaszszák ki közülök, a melyiké 
lpginkább tetszik. Különösen Széli Kálmán minisz-
terelnököt és Hegedűs Sándor pénzügyminisztert ugy 
elrasztották a deputációk, hogy a kormány e két 
tagjának arra nyilt kiáltása, hogy egy évig egyebet 
se tegyenek, mint küldöttséget fogadjanak,  üdvözlő 
beszédekre válaszoljanak és banketteken kocingas-
sanak annak világos bizon^tására, hogy most már 
boldog a magyar. Ennek az idilli állapotnak azon-
ban véget vetett egy körlevél melyet hir szerint 
Széli Kálmán miniszterelnök a főispánokhoz  és polgár-
mesterekhez intézett. E körlevélben a miniszterelnök 
kifejezi  ama már korábbi meggyőződését, hogy po-
litikai törekvései bizalommal fognak  találkozni, és 
hogy ez a bizalom nyilváníttatni is fog.  Hálásan meg-
köszöni ugy a maga, mint Hegedűs Sándor nevében 
a gyakori és tömeges bizalom nyilvánítást, de fölhívja 
a figyelmet  arra, hogy most már a parlamenti ta-
nácskozások is rendes folyamatban  vnenak, továbbá 
a kormányzat teendői és egyéb nagyfontosságú  ügyek 
a kabinet egész idejét annyira igénybe veszik, hogy 
a tisztelgő küldöttségek fogadásának  annyi figyelmet 
és időt szentelni, amennyit óhajtanának, alig képesek. 
Czélszerünek véli tehát a miniszterelnök, hogy a tör-
vényhatóságok vezetői oda hassanak, hogy az üd-
vözlő és tisztelgő nyilatkozatokat ezúttal, egyes 
ritkább és fontosabb  esetek kivételével, ne küldött-
ségek, hanem föliratok  által jussanak el a kormányhoz. 

A tiszti fizetések  fölemelése.  A bécsi Reich 
swehr értesülése szerint az 19C0 ik évi budgetjavas-
latba a jövendő tiszti fizetések  a következőleg van-
nak beállítva: 

a hadnagy évi fizetése  840 frt. 
a főhadnagy  » » 1 0 2 0 » 
2. osztályú százados „ * 1200 „ 
1. osztálya százados „ » 1500 „ 
őrnagy » » 2100 „ 
alsóbb díjazású alezredes „ „ 2600 „ 
felsőbb  díjazású alezredes „ „ 3000 „ 
ezredes » » 3 6 0 0 » 
A M - g e fizetésfölemeléssel  hosszasabban fog-

lalkozva megjegyzi, hogy határozottan méltányos és 
jogosult dolog volna a katonatiszteknek fizetéseme-
lése, kétségtelen azonban az is, hogy a magyar ál-
lam polgári tisztviselői még inkább rászorulnak a 
fizetésjavitásra.  Azoknak nemcsak jól esnék, ha ja-
vadalmazásuk ily módon 2O-4O°/0-kal emeltetnék, 
hanem az náluk határozottan gyomorkérdés. Külön-
ben van egy fontosabb  akadály is, t. i. a fináncziális 
lehetetlenség, mivel nem holmi bagatell dologról van 
szó, annyival is inkább nem, mert a többkiadás ok 
vetlenül meghaladja az évi 6 millió forintot,  amely-
ből Magyarországra kerekszámmal 2 millió esik, 
most, amidőn az ország adószolgáltatási képessége a 
végsőig meg van feszítve.  Végül megjegyzi, hogy az 

egész dolgot Széli  miniszterelnök bizonyosan tudni 
fogja  megoldani, mivel ő teljesen ismerős a „soll 
und habén" birodalmában. 

Irodalom. 
Uj Idők. Egyetlen irodalmi vállalat sem tudta 

oly bensőségben összeforaszatni  a magyar gondolatot 
és érzését a mai tökéletes művészi formával,  mint 
Herczeg  Ferencz lapja az Uj Idők. Ezt a kiváló ered-
ményt azzal érte el, hogy a maga számára biztosí-
totta az összes jeles magyar írókat és művészekel, 
akik regényeik, elbeszéléseik, ismeretterjesztő czik-
keik és rajzaik s képeik legjavával keresik fel  az 
Uj Időket, a melynek e révén máris vezető szerep 
jutott a magyar irodalomban és művészetben. Állan-
dóan két regény folytatását  közli az Uj Idők, ezeket 
mindig legélvezetesebb -penna irja, társadalmi czik-
kei közül országos hírűvé váltak már Horkayné ő 
nagysága szellemtől szikrázó kaszinói tereferéi.  A 
mi a magyar szalon- és társadalomi életet, a magyar 
családot, a színházat, irodalmat és művésztetet ér-
dekli, arról iróink legjava ir hetenkint czikkeket, 
rajzokat, amelyek nemcsak tökéletes formájuk  révén 
élvezetesek, hanem bevezetik az olvasót ennek e 
forrongó  századvégnek szellemébe, tudásába. Érdekes 
és nagyjelentőségű újítás az, hogy az Uj Idők időnkint 
szines műlapokat is ad, a melyek a modern teknika 
magaslatán állanak. Ilyen például az is, a melyet 
az előfizetők  a húsvéti számhoz kapnak. Ez a gyö-
nyörű műlap, a mely nyolcz színben van nyomva, 
a romantika paradicsomát, Velenczét mutatja be, csodás 
kék egével, lagunáival, mesés palotáival. Ez a műlap, 
amely az Uj Idők kettős nagyságában jelenik meg, 
bekeretelésére is kiválóan alkalmas és minden sza-
lonnak díszére válik. Az Uj Iidők most uj évnegyed 
előtt áll. Mint modern, előkelő, minden izben ma-
gyar családi lap, számot tarthat arra, hogy ezentúl 
is oly lelkesen sorakozzanak köréje az olvasók, mint 
eddig. Az Uj Idők előfizetési  ára negyedévre 2 frt, 
félévre  4 frt,  kérésre mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal (Andrássy-út 10 sz.) 

