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Előfizetési  árak: 
Egész évre 8 Kor. fél  evre 4 kor. negyed érre 2 korona, 
mgy szám ára 16 fii.  — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 

egész évre 5 korona. — Telefonszám:  14. 

Felelős szerkesztő : B e c s e k A l a d á r . 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megj elenhetenként egyszer, 6 .oldalon vasárnap 

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

Jókai Mór. 
A magyar nemzeti Géniusz koszorús feje-

delme, a mi nagy költőnk: Jókai Mór, —mi-
ként rendkívüli kiadásunk már jelentette és a 
melyet lapunk e számához csatolunk — folyó 
hó 5-én este 9 óra 20 perczkor meghalt. Jókai 
Nizzából való hazaérkezése óta feküdt  betegen, 
s tusakodott a halállal. Lázas álmok gyötörték 
a hatalmas elmét, mely halhatatlan teremtő erőt 
hordott magában és fölséges  müveket alkotott 
a magyar nemzet és az egész világ gyönyörű-
ségére. 

Egy nemzet féltő  aggodalma virasztott 
Jókai betegágya körül. Tudtuk bár, hogy min-
den élő fölött  áll a természet örök törvénye, 
amely a test enyészetét parancsolja, mégis Jókai 
halála tusáját látva, mérhetetlen volt a mi fáj-
dalmas részvétünk. 

És most, mikor immár kiterítve fekszik 
virágok között, szivünkbe hasit a fájdalom,  de 
szemünk a magasságba tekint, amely őt nekünk 
adta, s lelkünk ezt súgja: 

— Jókai nem halt meg, mert Jókai hal-
hatatlan ! 

Jókai halálával a magyar nemzetet érvén 
súlyos csapás, a tegnap tartott miniszteri tanács 
kimondotta, hogy őt a nemzet halottjául tekinti 
és országos költségen helyezik örök nyugalomra. 

Megyeháza: városháza. 
Székelyudvarhely, m4j. 7. 

Sajnos, ismét a városházról szól a nóta; 
arról a városházról, amelyről egy évvel ezelőtt 
azt ujságoltuk, hogy annak építéséhez a jövő 
tavasszal hozzákezdenek 

A városház kérdése, mióta eszmélni tudunk, 
állandó pontját képezi a képviselőtestület tárgy-
sorozatának ; olyan moloch ez, amely igen sokat 

felfalt  a város eleven erejéből. És mi mellett bi-
zonyít ez, ha nem azon elvtelenség mellett, mely 
a városi közgyűlési teremben már hosszú évek 
sora alatt teljesen a köztudatba ment át. Ugy 
állunk, hogy elv a városi közgyűlésben csak egy 
van: az elvtelenség. Csakhogy nem ez a közös 
bálvány. Pártok ott benn a közgyűlésben nin-
csenek. Nincs uralkodó irányzat, melyet a má-
sik, a feltörekvő  ellenőriz és köteleségeinek 
hü teljesítésére kényszerit. A városi képviselőtes-
tületben mindenki részt, akar az uralomból és 
aki talán egészséges inditványnyal hozakodik 
elő, azt okvetlen leszavazzák, ha egyáltalán 
meghallgatják. Ezért van, volt és lesz, hogy a 
városház ügye' — a tisztelt közgyűlés által nagy 
vajúdások után létrehozott határozatok daczára 
— meghatározott időközökben a közgyűlés asz-
talára kerül. 

Ez természetesen a komoly férfiakban  is 
megingatja a bizalmat, amidőn kénytelenek 
látni, hogy ha néha kisért az elv, szörnyű ijedt-
ség rázza meg a sorokat. Be ne eresszük! Au-
látok el a kapukat, hogy be ne jöhesseii és 
tönkre ne verhesse hosszú évek fáradságos  alko-
tását. Hisz még elődeiukről, a városi patriczu-
sokról maradt reánk a pompás szervezet. Mind-
ezt elpusztítsa most. a jött-ment ? Se háza, se 
földje:  hát mit akar itt a tolakodó: az elv ? 

Ennek lehet csak az eredménye, hogy a 
városháza kérdése még most is kisért, azonban, 
csodálatos, most a kíséretet nem oly rémes, sőt 
aligha nem szívesen látott vendég lesz. 

Tudvalevő ugyanis, hogy a közgyűlés sok 
huza-vona, névszerinti .szavazás és meddő vita 
után, a mult év elején elhatározta, hogy a városhá-
zát a meglevő terv alapján a piaeztér alsó ré-
szén, az e czélra vásárolt 19 ezer forintos  tel-

ken olyan módosítással építteti fel,  hogy a ter-
vezett redoutot., illetve közgyűlési termet el-
hagyja. E határozatát aztán a törvényhatósági 
bizottság is jóváhagyta, s éledt a remény, hogy 
végre-valahára mégis csak lesz városháza, ba 
nem is olyan, amilyen a közóhajnak megfelelt 
volna. Hogy ezt a határozatot azonban a mi-
niszterhez megfelebbezték,  az a dolog természe-
tében fekszik,  s a miniszter a határozatot — 
amint megírtuk — megsemmisítette. A megsem-
misítő végzés részletesen sorolja föl  az indoko-
kokat, melyekért a terv nem volt jóváhagyható, 
így például, ha a szükségletet a módosított terv 
is kielégíti, akkor szükségtelen — ugy mond a 
miniszter — a nagyszabású aláhajtó, előcsarnok 
és főlépcső  stb 

A határozatot, — amit szintén megirtunk 
— őszintén bevalljuk, zavaros érzelmekkel fogad-
tuk, mivel egyrészt azon reményünket láttuk 
füstbe  menni, hogy a városházát egyhamar fel-
építve lássuk, másrészt talán nem bántuk, illetve 
nem bánuók — ha nem ismernők a képviselő-
testhlet nehezen mozgatható voltát, — ha nem 
is sikerült a módosított terv szerinti építkezés, 
mivel azzal csak csonka, redoute nélküli épüle-
tet nyertünk volna. így azonbau éled a remé-
nyünk, hogy a félig  sikerült középületek szá-
mát nem fogjuk  szaporítani. 