A „Budapest" elterjedésének a titka. Köztu-
domású, hogy a „Budapest-4 képes politikai napilap 
a legelterjedtebb újságja az országnak. Naponként 
50 60 ezer példányban, nagyobb események alkal-
mávil pedig nyolczvan-kilenczven ezer példánjban 
jelenik meg. Sókan találgatják: mi ennek a titka. 
Megmondjuk. A „Budapest" nem ereszt hosszú lére 
semmit,, hanem rövid tömörséggel beszéli el a napi 
eseményeket E miatt aztán az olyanok is, akiknek 
nincs sok idejök az olvasásra, szívesen a kezükbe 
veszik, s anélkül hogy idejöket fecsérelnék,  csak-
hamar értesülnek belőle mindenről. Épp azért főleg 
most a nyári időszak beköszöntésekor gazdáknak, 
iparosoknak, szóval azoknak, kiknek teedőjük meg-
szaporodott, a legajánlatosabb újság: a „Budapest-'. 
A „Budapest" irányáról talán fölösleges  is megem-
lékezni. Közismeretü, hogy egyik legrégibb és leg-
kitartóbb harczosa a megdicsőült Kossuth Lajos 48-as 

Ezzel végződik az első felvonás.  A másodikban 
Gyuri elbeszéli, hogy milyen nagy dér-durral hagyták 
itt a házat a becsapott Zernestyek s az ifjú  Aladár 
még a szökevényeket üldözőbe is vette. Később meg-
jelenik Zsuzsonka is, akit az időközben odaérkezett 
kántorral vallatóra fognak,  váljon nem-e jártak a 
szökevények ők náluk. Megérkezik Aszalós gazda is, 
a sok lótás-futástól  teljesen eltörődötten s a ház 
gondjait Gyurira bizza, a mig ő pihenni tér. Az éj 
leple alatt érkeznek meg Ferkó és Erzsi, akit lelki-
i s m e r e t e útjából visszahozott. Gyuri őket pártfogá-
sába veszi s a házába küldi, hogy a reggelt ott 
várják be. 

Részegen bevetődik az Udvarra nyerges s a 
zajra Aszalós is előjön, kihez berügva a többek kö-
zött igy szól: 

— Azt mondogatja a fiatal  Zernesty, hogy a 
Gerleházy gyilkosságnál kigyelmed keze sem maradt 
szárazon — amiért Aszalós nyakon ragadja; szó szót 
hoz, a dologból nagy lárma lesz, amire megérkeznek 
a pandúrok s velük egyetemben ifjabb  Zernesty s 
hosszasabb diskurzus után Aszalóst elfogják. 

A harmadik felvonás  a község házánál játszó-
dik le, ahol a falu  népe össze van csoportosulva. Itt 
meséli el a meggyilkolt főúr  egyik öreg cselédje, 
hogy a rablógyilkosok a Gerleházy által örökbe fo-
gadott egy éves gróf  Telényi Erzsikét is ellopták. E 
közben a Zsuzsonka nagyanyja, az öreg Mara is 
meghal. Azonban halála előtt a falu  tiszteletesének 
egy avult írást ad átal, amely teljes féuyt  vet az 

elveinek; az is ismeretes, hogy vezérczikkeit orsz. 
képviselők, neves publiczisták, mint Kossuth Ferencz, 
Hentaller Lajos, Horváth Ádám, Szederkényi Sándor, 
Gracza György stb. irják. Tárczarovata élénk és 
változatos; hírei frissek,  illusztrácziói a napi esemé-
nyekre vonatkozók. Egy szóval, egy oly jó újság, amely 
méltán számot tarthat a közkedveltségre. Előfizetési 
ára egy hónapra 1 frt,  negyedévre 3 frt,  félévre 
6 frt,  s egész évre 12 frt.  Mutatványszámot bárki 
ingyen kap. Az előfizetések  a „Budapest„ kiadóhi-
vatalához, (Budapest, IV., Sarkantyús utcza 3. sz. a.) 
küldendők. 

Újdonságok. 
Lapunk mai számához, tekintettel a húsvéti 

ünnepekre, egy iv mellékletet csatoltunk a követ-
kező tartalommal: Az élet ünnepén, Sántha  Károly-
tól ; Zsurok, Ábrányi-Katona  Klementintől; Egyedül, 
r.; Az agyagfalvi  gyűlés jegyzőkönyve; Az ur házá-
ban, E. Kovács  Gyulától; Ski-verseny Udvarhelyen; 
A fügefiilevélről,  Schöntlian  után. 

Olvasóinkhoz. A közeledő évnegyeddel szembea 
lapunkat fölösleges  sok szavakkal ajániaui az olvasó-
nak. Megmondtuk már, hogy az olyan bizonyítvány, 
melyet maga állit ki a lap maga mellett, nem sokat 
érhet okos olvasó előtt. Egy lapot hosszabb időn át 
magatartásából lehet csak alaposan megítélni, épp 
ugy, mint a barátot. Annyit már eddig is bebizonyí-
tottunk, hogy függetlenek  vagyunk minden irányban 
s czélunk a közérdeket ugy szolgálni, a miképp a 
magyarság erősödése kívánja. Komoly törekvésünk-
ben, a közönségnek minél élénkebb, frissebb,  meg-
bízható és tisztességes hangon irt lapot adni, nem 
fogunk  lankadni e/után sem, sőt a közönségnek 
lapunk iránt példátlanul megnyilatkozó rokonszen-
vét kettőzött igyekezettel kívánjuk kiérdemelni. — 
Az előfizetési  és megrendelési feltételek  lapunk 
homlokán olvashatók. 

Tavaszi közgyűlés. Gróf  Haller  főispán  intéz-
kedése és az alispáni szék üressége folytán  gróf 
Lázár főjegyző  a megyei törvényhatósági bizottság 
tagjait folyó  hó 6-án délelőtt 10 órára a vármegye-
ház dísztermében tartandó tavaszi rendes közgyű-
lésre hívta össze. A tárgysorozat felöleli  az alispáni 
és árvaszéki elnöki jelentéseket a mult év II. felé-
ről, valamint kormányrendeletek, hivatalos előter-
jesztések, szabályrendeletek, választások, községi 
ügyek, átiratok és kérvényeket 85 pont alatt. 

Húsvét. A böjt véget ért, de a böjti szelek 
még nem végezték el az ablakrámák és ajtók tán-
czoltatását s a nagy üunep igy érkezett meg, hogy 
áhítatra hivja az embereket. Mikor e sorokat irjuk, 
még egyre tart a bábák fergetege.  Hoi beborul, hol 
meg kiderül s igy minden öt perezben változtatja 
szinét a természet. Csak a kétnapos ünnep az igazi 
ünnep. Mert olyan napot is ad, amelyen nem SÍ.O-
mórit a holnap. A vasárnapi örömet megzavarja a 
hétfő  képe, a legszürkébb napé, amely bele-bele szól 
vasárnapba a maga kegyetlen emlékeztetésével. A 

egész dologra. Ez irat következtében a törvényszék 
a Gerleházyi gyilkosság ügyében uj vizsgálatot rendel 
el s a törvénybirák nemsokára meg is érkeznek, 
hogy a falu  népét ez ügyben kihallgassák. A Mara 
czigány asszony által átadott okmányokból kitűnik, 
hogy gróf  Telényi Olga comtesse nem lehet más, 
mint a Zsuzsonka, amit különben az fog  beigazolni, 
hogy a gyermek nyakán két anyajegy egymás mel-
lett, baifüle  kagylóján pedig három anyajegy egymás 
fölött  látható. 

Itt Aszalós uram kihallgatása következik, aki 
azzal tudja ártatlanságát bebizonyítani s legfőkép  a 
gyanút elhárítani, hogy a gyilkosság megtörténtekor1 

hanyagság miatt csendbiztosságából azért történt aá 
elbocsátása, hogy a gyilkosok — valószínű abból a:i 
elvből kiindulva, hogy ha őt is érzékenyen sújtsák, 
akkor az ő általa erélyesen vezetett nyomozási kedve 
csappanni fog  - az ő egyéves leánygyermekét is 
ellopták. Feltevésükben a gyilkosok nem csalódtak 
s igy következett aztán be az, hogy hivatalából el-
bocsátották. Két év múlva azonban egy zivataros 
éjszaka gyermekét azzal a bizonyos ékszerrel vissza-
lopták. 

Közben megkerül Zsuzsonka s előjőnek Erzsike 
és Ferkó is. Aszalós hosszú kérés után kibékül gyer-
mekével, aki ő tőle bucsu nélkül képes volt meg-
szökni. A vizsgálatot az anyajegyekre nézve elrendeli 
a bitó s kiderül, hogy Olga comtesse Erzsike, akit 
aztán a Telényi uradalom jogos tulajdonosául jelent 
ki a törvényszék. Természetesen igy Aszalós uram-

fiatalok  egymás keblére borulva mondják el egymás-
nak s ilyen állapotban találja őket Bordásné, amiért 
aztán Ferkót erős szidalmakkal kikergeti az udvar-
ról, Ferkó pedig magában felfogadja,  hogy azért is 
vissza fog  térni. 

Időközben jelenik meg Nyerges  kántor (Gulyás), 
aki az ünnepeltek számára készített felköszöntőjéuek 
begyakorlásával nevetteti meg a közönséget. Nemso-
kára megérkeznek a vendégek is, az idősebb és ifjabb 
Zernest.yk az Aszalós uram kalauzolása mellett Egy 
észrevehetetlen pillanatban aztán megtudjuk, hogy az 
ifj.  Zernesty sem szereti az Erzsikét, mivol szive a 
szép, tüzes Zsuzsonka  czigányleány (Nagy Aida) után 
sóvárog, azonban az édes atyja ösztönzésére csak 
beugrik e házasságba — saját vallomása szerint csakis 
e napra — s kész belemenni abba is, hogy az Asza-
lós által adott gyönyörű nyakéket egy medaillon 
megfosztásával,  leendő menyasszonyának, mint el-
jegyzési ajándékát odaadja, a melyről apjának meg 
is jegyzi azt a gyanúját, hogy az aligha nem a 
Gerleházy meggyilkoltatásával nincs összeköttetés-
ben, amely ezelőtt mintegy 20 évvel, az Aszalós 
csendőrbiztosságának idejében történt, amiért apjá-
tól erélyes rendreutasitást kap. 