Egy pár héttel korábban felvetettük  azt az 
eszmét, ha vájjon nem volna-e lehetséges a vá-
rosház czél jaira a vármegyeházát  megvásárolni  1 
Eszménk annak idején felkeltette  minden kör-
ben az érdeklődést, s nagy örömünkre szolgált, 
hogy az ugy lent, a polgárság körében, mint 
feut,  illetékes helyen, helyesléssel találkozott, 
rokonszenvvel fogadták,  s ez bátorit fel  minket 
arra, hogy azt elejteni ne engedjük 

A városházának igen természetesen a le-

Jubileumra.*) 

— Irta: Szemlér  Ferenc*.  — 

Huszonöt  évnek munkás utja végén 
A szorgos kertész  kissé megpihen. 
Megáll  a fák  közt,  dus  virágok  alján, 
Amiket  ápolt,  gondozott  hiven. 
S mig a gyümölcs,  virág mosolyg feléje, 
Felejti  per ezre, ami búja van. 
S szelid  öröm száll  zaklatott  szivébe, 
Mert  sok munkája nem volt  hasztalan. 

Im  a sok cserje mind  sudárba  szökkent, 
Gyümölcse jó, virága illatos  . . . 
Sok  férfi  sziv, amelyet ifjan  ápolt, 
Erénytől,  hittől  most is harmatos. 
Istent,  hazát szeretni férfi  hittél, 
Ki  őt  hallgatta,  nem felejti  el; 
S helyén megáll  s tisztes munkában fárad, 
Kit  ö tanitolt,  sok férfi  kebel!.  .. 

S huszonöt évnek munkás utja végén 
A szorgos kertész  boldogan  megáll. 
Mit  néki  kincs,  mit néki  hir, dicsőség, 
Mit  a világ ma oly könnyen kinál  I 
Az ö jutalma fenségesbb  ezeknél: 
El nem cserélné ó azt semmiért, 

•) Fiimondotta szerkó Soó Gáspár fógimn.-igazgató  25 
évei jubileumi ünnepélyén. 

Érzi,  betölté  hiven, becsülettel, 
Amit az Ur  szent tisztjeid  kimért. 

Mit  bánja ö már évek sok keservét, 
Hogy  ifjúsága  gondban  elmúlott  ; 
Hisz  Istenért,  királyért,  nemzeted, 
Ha  csendben  is, jót munkálhatott, 
Elhintheté  a hit s tudásnak  magvát, 
A miknek  ime bő gyümölcse ért 
S a szeretet  most áldva  koszorúzza 
A szeretet  elosztott  kincseért  . . . 

Huszonöt  évnek munkás utja végén, 
Lehullhat  immár a rideg  lepel  . . . 
Imé,  a kertész,  akit  szeretettel 
E hü sereg ma itt áldva  ünnepel! 
S mikor  dalunk  zeng s messze száll  beszédünk, 
S imánk repes a szent oltár  előtt, 
Csak  azt hirdetjük  lelkes  büszkeséggel, 
Hogy  tiszteljük  s nagyon szeretjük  öt .. . 

S ha a jövőben majd  a székely  ifjak 
E képre  néha féltekintenek, 
A csendben  munkás férfi  szorgalomra 
Buzdítva  őket,  ez tanitja meg. 
És megtanítja,  hogy minden  mulandó  : 
A hir, dicsőség,  földi  életünk, 
De nem vesz el s örökkön  él közöttünk, 
Aki szeretett  s akit  szeretünk! 

Soó Gáspár jubileuma. *) 
— Alkalmi beszéd. — 

— Irta: T a m á s A l b e r t tanár. — 
Méltóságos és Főtisztelendő Gróf,  Püspök Ur! 

Nagyérdemű közönség! Tekintetes Igazgató Ur! Mé-
lyen tisztelt Barátunk! Jelenkori tár-adalmunk k ;-
váló buzgalommal fáradozik  azon intézmények át-
alakításán — némelyikének teljes lerombolásán — 
melyek hathatós tényezői voltak művelődésének. Ez 
sokszor hálátlanságnak látszik, pedig csak a haladás 
jele. Ezen intézmények eredetileg arra vannak hi-
vatva, hogy a társadalmi jólétet fejlesszék,  hogy az 
igazat, a jó eszmét ápolják és védjék, századokra 
szóló pzilárdsággal épültek föl,  s ebben rejlik mai 
gyeageségftk  oka is : merevek, mig az. amit kere-
tükbe foglalnak,  élni és működni akar; mozdulatlan 
alkotások gyanánt állanak, mintha holt épületet, nem 
pedig terjeszkedő, fejlődő  szervezetet foglalnáaak  kö-
rül. De csoda-e az, ba a megizmosodott, életre való 
fa  szétfeszíti  a kerítést, mely zsenge csemete korá-
ban megvédte, de amelyre többé szüksége nincs; ha 
a századok folyamán  hatalmas áradattá duzzadt sze-
rény patak rést tör a vizfogó  falán  és uj, szélesebb 
medret ás magának. Bizonyára a haladás eredménye 
az, ha az óvszer nyűggé, a támasz akadálylyá válik. 
Mily kevéssé tűrheti ezt a pezsgő élet, az előre törő 
társadalom, tanúsítják, az államot és társadalmat 
megrázkódtató, s időnkint raegujuló forradalmak. 

Szelídebb hullámokban ugyan s az erőszakosság 
színe nélkül, de azért kérlelhetetlen szorgalommal 
tör már az iskola tisztes falaihoz  is az átalakulás 
eszméje. Minél inkább tiszteljük ezen intézményt, 

*) Elmondotta szerző 8oó Gáspár fflgimn.  igazgató 25 
éves jubileumi ünnepélyén. 



1904. május 8. (2) Udvarhelyi Híradó. 19. szám 
kitással könnyen használhatók lennének buffet-
nek, s igy azért a díszteremmel együtt szíve-
sen fizetnének  800 korona bért, noha az igen 
természetesen csakis az egyes mulatságok nap-
jain lennének a bérlő által használhatók. Tehát 
summa-summárom kapna a város mintegy 3500 
frt  bért, s igy az uj városház terhei számba 
sem jöhetőleg érintenék a polgárságot. 

De nézzük a dolog másik oldalát. A me-
gyeház a mostani alakjában kevésbbé felel  meg 
a czélnak, ezt nem csak szakértő, de a közön-

tése, ami 20 ezer koronába, a berendezés, ami 
szintén 20 ezer koronába került és végül az a 
tenger pinczehelyiség. A mostani épület 165 
ezer írtba került, s ha ezeket elejtjük, ugy a 
130 ezer forinttal  szép dolog volna produkál-
ható. Ha a miniszter mivel sem járulna hozzá 
az építkezéshez — mi ki van zárva — az épít-
kezés könnyen, megterheltetés nélkül keresztül 
volna vihető. Mérlegelendő körülmény, hogy az 
itt felsorolt  bevételek nem illuzóriusok, hanem 
igenis olyanok, amelyekre az építkezést bizton lehet 

hetőségig központon kell állnia, s azt másként 
elérni, mintha a megyeházát — mely e czélra 
alig, vagy egyáltalán nem felel  meg — a város 
megvásárolja, nem lehet elérni. A városház czél-
jaira korábban megvásárolt telket ugyanis a 
közgyűlés, legutóbbi ülése alkalmával, a piacz 
számára fenntartani  határozta, s igy igen he-
lyesen, városunk ezen központi tere, melynek 
teljes rendezése rövid idő kérdése, nem záratott 
el a természetes fejlődés  elől. 