E közben beesteledik s a násznép is vig kar-
dal énekléssel az udvarra megérkezik. A nagy sür-
gés-forgást  Erzsi arra használja föl,  hogy egy kis 
batyuval kezébeu a kis kertbe rejtőzik, a hol már 
Ferkó — előzetes megbeszélésre — vár reá, hogy 
együtt szökjenek meg. 



14. szám. Udvarhelyi Hiradó. 1899. április 2. 
vasárnapnak husvétvasárnapnak kell lennie, hogy 
teljesen élvezhessük. Holnap nem hétfő  lesz, hanem 
húsvéthétfő  s csak azu.tán jön a hétköznap. Micsoda 
nagy bölcsesség volt a húsvét hétfőt  is megszentelni, 
hogy szent lehessen a vasárnap! És hisszük — sze-
retünk ilyenkor jókedvűek lenni — holnap reggel, 
tehát ma vasárnap reggelén a húsvét tavaszi fény-
nyel és tavaszi langyossággal köszönt be — legalább 
a szivekben — ámbár az sem lehetetlen, hogy zor-
don arczot ölt és elmossa az e napra tervezett ki-
rándulásokat. Az áruba bocsátott piros és nem piros 
tojások megindulnak a maguk útjára, hogy örömöket 
okozzanak s a húsvéti öntözködésen is keresztül 
esik az ifjúság,  amelynek a szive szerelemmel és 
hódolattal van tele. Az első nap nagy vígsággal és 
jó étvágygyal fogyasztják  el a legtöbb esetben gyo-
morrontó ünnepi ebédeket, a második napon pedig 
illatossá teszik az egész keresztény világot rettene-
tes pazarlásával az otkolonnak s a többi szagos viz-
nek. A dolgozó emberek milliói jutnak megérdemelt 
szabadsághoz 48 órán, hogy pihenjenek vagy pedig 
bakafántoskodjanak,  talán azért is hogy a rendőr-
ségnek valami jó iinnepe ne lehessen. Reggel bele-
bújunk az uj ruhába és elvisszük sétálni, természe-
tesen csak ugy, ha lehet. Azonban bármily idő kö-
szöntse is az előttünk álló és beköszöntő két napot 
és bármint folyjanak  is le a húsvét órái, a jó kí-
vánság erősen tartja magát és abban fejeződik  ki, 
boldog húsvéti ünnepek legyenek. 

Az aszfalt  ügyhöz. Már végleg befejezettnek 
tekintettük azt, hogy városunk rövid másfél  év alatt 
a rég epedve várt villany és aszfalthoz  jut. Most 
azonban egy ujabb bökkenőről kell számot adnunk, 
amely az aszfalt-ügynél  merült föl.  Ugyanis a szer-
ződés megkötésére kiküldött bizottság szerződését — 
mely tudvalevőleg azt Incze  Lajossal, mint legelő-
nyösebb vállalkozóval kötötte meg — a közgyűlés 
némi módosítással kívánta kibővíteni, mint például 
hogy vállalkozó a 2700 frt  bánatpénzt, mely tíz év 
letelte után a következő tíz évben 1000 frtra  szál-
líttatott volna le, akkép módosította, hogy az ke-
resztül a husz éven teljes eredeti nagyságában le-
tétben maradjon, lncze, kivel természetesen a mó-
dosítást közölték, magára nézve ezt annyira sérel-
mesnek találta, hogy a vállalattól teljesen visszalé-
pett szabadkezet hagyván a képviselőtestületnek 
egy más gyárossali szerződésre való lépésre. Mint 
értesülünk, a burkolat lerakására nem lesz ujab-
ban árlejtés hirdetve, hanem a már pályázók kö-
zül, ha akad olyan, ki a szerződést ilyen módosí-
tott alakjában hajlandó aláirni, szzal a szállítást a 
képviselő testület, hogy az ügy már a további huza-
vonát kikerülje, meg fogja  kötni. A villanyvilágításra 
vonatkozó szerződést a vállalkozó czég minden pont-
jában elfogadta. 

Tudomásul. A végrendelet értelmében az érde-
keltek tudomására hozom, hogy á székelyudvarhelyi 
ev. ref.  kollégium kezelésére bízott Gidófalvy  Gábor' 
féle  alapítvány, melynek egyik rendeltetése jó tanuló 
fiuk  segélyezése, a lezárt számadások szerint a múlt 
évben tőkésítés folytán  1412 írttal gyarapodván, 

nak Zsuzsonka maradt, mivel a két gyermeket a 
tolvajok elcserélték. 

Ferkó ekkor már nem tartja magát érdemesnek 
az Erzsi, illetve az Olga kezére méltónak s elakar 
bujdosni; azonban Erzsit a vagyon nem kápráztatta 
el s hogy mily igazán szerette és szereti Ferkót: 
megkéri őt a maga számára. Most már a Zernestiek 
is sziveseu közelednének Zsuzsonkához, illetve Erzsi-
hez, aki ilyenformáu  az Aszalós uram leányává ke-
rült, azonban a többszöri sértés után nem merik azt 
tenni. Olga ezen is segit. Megkéri az ifjabb  Zer-
nesty t az Erzsi számára. Egyszerre tehát két legény-
kérőt ünnepelnek meg. Apropóra érkeznek a czigá-
nyok s a darab vig csárdással fejeződik  be. 

Ez a darab meséje, melyet szerző ügyességgel 
Visz a színpadra. A darabban sok a hangulat, a ro-
konszenves mozzanat. Tagadhatlan az, mint például 
a Gyuri és Aszalós hosszadalmas monológjai és be-
szédjei azon némít rontanak, a törvényszéki jelenet 
fárasztólag  hatott, némely helyt azonban az a bizo-
nyos melegség lengi át, a mely első sorban a szive-
ket ragadja meg. 

A darabban előforduló  énekszámokat Poppo-ü 
Péter zenésítette, még pedig meglehetős ügyességgel 
s a kardalban valóban fülnek  tetsző zenéjével kitett 
magáért. 

A közönség — mely a termet zsúfolásig  meg-
töltötte — a darabot érdeklődéssel hallgatta, amiben 
már benne rejlik a sikernek egy része is. r. 

1898. decz. 31-én az alapítvány-tőke cselekvő állása 
22,682 frt.  Sz-udvarhelyit, 1899. évi márczius 31. 
Gönczi Lajos, igazgató. 

Katonai hangverseny. A helyben állomásozó 
cs. és kir. 82-ik gyalogezred 3. zászlóaljának és pót-
zászlóaljának és a m. kir. csendőrségnek altisztjei f. 
hó 4-én a vármegyeház disz- és tueléktermeiben 
tánczczal egybekötött zártkörű katonai  hangversenyt 
rendeznek a következő műsorral: 1. Sommer. A 82. 
ezred indulója. 2. Mandelssohn. „Ruy Blas" operá-
nak nyitánya. 3. Blaton. „Tavaszi álmok." Keringő 
4. Wagner R. Nagy ábránd a „Lohengrin" operából. 
5. Blaton. „Minutenspiele." Egyveleg. 6. Brahms. 
Magyar tánczok 5. és 6. szám. A hangverseny kez-
dete Ys8 órakor. A szétküldött meghívók egyszers-
mind belépőjegyül is szolgálnak. 

Agyonütötte a föld.  Vasárnap mult hó 26-án 
délután a Rózsa-utczában lakó Gál Ferenczet — 
akinek udvara a Pap kerttel szemben lévő törmelék 
hegy alá nyúlik hátra — munka közben a nedves 
időjárástól meglazult törmelék-hegy agyonütötte. A 
szerencsétlen javakorban levő ember azonnal szörnyet 
halt. Temetése kedden, 28-án történt meg. Halálát 
felesége  siratja. 

Az Ur asztala. Még a milleniumi évben, 1896-
ban ajándékozott az ev. ref.  egyház számára Boros 
Károly szeszgyáros egy márvány-urasztalt, melyet 
azóta a helybeli kő- és agyagipariskolában folyton 
fúrtak  és faragtak,  a mig végre a mult héten elké-
szült. 26-án a ref.  képviselőtestület kebeléből kikül-
dött bizottság járt a nemesszivü adakozónak megkö-
szönni a manapság már ritkaság számba menő nemes 
cselekedetet. Máma délelőtt történik az uj Urasztal-
ról az első úrvacsora kiosztás, mely után déli 1 óra-
kor a kebli ref.  tanács bankettet rendez, amelyre 
már igen sok egyháztag jelentette be megjelenését. 
— Az asztal Harmat  Ödön kő- és agyagipariskolai 
tanár teYv.e szerint készült barokk stylban, mig a 
faragását  Janicsek  művezető vezetése mellett a szak-
iskola növendékei végezték, a talapzatot laázi fehér, 
mig a tetőt süttői vörös márványból. Az asztal ta-
lapzatán levő angyalíejeket Strohofer  tanár faragta. 

Április II. A székelyudvarhelyi ev. ref  kollégium 
1899. április ) 1-én az 1848-ik évi törvények meg-
alkotása emlékére az intézet nagytermében ünnepélyt 
tart. Az ünnepély műsorát jövő számunkban hozzuk. 

Alispáni jelentés 1898. II. feléről.  Jakab  Gyula 
szabadságon levő alispán helyett gróf  Lázár Ádám 
főjegyző  tette meg az elmúlt év II. felében  megyénk 
közigazgatási keretébe tartozó fontosabb  körülmé-
nyekről a jelentést. A jelentés mintegy két nyomta-
tott ivre terjed s felöleli  a központi közigazgatást, 
járási ügyforgalmat;  megemlékezik Sz. Udvarhely 
város közigazgatásáról, a községi közigazgatásról, 
közbiztonság és rendészetről, a közegészségügyről. 
Említés van téve a katona ügyekről. Hosszasabban 
foglalkozik  jelentésében a közlekedési ügyekkel, a 
közgazdasággal, állategészségüggyel, közművelődési 
üggyel. A nagy figyelemmel  kidolgozott jelentéshez 
végül kimutatását adja a vármegyei házi pénztári 
hivatalnál kezelt összes pénzalapoknak és mellékeli 
az Udvarhelyvármegyében előfordult  anyakönyvi be-
jegyzésekrőli és az ezzel kapcsolatos ügyforgalmi 
kimutatást. Egy füzetben  jelent meg a megyei árva-
széki elnök ugyancsak hasonidőszakról szóló jelen-
tése. Az érdekes füzetet  már a törvhat. biz. tagok 
meg is kapták s tárgyalása az e hó 6-iki közgyű-
lésre van felvéve. 