Igy állván a dolog, következik a második 
kérdés, ha váljon alkalmasabb helyet, illetve 
épületet, mint a vármegyeháza, lehet-e kapni 
városháznak ? Erre az egyszerű és őszinte vá-
lasz egy lehet és ez az, hogy: nem. Ugy gon-
doljuk, és erről különben magánúton informá-
cziót is szereztünk, hogy a megyeház eladásá-
nak semmi sem állja útját. Ha ezt az épületet 
a város, mondjuk 100 ezer foriuttal  megvásá-
rolja, oly képpen, hogy az építendő megyeház 
czéljaira megfelelő  telket is ad, ugy a kérdés 
jól, praktikusan van megoldva. 

Mert nézzük csak. A képviselőtestület, a 
mint azt azon korábbi határozata is bizonyítja, 
midőn a városház tervét első izbeu elfogadta  és 
azt minden változtatás nélkül akarta felépíteni, 
— hajlandó egy teljesen modern városházért 
150 ezer forintot  áldozni. A megyeházát a vá-
ros megkapja 100 ezer forintért,  és telket ad 
a megyeház czéljaira. Ezt a telket csakis a 
barompiacztéren adhatná, amivel azután e tel-
ket is pompásan értékesítené, amennyiben 50. 
ezer forintba  számítaná fel,  s ezzel egyidejűleg 
elejét venné annak a nem egészséges ideának, 
hogy e szép egyetlen terünk valaha felpárczel-
láztassék, s a szürke, apró házsorok száma »sza-
porittassék. 

Ilyen formán  tehát az uj városháza, hiven 
a korábbi tervnek 150 ezer forintba  kerülne, 
tényleges kiadása a városnak azonban 100 ezer 
forint  volna. Ezzel szemben a város megtakarí-
taná a mostan fizetendő  házbért, mely 2700 
kor., természetbeni lakást adhatna a polgármes-
nek, a főkapitánynak,  városgazdának, ami 1400 
koronának felel  meg, visszaalakítaná az egyik 
bolthelyiséget s ezért kapna 1000 kor. bért, 
bennmaradna az adóhivatal, ez fizetne  800 ko-
ronát ; a diszterem mellékszobái egy kis átala-

séges laikus ember is látja, tudja és amit két-
ségtelenül igazol már magában az a körülmény, 
hogy az épület főispáni  lakással sem bir, noha 
egy ilyen kis városban, mint a miénk, arra föl-
tétlen szükség van. A vásárral a megye közön-
sége nyerne egy teljesen megfelelő  székházat ; 
a város közönsége pedig gazdagabb lenne egy 
szép középülettel, mely a város külbecsét mér-
hetetlen módon emelné. A barompiacz-tér kö-
zepén, mondjuk 130 ezer forinttal  épülne a 
székháza, melynek nyugodt, előkelően nemes, 
egyszerű, azonban gazdag változatai egyaránt 
gyönyörködtetnék képzeletünket. A nyugodt, 
hatalmas palotát park venné körül, széles, fe-
hér utakkal, szökőkutakkal tarkázva . . . Szóval 
a dolog ez ága könnyen, szépen és praktikusan 
lenne megoldható. Ezzel szemben az anyagi ol-
dala sem áll hátrább. 

A 130 ezer forintos  — ennyibe kerülne 
a székház — költségvetés fedezésére  szol-
gálna a jelenlegi és 50 évre megszavazott 3°/0-
os megyeház építési pótadó, mely 15 ezer ko-
ronát tesz ki, a főispáni  és alispáni lakpénzek 
bére 2000 koronával, az államépitészeti hivatal 
helyiségének bére 460 kor. és a szolgabiróság 
helyiségének bére 400 kor., vagyis összesen 
17860 kor. A teher-lap igy állana: a vármegye 
megyeházépitésre felvett  332-000 koronás kölcsö-
néuek ammortizácziós törlesztésére megyen éven-
kint 41/2°/o"a ' 14400 kor , ami jövőre is fennma-
radna, a várostól kapna a megye 200 ezer koronát, 
mig a pótadóból és házbérekből fennmaradó 
2400 koronára egy 60 ezer koronás ujabb köl-
csön volna felvehető.  Hogy az uj megyeház 130 
ezer írtból fel  volna építhető, bizonyítja az, hogy 
a jelenlegi 58 szobás épület helyett 50 szobást 
építenének, elmaradna a diszterem központi fü-

bazirozni. Az épités czéljaira pedig pompásan 
lenne érvényesíthető a megye tulajdonát képező 
nyugdíj alap, amelyet államosítás esetén az állam 
úgyis egyszerűen magához vesz. 

Ennél jobb, praktikusabb és olcsóbb meg-
oldását a városháza kérdésének és ezzel a megye-
házának nem tudunk Ezzel eléretnék, hogy a 
városháza központon, teljesen kényelmes és 
aránylag olcsó épületben nyerne elhelyezést, mig 
ugyanakkor a megye is olyan székházhoz jutna, 
amely a szükségletet kielégíti, s emellett díszére 
válna nemcsak Székelyudvarhely városra, de az 
egész megyére nézve. Kérjük az illetékes ténye-
zőket, a kérdést tegyék tanulmány tárgyává, s 
annak elbírálásánál senkit se vezessen se magán-
érdek, se uyereségvágy, legfőképpen  pedig elő-
ítélet, amely e városnak már annyi szerencsét-
lenséget okozott 

Ismételjük: Székelyudvarhely szegény város. 
Minden külső diszités mellett is ez a valóság, 
s éppen ezért nagyon számolni kell azzal, hogy 
a város szolid vagyonosságu polgárainak száma 
csekély; kevés a megállapodott, konzervatív va-
gyon; egy bizonyos kicsiny részben van csak 
fényűzés,  versengés, azonbau a közönség nagy 
sokasága örül, ha mindennapi kenyere van. Ily 
körülmények mellett nagyon megfonto'andó,  hogy 
e város és megye közönségét semmi nagyobb 
megterheltetés ne érje és mi ugy hisszük, hogy 
az ügy fennti  megoldásával ez eléretik. 

Indítványunk oda konkludál: küldjön ki a 
város képviselőtestülete és Udvarhelyvármegye 
törvényhatósága egy-egy bizottságot, mely a 
tárgyalások fonalát  ily irányban felvegye.  Ez a 
bizottság pedig fogadja  e gyermeket olyan szere-
tettel, aminővel mi azt útnak indítottuk. 

Becsek Aladár. 

minél mélyebben vagyunk meggyőződve ennek fontos 
hivatása felől,  annál nagyobb készséggel kell elis-
mernünk azt, hogy a társadalomnak igaza volt, mi-
kor ezen intézménynek a jeleukor igényeihez alkal-
mazkodó szervezését sürgette. 

E szervezés elől nem térhettek ki, de nem 
is akartak a mi több százados intézeteink sem, de 
már történelmi jellegüknél fogva  nem fogadhatták  el 
azon közkeletű frázist,  bogy a szellemi kultura fel-
tétlenül magába foglalja  a haladást. Mi ugy tudjuk, 
hogy a művelődés csak külső ösztönzéseket szolgál-
tat, melyek ébresztőleg hatnak gondolkodásunkra, 
szélesitik ismeretköreinket, de természetünk alapján 
nem változtatnak. Mi ugy tudjuk, hogy az emberiség 
boldogsága vagy tökéletesedése psychologiai folyamat, 
mely nem függ  tudásunk mértékétől, hanem csele-
kedeteink minőségétől és világnézetünk értékétől, 
szóval erkölcsi állapotunktól: az a kultura tehát 
legbecsesebb, mely nem csupán ösztönzéseket és tar-
talmat ad lelkünknek, hanem emberi természetünk-
nek leginkább megfelelő  világnézetet nyújt cseleke-
deteink erkölcsi értékének fokozására.  Ezt pedig csak 
a keresztény ethika nyújtja. A gimnázium a keresz-
tény művelődés hirdetője, mert ez felel  meg legin-
kább az ember testi és lelki valójának, rendelteté-
sének. Keresztény világnézetnek kell átjárnia a ta-
nítást, mert a keresztény kulturánál nagyobbat é-» 
értékesebbet nem tud az emberiség produkálni, s 
csak a keresztény czivilizáczióban élhet a haladás 
eszméje. Ezért iskoláink első sorban keresztény ka-
tolikus intézetek. 

Mélyen tisztelt közönség! Nagy fényt  sugároz 
iskolánkra s a hálás tiszteletnek kiapadhatlan for-
rásává lesz az a momentum, hogy a katholikus tan-
ügy egy szerény, de érdemes tagjának, Soó Gáspár 
igazgató tanárnak 25 éves jubiláris ünnepén, körünk-
ben üdvözölhetjük iskolánk legfőbb  vezetőjét, ő Mél-
tóságát, Erdély Gróf  Püspökét 1 Örömmel üdvözöljük 
Méltóságodat, mert Méltóságod mint erdélyi Püspök, 
kath. középiskolai tan- és nevelésügyünknek lelkes 

és mindig áldozatra kész vezetője, mely nevelésügy 
nem csak, nem lehet a tudományos és művészeti elö-
baladásra hátrauyos, hanem inkább, mivel a mi hi-
tünk és egyházunk, az ember végczéljául az isteni 
tökéletesség megközelítését tűzi ki, annyiban az örök 
és legtökéletesebb eszményképhez való törekedés, 
csak kedvező, serkentő és hatalmas tényező gyanánt 
léphet föl  a tudományos művészet fejlesztésére. 

M. T. K. 1 Az önelégültség útját állja tökéle-
tesedésünknek : a tudományban is az van eszével 
megelégedve, ki keveset tud; ellenben tudását ke-
vésnek tartja az, ki feljutott  a tudománynak arra a 
magaslatára, melyről belátja a még megismerni va-
lók végtelen tengerét. Igy az is, ki erkölcsileg ma-
gasra emelkedett, jobban látja minő csekély az a 
magaslat, melyre feljuthatott;  legjava magaviseleté-
vel sincs megelégedve, mert érzi, hogy minő töké-
letlen az emberi tökéletesség az isteni tökéletesség-
hez képest. 

E gondolat hatása alatt állok e pillanatban, 
akkor, amidőn a Soó Gáspár igazgató tanár 25 éves 
jubiláris ünnepélyén számolva az ő szerénységével, 
vázlatos képét kívánom adni 25 éves pályafutásának 
és elért sikereinek. 

Itt született a vármegye egyik, a székhelyhez 
közel eső pontján, Bethlenfalván.  Ha jellemünk épi-
tésébeu a szülőföldön  kapott álomszerű hatásoknak 
szintúgy meg van a szerepük, mint a hogyan a Tií-za-
vidék legigénytelenebb csermelye és hegyipatakja is 
hozzájárul, hogy a Tisza hazánk büszke folyójává 
váljék: ugy benue is meg volt a törekvés arra, nogy 
a szűkebb otthonban, e társadalomban majd mint 
tanár a jobb sorsra érdemes székely nép fiainak  elő-
haladásában közremunkáljon. Jelesen végezve itt e 
gimnáziumban a középiskolát s kiváló eredménnyel 
befejezve  egyetemi tanulmányait, működését ezen is-
kolában kezdette meg, s két évi megszakítással, mely 
idő a gyulafehérvári  gimnáziumban telt el, tanári 
működésének 25 ik évét tölti be a folyó  iskolai év-
vel intézetünknél, melynek 1892-93. óta igazgatója. 

Mint kiválóan képzett tanár, ki tehetségével és 
szorgalmával már az egyetemen is kitűnt, tanításá-
ban arra törekedett, hogy ne csak az igazság hirde-
tője legyen,- hanem iparkodott azt szép alakban rneg-
érzékiteni, mely nemcsak ez értelemhez szól, hanem 
a képzeletnek is táplálékot nyújt s a kedélyt is fel-
melegíti. Erre kiválóan alkalmas tárgyat a történel-
met választotta Soha egy pillanatra sem tévesztette 
el szem elől azt, hogy nemcsak tanítói, hanem ne-
velői is vagyunk az ifjúságnak;  hogy a középisko-
lában nem is valami különös szaktudás nyújtása a 
czélunk, hanem igenis a tudományos alapismeretek-
nek ébrentartására, az összes elmebeli tehetségeknek 
összhangzatos kifejtésére,  s ennek közvetítésével a 
szív és kedély nemesítésére, a jellem kiképzésére 
kell törekednünk. Példsadóan tudta az ifjúság  sze-
retetét az annyira szükséges eréllyel párosítani, s 
mivel a morálban okvetlenül kell lenni tisztító ha-
tásnak, a mi cselekedeteink értékének fényt  és irt 
ad s ez a vallásos érzület, mely szárnyat ád érzel-
münknek, fölemel  a kötelnsség tisztább eszméjére: 
minden ténykedésében példaadó vallásos meggyőződés 
és eljárás vezette. 