Magyar-román vasúti összeköttetés. Értesülé-
sünk szerint folyó  hó elején már elkészül a 
gyimesi szoroson átvezető magyar-román vasúti ösz-
szeköttetés. A vámszolgálatra a román területen a 
palánkai, a magyar területen pedig a csiki állomást 
rendezik be. 

Nagypéntek. Nem zugnak a harangok — nin-
csenek itthon. Rómába mentek. Mintha az idő is 
siratná Jézus halálát. Egész nap esik, s kegyetlen 
hideg szél fuj.  Fekete fátyol  borítja bent az Istenhá-
zát. Hideg, néma sírbolttá változott a szent hely, 
hová a megtört lélek vigaszért, örömért jár. A viasz-
gyertyák sárga, pislogó fénye,  az istenszolgája mor-
mogó imája, egy-egy önkéntelen hosszú sóhaj, tiszta 
fohász  az ájtatoskodók sorából, még szomorúbbá 
teszik az imaházat. Nesztelen léptekkel jön megy a 
nép, mindenikének arcza elborul, magasztos bú ömlik 
el rajta, a mint ide belép. A kik örömhöz szoktak 
boldogak, kétszerte jobban megbecsülik sorsukat, ha 
most ide jönnek, hisz a menny az örök öröm hazája, 
s ott is volt egyszer fájdalom,  gyász. A kiben bánat 
lakozik, nagyobb erőt érez annak elviselésére, mikor 
látja, hogy Istenfia  is sírt, kínokat szenvedett, meg-

halt, amennyiben ember volt. A fájdalom  tisztítótűz, 
a bánat már megbánás, nagypéntek az örök élő fáj-
dalom megszentelt napja, — az emberiség legszomo-
rúbb napja. Virágokkal ékes, sok gyertya fényében 
ragyog a sir, melyben az Istenfia  képe nyugszik. 
Alabárdos figura,  római katona áll őrt a sir mellett, 
odább két szurony-puskás merev katona áll, mintha 
érczből volnának öntve. És megindul az emberáradat. 
Nincs, a ki legalább egy perczet ne töltene el e 
szent sir előtt, hisz olyan jól esik osztozkodni a 
szomorúságban. S selyemruhás szépek egy sorbau 
térdepelnek a gyümölcsárus anyókával, elegáns gaval-
lér szorong a zsiros ruháju mellett. Csak egy hatalom 
van a mely egyesit, a melyet titkolni nem lehet, a 
mely közösen egyenlőkké tesz — a fájdalom. 

Az etédi dalegylet az agyagfalvi  réten felállí-
tandó emlék javára folyó  év ápril hó 8-án, a ref. 
iskolaház termeiben hangversenynyel egybekötött 
tánczmulatságot rendez, a következő műsorral: 1. 
Hymnus, énekli a dalkar. 2. Alkalmi beszédet tart 
Csia Kálmán ev. ref.  lelkész. 3. Szaval Márton Árpád. 
4. rElj őseink hazája", énekli a dalegylet. 5. Monoló-
got ad elő Rozsondai István ref.  énekvezér-tanitó. 
6. Szaval Fancsali Áron r. kath. énekvezér-tanitó. 
7. Marseillaise, énekli a dalegylet. 

Elégett gyermek. Mint Oroszhegyből értesítenek, 
mult hó 29-én az Oroszhegy-Várságon Józsa  György 
négy éves Pál nevü fiacskája,  gondatlanság követ-
keztében megégett s hosszas szenvedés után 31-én 
meghalt. Az ügy át lett téve a törvényszékhez, s igy 
a gondatlan szülők ellen a kereset megindittatott. 

Országos népszámlálás. A kereskedelmi minisz-
tériumban, mint értesülünk, már megindultak a jövő 
évben foganatosítandó  országos népszámlálásnak az 
előmunkálatai. Az általános országos népszámlálás 
ügyében Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter a 
jövő év folyamán  törvényjavaslatot fog  a képviselő-
ház elé terjeszteni. Mint tudva van, hazánkban tíz 
évenkint tartatnak általános népszámlálások. Á leg-
utolsót az 1891. decz. 31. népességi állapot szerint a 
rákövetkező év legelső napjaiban hajtották végre. 

Szinház. Szombaton, 25-én, gróf  Lázár Ádám 
Legénykérö  czimü népszínműve került előadásra, 
melyről lapunk tárczarovatában emlékezünk meg. A 
vasárnap délutáni zóna-előadás elmaradt. Este majd-
nem ürer, ház előtt S. Bcrczik  Margit jutalomjátékául 
Hoffmann  meséi Offeubach  gyönyörű zenéjü operettéje 
ment, a hármas szerepben természetesen a jutalma-
zandóval, ki nehéz szerepét a körülményekhez képest 
elég jól kreálta s ismerősei mintegy 25- 30 frt  össze-
gyűjtött összeggel lepték meg. — Virágvasárnapján 
fölbomlott  a társulat s a nagyhéten nem volt elő-
adás. Ma, húsvét első napján, az újonnan szerződött 
tagokkal a Sárga  csikó  kerül színre. 