M. T. K. 1 A kinek feladata  az ifjak  egyénisé-
gének kifejtését  előmozdítani, az ifjúságnak  oly fegy-
vereket szolgáltatni kezébe, melyekkel a tudományos 
vagy társadalmi téren magának tisztességes helyze-
tet, mostoha sors alatt sínylődő hazánknak pedig 
anyagi és szellemi jólétet, vagy legalább becsületet 
fog  kivívhatni: szükség, hogy előbb maga fejtse  ki 
erőteljesen egyéniségét, s legyen alkalma is azt ér-
vényesíteni. Olyan férfiura  volt szüksége iskolánk 
igazgatói állásának betöltésénél, ki az ifjúság  lelké-
ben a rendszeretetet meggyökerezteti, a kötelesség-
érzetet felkölti,  és aki ezt a feladatát  ugy vélte leg-
sikeresebben 'megoldhatni, ha az intézet vezetőit a 
szeretet által fűzi  működésükben egymáshoz. 

Ilyennek ismertük s ismerjük mi őt, ki élet-
czélját a székely nép szellemi erejének fejlesztésében, 
erkölcsi tisztaságának, nemzeti karakterének megőr-



19. szám. Udvarhelyi Hiradó. (3) 1904. május 8 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, május 6. 

Alig másfél  évtized óta tudjuk ebben az 
országban azt, hogy a májusi napsugár társa-
dalmi osztályok elégületlenségét, munkásemberek 
rendbontó vágyait szokta meleugetni. Tizenöt 
évvel ezelőtt elmélet volt csupán Magyarorszá-
gon a májusi mozgalom, értettük, de nem hit-
tük, aminthogy tizenöt év óta sok minden meg-
történt, amit annak előtte lehetetlennek tar-
tottunk. 

Ma szemtöl-szembe állunk már a szoczi-
álista áramlatok veszedelmével. Es szólunk azok-
hoz, akik társadalomforgató  eszmékkel széditik 
meg önmagukat: vájjon nem volt-e jobb világ, 
s nem volt-e a munkás sorsa jobb és kedvezőbb 
akkor, mikor még az eke szarváuál és a mű-
helyekben a munkáról beszéltek csupán és senki 
sem törődött a nép fiai  közül világot rengető 
eszmékkel. 

Bizony jobb volt. A társadalmi rend is 
helyesebb, a munkás sorsa is kedvezőbb volt a 
régi időkben, melyeket most sokszor visszasír-
nak őszinte, igaz vágyakozással. Persze nem 
arra gondolunk, hogy ha a régi idő jobb volt, 
igyekezzünk most már visszafejlődni,  igyekez-
zük a népmiveltséget a sötétség felé  terelni. Ez 
kész ostobaság volna és akkor lehetue indokolt 
csupán, ha maga a szocziálista tanitás haszon-
talan és alap nélkül való volna. Ez azonban nem 
igy vau. Lasalle és Marx tauitásai nem üres 
léhaságok, hanem mély alapon nyugvó rendithe-
tetlen alap;gazsagok, melyekre társadalmi rendet 
építeni szükséges is, kell is. 

E tanítások veszedelme abban nyilvánul 
csupán, hogy teljesen műveletlen és félmüveit 
emberek nagy mennyiségben megkótyagosodtak a 
társadalmi tudományok nyomtatott betűitől és 
egymást bolonditják, egymást hitegetik olyan 
alapigazságok hirdetéséve1, melyeket a nagy szo-
cziálista gondolkozók nem a tanulatlan és fél-
művelt emberek számai a, hanem az állam és 
társadalom vezetői és utánuk következő nagy 
gondolkodók részére raktak le. 

A májusi napsugár a félmüveit  izgatók és 
demagógok szertelenségei miatt veszedelmes, mert 
tartani lehet attól, hogy szembeállítja majd va-
lamikor a nyers erót a szellemi képességekkel és 
eltiporni készül azt a legfőbb  hatalmat, melyből 
Lasalle és Marx is merítették igazságaikat, el-
tiporni készül a szellemi képességek fölényét. 

* 

Nagy zivatarok után kiderült az ég felet-
tünk. Hosszú idok óta hiába vártuk az ország 

zésében kereste, s ki szivének minden dobbanásával 
a székely ifjúság  boldogulását szerette volna előre-
vinni. Ezérc szervezte az internátust nagy fáradt-
sággal és küzdelemmel; ezért hozott össze alapítvá-
nyokat, hogy e uép fiai  otthont találjanak. S mikor 
az internátust igy beállította, lankadást nem ismerő 
buzgalommal odatörekedett, hogy a régi, már e czélra 
kevésbbé alkalmas épület helyebe, vagy más megfe-
lelő helyen uj épületet emeljenek. Fáradozásai itt is 
sikerrel jártak, mert a felsőbb  hatóság már e czél-
ból tervet is készíttetett s igy munkálkodásának 
mintegy koronájakép rövid idő kérdése az építkezé-
sek megkezdése. 

Iskoláink történetében kiemelkedő jelenség a 
tanári kongresszusok létesítése. Ezen kongresszusok 
kezdetben a tauári állás anyagi állapotának javítása 
végett tartattak, de ma megerősített alapszabályok-
kal rendszeresítve, mint az ifjúság  vallás- erkölcsi, 
tanulmány előhaladásának intenzivebbé tételére szol-
gáló gyűlések, egyesítve kebelükben a róm. kath. 
Status gimnáziumainak tanártestületeit, ezen inté-
zetek fejlődésében  jelentékeny kulturális tényezővé 
-váltak. 

Elismerte fontosságukat  a felsőbb  hatóság is 
az által, hogy ezen gyűléseken képviselteti magát 
E kongresszusok létesítésében is Soó Gáspárt a szer-
vezők és úttörők között találjuk, ő hivta össze a 
legelsőt s ő volt az, ki egyik tanügyi lapban fejte-
getve intézeteinkben a modern berendezkedés szük-
ségességét, a tanári állás tisztességét, megbecsülését, 
tekintélyének emelését, az anyagi állapotok rende-
zésében kereste. Az iskolák anyagi és szellemi éle-
tének fejlesztésére  irányuló eszmecserékben élénk 
részt vett, önálló indítványaival komoly fejtegetései 
•és érveivel a kongresszusok egyetemének általános 
rokonszenvét és tiszteletét biztosította a maga ré-
szére. Hogy fáradozásai  sikerrel jártak, mutatja az a 
tény, hogy a kath. tanügy munkásai anyagi helyze-
tük javulásával magasztos czéljuknak zavartalanul 
élhetnek. 

szivébe a legelső magyar embert, a nemzet és 
királya közé a két oldalról is mesterségesen 
szitott ellentétek oly korlátokat emeltek, hogy 
az uj királyi palota Budán hosszú ideig lakat-
lan maradt. 

S mikor végre a hullámok elsimultak, a 
politikai viharok elültek, a király volt az első, 
aki szeretetének sugallatára Rákóczi fejedelmünk 
szent emlékéhez emelte szivét. 

A nemzetek életében ritkák azok a törté-
nelmi jelentőségű pillanatok, midőn az uralko-
dók és a nép érzelmei, az eszme nagyságában 
találkozva, az együttérzés mindeneket legyőző 
hatalmával, közös jövőjüknek fundamentumait 
rakják. Az ilyen alapvetés több még az irott 
törvénynél is, mert nem csupán az akarat elha-
tározás egyöntetűségén, de az érzelmek össz-
hangján is nyugszik. 

Felmagasztosult lélekkel üdvözöljük szent 
István koronájának területén a királyt, s az az 
emberiség, mely utján örömrivalgással köszön-
tötte a tavasz verőfényben  lobogó zászló erdő, a 
mosolygó főváros,  hü visszatükrözői az egész 
ország örömének, mert az egész ország érzi, 
hogy az uralkodó azt a szeretetet hozta magá-
val, mely záró követ tett a mult fájda'mas  el-
lentéteire és a félreértések  elsimultával szebb 
idők kelő napjának záloga. 

Meghatott szivvel köszöntjük öreg kirá-
lyunkat, kinek életét annyi fájdalom,  nemzeté-
vel közös fájdalom  marczangolta, s kinek olda-
láról, most, mikor ismét az egész ország egyér-
zelmü örömujjongása közt tartja bevonulását, 
hiányzik a nemzetnek volt élő védszentje, aki 
szivét legelsőbben tette fogékonnyá  hü magyar-
jainak megértésére. Ám az ő szelleme lebeg 
felettünk,  kinek nevéhez a hálás szeretet hódo-
lata fűz  minden magyart. 

Az élők kegye'ettel áldoznak a halottak-
nak ! Rodostó és a kapuczinusok sírboltja fel  -tt 
egyformán  lebeg az enyészet, és egyformán  él 
az emlékezés szelleme Király és nemzet szive 
együtt ver a kegyelet lélekemelő nagyságában 
és az egész magyar nép örömujjongva kiált 
hozsannát királyának 

* 

A király Budapesten lévén, megkezdődött, 
a politikai mozgalom az egész vonalon. Tegnap 
a király eluöklésével a budai királyi palotában 
tanácskozás volt, melyen ugy a magyr, mint az 
orsztrák kormány képviselve volt. Ezen tanács-
kozáson állapították meg a jövő évi közös költ-
ségvetést. 

A delegácziók, — miként képviselői kö-
rökben beszélik — május derekán ülnek össze 

Két évtized óta tagja a Status gyűlésnek s ott 
is mint a 15-ös bizottság előadója az intézetek ja-
váért küzdött, szavát ott is meghallgatták. 

Mit mondjak társadalmi szerepléséről? Puritán 
jelleme a feltűnést  kereső közéletben is mindig a 
szerénység mintaképe maiadt, magánérintkezéseiben 
a lekötelező előzékenység tipusa lett. Ott találjuk 
őt mindenütt, abol a közjó érdekében munkálni le-
hetett. Mindig alá tudta rendelni az önérdeket a nagy 
társadalmi érdekeknek ; közéleti tevékenysége, még 
a szenvedélyek által felizgatott  politikai viszonyok 
között is tekintélyt biztosított részére, állásának tisz-
tességét soha egy perezre sem tévesztette szem elől. 

M. T K. I Ha a jellem az ember elmúlt életé-
nek mintegy kivonata, eredménye mindazoknak a 
külső és belső erőknek, melyek ránk hatottak, amióta 
öntudatosan cselekszünk; ha az akarat ugy lesz jó-
akarattá, hogy a saját akaratunk iránt formált  kí-
vánalmaink háttérbe szorulnak és elől áll a köteles-
ség ; a jóakarat ennélfogva  az elsőrendű erény, mely 
minden körülmények között arra sarkalja a jellemet, 
hogy hü legyen a kötelességhez, ha az önérdek ege 
leszakadna is: ugy akkor elmondhatjuk, hogy Soó 
Gáspár a kötelesség teljesítésében kereste élete fel-
adatát. Légy tehát üdvözölve tanártársaid által — 
kiknek őszinte tiszteletét, hálás elismerését nyilvá-
nítani szerencsés lehetek — önzetlen munkásságo-
dért s igaz szeretetedért. Nem találtunk méltóbb 
módot 25 éves tanári munkásságod megünneplésére, 
mint egy nevedet viselő alapítvány létesitését. Légy 
üdvözölve azok nevében is, kik a legnagyobb sze-
retettől vezérelve, küldötték el filléreiket  azon ala-
pítványra, mely nemcsak nevedet fogja  viselni, hanem 
elsősorban egyenes leszármazottaid fogják  annak jó-
tékonyságát élvezni. 

Midőn ezen alapítvány alapitó levelét átadjuk, 
kívánjuk, hogy a Mindenható egyházunk, tanügyünk 
és hazánk javára s nagyszámú családod boldogitására 
irányzott nemes törekedésedben sokáig éltessen. 

Budapesten és ez alatt az idő alatt e magyar 
képviselőház nyilváuos üléseiben ismét szüuet 
áll be, körülbelül junius elejéig, mert a közös-
ügyes bizottságok tárgyalásai nrntegy három he-
tet vesznek igénybe. 

Az összes pártok a 'Háznak szombati ülése 
előtt értekezletre jönnek össze, hogy a Ház két 
alelnöki méltóságára és a jegyzői állásokra nézve 
megállapodásra jussanak. A szabadelvű párt is-
mét Felitzsch Arthur bárót és Jakabffy  Imrét 
jelöli és jegyzői jelöléseiben nem változtat. Vál-
tozás a tiszti körben csak annyiból lesz, hogy 
a Kossuth-párti Rátkay László ezúttal vissza-
lép és házjegyzői helyét pártja egy fiatalabb 
tagjának engedi át. 