Emlék az agyagfalvi  réten. Az agyagfalvi  em-
lékre ujnbban adakoztak: Gyerkes Mihály gyüjtő-
ivén 4 frt  90 kr, Sz.-Kereszturon márczius 15 én 
az unitárius gimnázium által rendezett haziifi  is ünne-
pen önkéntes adakozásból 4 frt,  a városnál rendezett 
ünnepélyen Apáthi Gyuláné 1 frt,  id. Jakabháziné 
50 kr, Gombos Róza 50 kr, ifj.  Lengyel Samuné 50 
kr, Léstyán Margit, Lajos Dénes 1 — 1 frt,  Szentko-
vics Aurél, Valter Ferencz, Gálfi  Kálmánné 50—50 
kr, Sándor Albert 1 frt  50 kr, a banketten tartott 
gyűjtés eredménye 4 frt  50 kr, összesen 16 frt.  Ma-
rosvásárhelyen márczius 15-én tartott lakomán be-
gyült összeg feierésze  6 frt  40 kr Szakács Péter ál-
tal; Sebesi Ákos kir. közjegyző gyüjtőivén 2 frt, 
Both Sándor gyüjtőivén 3 frt  60 kr, Pap Sándor 
gyüjtőivén 2 frt,  Lesz János gyüjtőivén 1 frt  64 kr, 
az erdővidéki takarékpénztár gyüjtőivén 5 frt,  a 
tordai takarékpénztár gyüjtőivén 5 frt,  összesen 46 
frt  54 kr. Az idáig begyült alap összege tesz 257 
frt  47 krt. Fogadják a nemesszivü gyűjtők hazafias 
és bálás köszönetét a végrehajtó bizottságnak. Sz.-
Udvarhelyt, 1899. ápril 1. Ferencxi  János bizottsági 
pénztárnok. 

Közgazdaság. 
A székely iparkamara közgyűlése. A maros-

vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara márczius 24-
én délután tartotta idei második közgyűlését. Elnöki 
közlések és bejelentések megtörténte után a tárgy-
sorozat második és harmadik pontján, a miuiszter 
változás alkalmával tett intézkedések vétettek tudo-
másul. Legfontosabb  változás volt az, hogy az odavaló 
iparosok kirakodás alkalmával helypénzt ne fizessenek. 
Vásárhely után jött Csikszerda, melynek a bérkocsi 
ipar gyakorlására vonatkozó szabályrendelete módo-
sításokkal megerősítésére ajánltatott. Az elnökség 



1899. április 2. Udvarhelyi Hiradó 14. szám. 
bejelentette, hogy a miniszter uj felügyelővé  Őrley 
Jánost, nevezte ki M.-Vásárhelyre, ki már állását 
el is fogadta  s működését megkezdte. Foglalkozott 
a kamara azután Székely-Udvarhely—csikszerdai 
vasút vonal kiépítésének kérdésével. Kiváló fontos-
ságával bír a székelyföld  juhtenyésztésére és házi 
iparára a 7. pont alatt tárgyalt azon bizottsági je-
lentés, melylyel a helyi és vidéki kereskedelmi és 
ipari érdekeltség bevonásával egy fonógyár  létesíté-
sének terve költségvetésileg és fixirozottan  terjesz-
tetett a kamara elé. E kérdésnek kezdeményezésért 
és forszirozásáért  Sz. Szakács Péter titkárt illeti az 
elismerés. A gyár 300 orsóval van tervezve. Kerül 
10 ezer frt  forgó  tőke mellett 25 ezer frtba.  Ebből 
az összegből 20 ezer frt  szövetkezeti uton, 15 ezer 
frt  kamatmentes államkölcsön uttán hozatnék össze. 
A terv örömmel fogadtatott  és pártoló felirattal 
terjesztetik a kereskedelemügyi miniszter elé. Ezután 
több apróbb ügy intéztetettel s ezzel a gyűlés végetért. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem Tálaszolunk. 

Afra  Ko— r. Szíves ígéretéért először is köszöuet. Tárcza-
levelét a legnagyobb érdeklődéssel olvastuk végig, a melyből 
— saiát szavai szerint — egy szeretni tudó és szerettetui vágyó 
asszony, egy anya és egy hitéhez erősen ragaszkodó vallásos 
nő lelkének mély, igaz, szivből jövő, az élettel, emberekkel, 
saját énjével való küzdését ismertük meg. Kétségtelen, hogy a 
féiiiuak  több szabad, mint a nőnek. A férfi  erkölcsi mivoltán 
a kaland nem változtat, ellenben a nőnek becsülete az abszolút 
tisztaság — a mit azért emiitettünk föl,  mert ránk határozottan 
azt a benyomást tette az a tárcza, hogy irója abban saját lelki 
állapotát meséli el. Tény az, hogy ha azokból az órákból, me-
lyeket az ember az eszmék világában töltött, hirtelen lesülyed 
a mindennapi élet zajába, be lesz sodorva a mindennapi embe-
rek közé, kényszerítve lesz abban a banális, üres, haszontalan 
zajban résztvenni, a mit társalgásnak neveznek. Tárczája mind-
végig igaz, mély gondolkodásról tanuskodik, s magára hagya-
tott gyermekeiért küzdő asszonyi léleknek intellektnálitását 
ugyan iiiven igyekezik megrajzolni, hanem azt a hangot, a 
melylyel a nagyközönségnek kell írni s a kontexust nem találta 
el, s igy azt legnagyobb sajnálatunkra, nem adhatjuk közre. 
A czikkel szíves rendelkezése szerint fogunk  cselekedni, s igen 
hisszük, hogy ez nem fogja  Afrát  abban gátolni, hogy adandó 
alkalommal, kedveszerinti czikkel lapunkat ne Keresse föl. 
Üdvözlet! 