Képviselői körökben arról is beszélnek, 
hogy a képviselőház küldöttséget menesszen a 
királyhoz, mely a magvar országgyűlés nevében 
mondana köszönetet Ő felségének  a Rákóczy-
hamvak hazaszállítására vonatkozó legfelsőbb 
kéziratért. Valószínű, hogy ezt a tervet a pár-
tok egyhangúlag magukévá fogják  tenni. 

Tanári jubileum. 
— Soó Gáspár róm. kath. fögimn.  igazgató 25 éves tanári 

jubileuma. — 
Székelyudvarhely, május 3. 

Egy valóban lélekemelő ünnepélynek voltak 
tanúi azok, kik a helybeli róm. kath. főgimnázium 
igazgatójának, Soó  Gáspárnak 25 éves tanári jubile-
umán részt vettek. 

Ugy éreztünk magunkat, mint az az utas, ki 
tikkasztó melegben tett útjában, a fojtó  légkör után 
egy árnyas balzsamos erdőben talál pillanatra pihe-
nőt, csicsergő madár dala, hüvős patak csobogása, 
— zöldelő lombok susogása ragadják ki a minden-
napi élet kopott egyformaságából.  A mesterkéltség 
gyorsan szétfoszló  ünnepi öltönyét szokták feladni 
akkor, midőn a hatalom tömjénezésére gyújtják fel 
az örömtüzet, — s olyankor a nagyképüsködés tör 
magának utat, elgázolva mindent mi csak elébe akad. 

Ettől a tuczat ünnepélyektől teljesen elütő volt 
a mai, s nyoma nem a parancsszóra irott jegyző-
könyvek lapjain marad csak, hanem mélyen a szi-
vekbe vésve él tovább — mert a szeretet erejéből 
spontán nyert életet, — s továbbra is ennek me-
lege fogja  megőrizni a dermesztő elfeledéstől. 

Az ünnepély lefolyásáról  a következő tudósítás 
számol be. 

Az 1 l í \ l órára jelzett ünnepély kezdetét jóval 
megelőzőleg gyülekezett már a közönség, mert tudta 
mindenki, hogy a különben tágas tornacsarnok szűk-
nek fog  bizonyulni. Ugy is volt. A kitűzött időre 
már szorongásig megtelt a tágas terem annyira, hogy 
a későbben érkező notabilitásoknak is alig sikerült 
helyet szorítani, s igen nagyon volt a száma azok-
nak, kik a túlzsúfoltság  miatt a terembe be sem 
juthattak. 

A szép ünnepélyt az ifjúsági  zenekar által elő-
adott „Ária" vezette be, s ugy ebből, mint a műsor 
közben előadott „Imá"-ból meggyőződhetett mindeki, 
hogy az ifjúsági  ének- és zenekar nem pusztán egy-
egy programm ponton volt kényszerülve betölteni, 
hanem szeretett igazgatója iránti mesterkéletlen lel-
kesültséggel készült annak betanulására. 

Az üdvöz lések . 
A sikerült nyitány után felhangzó  taps elcsen-

desülésével Tamás  Albert állott elő a tanári testület 
üdvözletét tolmácsolni. 

Mély megilletődéstől áthatott hangon mondotta 
el azt a hatalmas gazdag beszédet, melyet lapunk 
tárczarovatában egész terjedelmében közlünk. 

Ha Tamás Albert nem is lenne az az ember, 
ki választékos mondat szerkezetével a köznapi szokás 
módokon felül  tud emelkedni, már magában a Soó 
Gáspár élettörténete elég gazdag tárház lett volna 
ahoz, hogy beszéde sikerült alkotás legyen. Nem 
maradott szem szárazon, midőn az ünnepelt nevét 
viselő alapitó levelet nyújtotta át, hogy ezzel a derék 
fétfiu  érdemei a késő utódok előtt is mindenkor 
hálás megemlékezés tárgyául szolgáljanak. 

Ezt követte ama programmon kívüli két üdvöz-
lés, melyben az áll. főreál  és ev. ref.  főtanoda  tisz-
teletre méltó tanári kara részesítette az ünnepeltet. 
Igazán jól eső érzés kelt nyomán, s mindenkint meg-
hatott az a szép figyelem,  mely a két főiskola  ré-
széről nyilvánult. Mondani sem kell, hogy a Dr. 
Solymossy  Lajos és Gönczi Lajos igazgRtnk részéről 
elmondott beszédek méltán illeszkedtek be a gyöt; 
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nyörü ünnepély keretébe, szép tanúságot tettek arról, 
hogy komoly férfiak  tiszteletre méltó gondolkodással 
értékelik a munkának becsét, és semmiféle  kicsinyes 
szempontok sem zavarják e két intézet derék tanári 
karát. — A műsor 3-ik pontját Szemlér  Ferencz 
tanárnak saját költeménye képezte, melyet szerző 
maga adott elő. A költemény tartalmassága, valamint 
az előadás maga, az ünnepély színvonalára emelkedett. 

Az ünnepély negyedik pontja gyanánt a volt 
tanítványok nevében Dr. Válentsik  Ferencz ügyvéd 
üdvözölte a jubiláns igazgatót. 

Minden esetre az érzelmi hurok itt pendülhet-
tek meg legmeghatóbban, hisz ma már javakorabeli 
férfi  a tanítvány is, ki a hála adóját rojja le azzal 
szemben, ki növendékeinek szivét, lelkét mindenben 
nemesíteni igyekezett. 

Nyomban rá Katona  Endre VIII. o. tanuló 
üdvözlése következett, ki gondosan átdolgozott be 
szédében találóan hasonlította össze Augustus római 
császárral, ki hatalmának s teljesített munkájának 
tudatában ráparancsolt népére „tapsoljatok." Itt külső 
hatalom sallangja nélkül jelentkezik a jót teljesített 
munka s jutalmául nem tapsot követel, hanem a he-
lyett egyszerűn félre  húzódva ünnepeltetést „nem 
kér." Lelkes taps volt jutalma az ügyesen komponált 
és előadott beszédnek. \ 

Ezután Tamás  Albert tanár olvasta fel  a főtan-
hatóság üdvözlő iratát, mely hivatalos alakban ösz-
szefoglalatját  képezi azoo fáradhatatlan  munkásság-
nak, mely ha nem is nagy hangon teljesítette köte-
lességét, ha el is zárkozott minden korszerű reklám 
elöl, mégis tudomásra jutott azon helyen, hol a hí-
ven teljesített munka, társadalmi működés, elismerésre 
talál, s nem tart fekete  könyvet a politikai vonat-
kozások feljegyzésére. 