F. —n. R. Készörömest áruljuk el a szerkesztőségi tit-
kot és hozzuk szíves tudomására, hogy a szinházi rovatot 
szerkesztőnk, Becsek A—r vezeti 

Kisasszony. Hogyan kell verset irni ? Fölülről lefelé  és 
ott, ahol vége van, egy pontot kell tenni. Ha ezenkívül az 
egyes sorok rímelnek is egymással, az csak előnye a versnek. 
A szerelmes verseknél természetesen ölelkező rimet alkalmaz 
az ember. 

P—n J - n P—a. Kérésének készséggel tettünk eleget, 
mivel jól esik látni, hogy régen elmúlt kedves napok mennyire 
íelejthetetlenné tudták tenni önnek városunkat, annak társasá-
gát. Egyben csodálkozunk azon az érdeklődésen, mert a ki a 
múlt hagyományaiból táplálkozik, egyszer éhen marad, mert 
kimeríthetetlen csak egy van: a folyton  haladó élet, a jövő, 
a mit az itteni nagyon megváltozott viszonyokért emiitünk 
fel.  A kívántak eddig bizonyára kezei között lesznek. Üdvözlet I 

F—y. L. E—r. Az elmaradásnak oka bizonyára a posta 
volt, mivel a kiadóhivatalban nem történhetik tévedés. Szives 
kívánságának már elég is lett téve. 

Nyomatott Becsek I). Fia könyvnyomdájában. 

Ióherelevél - védj eg y ü 
kerti magvak a legjobbak 

Kaphatók 

FROMMER A, HERMÁN UTÓDA magnagykereskedésében Budapesten 
és minden jobb vidéki füszerkereskedésben. 

Kitűnő minőségű magas csiráképességü 

g a z d a s á g i m a g v a k a t 
legolcsóbban ajánl 

FrommerA, Hermán utóda 
I H I Ö A P E S T E 5 Í . 

Képes árjegyzékek t s mintázott iljánlafok 
kívánatra Ingjén és bérmentve. 

423—1899. szám. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint tolek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy dr. 
Kovács Mór székelyudvarhelyi lakos, ügyvéd végre-
hajtatónak, Balázs Ferencz kápolnásoláhfalvi  lakos 
végrehajtást szenvedő ellen 31 frt  65 kr s járulékai 
kielégítése végett ezen kir. törvényszék területéhez 
tartozó, kápolnásoláhfalvi  1160. számú tjkvben Ba-
lázs Ferencz nevére irt A+ 330. hrsz. kert 48 Q öl 
6 frt,  2645. hrsz. kaszáló III. fő  gödör 1 hold 1488 
• öl terület 17 frt,  404/1. hrsz. udvar 160 frt  ki-
kiáltási árban az 1899. évi április hó 18-ik .napjá-
nak d. e. 9 órakor K.-Oláhfalu  község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el 
fognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10%-át kész-
pénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a ki-
küldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tlkönyvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. január hó 24. 

CJyörly T i t u s , 
kir. törvényszéki egyes bíró. 

Sz. 5949-1899. Udvarhely vármegye alispánjától. 

IPályázati hirdetmény. 
sz. Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város képviselő testületének 132—1898 

alatti jogerős határozatával rendszeresített végrehajtói állásra ezennel pályázatot nyitok. 
Ezen állásra ez ez idő szerint évi 400 frt  fizetés  és 100 frt  lakbér javadalmazás 

jár; az uj szabályrendelet jóváhagyása esetén a törzsfizetés  esetleg 450 frt  lesz. 
Felhivom ezen állást elnyerni óhajtókat, hogy sajátkezüleg irt pályázati kéréseiket 

legalább 4 középosztályt végzett iskolai, továbbá honossági, erkölcsi s eddigi működésűket 
igazoló bizonyítványaikkal felszerelten  hozzám folyó évi április hó 30-áig adják be. Ké-
sőbb érkezett folyamodványok  nem fognak  figyelembe  vétetni. 

Székely-Udvarhelyen, 1899. évi márczius hó 23-án. 
Alispán szabadságon: 

Gróf  Lázár Ádám, főjegyző. 

f f l p  K ő b á n y a i k i r á l y s o r ! 

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

Kőbányai Polgári Sörfőző Részvénytársaság 
nálunk levő 

. g i l l i l f i l i l i 
felhívni, 

Ixol  m i n d i g j é g é b e l i \ i t Ö t t 3 s i f C i n ő  j ó s ö r 3 s : a p i i a , t ó -
Á r a i n k : 

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

Tisztelettel 
é s 

vasherrMkedéM, K ő b á n j a i *ör t o r a k t « r . 

K ő b á n y a i k i r á l y s t ö r ! 

Sz. 5132-1809. 
szb. 

Udvarhelyi járás főszolgabírójától. 

Paeladási hirdetmény. 
Udvarhely vármegyében fekvő  s a fenyédí  „Hatnemzetség" tulajdonát képező tölgyerdőből 

80-14 kat. holdnak mintegy 776 m3 I. vastagsági oszt. (26-40 cm.), 3845 m3 II. vastagsági oszt. 
(41-100 cm.) roüfa  és 815 m8 tűzifa  készlete 1999. évi április hó 8-án d. e. 10 órakor Fenyéd 
község házánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 18,509 frt  90 kr, minek lO°/0-a bánatpénz. Árverési feltételek  alulirt főszol-
gabírónál és a sz.-udvarhelyi m. kir. alsó erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Székely-Udvarhelytt, 1899. márczius 30. 

I > r . D e m e t e r L é r i n c z , 
főszolgabíró. 

X 