A püspök beszél. 
Ennek elhangzása után szólásra emelkedett Gr. 

Májláth  Gusztáv püspök, ki csakis ezen ünnepélyre 
szakította meg programmszerü útját, s általános fi-
gyelem közepette azzal kezdette beszédét, hogy le-
gelső szava a bocsánatkérés, mert hisz tudja, hogy 
ép Soó Gáspár volt az, ki ezen ünnepeltetés ellen 
az ő szokott szerénységénél fogva  tiltakozott, de nem 
lehetvén a megnyilatkozni vágyó összhangulatot elfoj-
tani, engedjen meg, ha mégis e mai ünnepélyen az 
elismerés adóját kellett elfogadnia. 

Azután elmondotta, hogy munkásságát nemcsak 
az intézet falain  belül, s a keze alól kikerült tanít-
ványok körében ismerik, nemcsak a főtanhatóság 
szerzett tudomást arról, de egyházi szervezetünk sze-
rinti legmagasabb halyeu maga X. Pius pápa is 
érdeklődéssel van egy ily szép jubileum iránt. 

— Mult év október 31-ikén egy estve — ugy 
monda a főpásztor  — a pápa ő szentsége oldalán 
ülve elmondottam, hogy van nekem egy derék gim-
náziumi igazgatóm, ki nemsokára betölti 25 éves 
tanári működését, ki világi ember ugyan, de igen-
igen sokat tett egyházunk körül, ki a közélet min-
den vonatkozásában, épugy családja körében is pél-
dás életet él, — kértem a.szentatyát, hogy ennek a de-
rék embernek megemlékezés képpen küldje apostoli 
áldását. 

A szentatya ezt készséggel megadta, de sőt fel-
kelve helyéről Íróasztalához ment s erre sajátkezü-
leg irta (itt a pápa arczképét adta át) de még ezen-
kívül küldött valamit. (Itt egy rendjelet adott át s 
felolvasta  az ahoz tartozó oklevelet). 

Ezután az ifjúság  szemei elé állította Soó  Gás-
párt mint gyermeket, majd mint a szorgalmas ifjút, 
majd mint a küzdő férfit,  a ma már ünnepelt igaz-
gatót, s felhívta,  hogy hasonló módon törekedjenek 
az élet nehéz küzdelmei közepette érvényesülni, Is-
tent, Hazát és embertársainkat szeretve. Könytelt 
szemekkel hangzott fel  a közönség éljenzése és tapsa, 
mely a főpásztor  emelkedett hangja beszédét követte. 

Ennek elcsendesülésével újból a főpásztort  jel-
lemző gyöngédség szólaltatta meg a püspököt, midőn 
arra kérte Soó Gáspárt engedné meg, hogy helyette 
ő köszönje meg az ünnepélyben résztvett szereplők-
nek, valamint a két főiskola  tanári karának s ugy a 
közönségnek lelkes megnyilatkozását, s majd a prog-
rammpont szerint mindenikhez intézett igazán oly 
lebilincselő köszönetet, hogy mindenki el volt telve 
a szeretetnek és figyelemnek  ily meleg megnyilat-
kozása által. 

Soö Gáspár beszéde. 
A püspök köszönő szavai után Soó Gáspár emel-

kedett fel  s a meghatottságtól mélyen elérzékenyülve 
körülbelül a következőket mondta : 

— Ezelőtt 39 évvtl, mint szegény székely gyer-
mek lépte át — ugy mond — ennek a főgimnázi-

umnak a küszöbét s az első évi tanfolyam  elvégzése 
után az erd. róm. kath. status gondozása alá fogadta 
s az összes középiskolai és egyetemi tanulmányai 
ideje alatt ellátásban részesítette. Ez a körülmény 
azt az elhatározást érlelte meg lelkében, hogy attól 
a főhatóságtól  kérjen alkalmazást, mely ifjúsága  ide-
jén gondozta és annak szolgálatában maradjon. Idő-
közben nyújtottak kilátást jobb javadalmazásu állásra, 
de nem folyamodott.  Igaz, 25 ik esztendeje, hogy szol-
gálja az erd. róm. kath. statust jó akarattal, de elis-
merésre méltót nem talál működésében s most mégis 
méltányolják működését. Ezért igaz szívből fakadó 
köszönetet mond a kegyes főpásztornak,  Püspök 
ő méltóságának, ki jóságának egész tengerével árasz-
totta el, melyet élete minden perczének legmegfeszi-
tettebb, leglázasabb munkájával sem tudhat meghá-
lálni. A főpásztori  jóságnak és kegyességnek két 
megnyilatkozását emliti fel,  azt hogy bizalmában ré-
szesítette,  szeretetének melegével munkaerejét fokozta, 
tevékenysége körét kiszélesítette. Hogy mi az előljáró 
bizalma és támogatása a közpályán működő emberre, 
azt nem kívánja ecsetelni, azt mindenki érzi. A ki-
váló jóságnak második megnyilatkozása az, hogy a 
Szentséges  atyának,  X. Pius pápának apostoli  ál-
landó  áldását  a szentatya arezképévd  és sajátkezű 
írásával  részére és családja részére kieszközölte és 
meghozta. Ennek a kincsnek értékét csak egy hivő 
katholikus tudja mérlegelni. A jóságnak ilyen jelei-
vel szemben tehetetlenül áll, meg nem tudja köszönni, 
hanem kijelenti, hogy amint eddig imádkozott a jó-
akaró püspökért, ezután is fog  imádkozni s azt kéri, 
hogy a jó Isten fizessen  meg mindent, ugy szintén 
a főtanhatóságnak  is. 

Köszönetet mond kartársainak, kik gyengesé-
geit és fogyatkozásait  álladóan tapasztalták, kik hi-
báit javították, akiknek pedig ó kellemetlenséget s 
talán keserűséget is okozott. Tanártársai állandó 
szeretettel, nagyfokú  ügybuzgósággal támogatták, ké-
résére az ügy érdekének igen sokszor anyagi áldo-
zatokat is hoztak, most pedig még egy alapatvány 
létesítését is eszközölték. Neve nem érdemli, hogy 
az intézet annaleseiben megmaradjon, hauem arra 
kéri tanártársait, hogy tartsák meg azt a szellemet, 
mely eddig vezette munkásságukat; a vallásos és 
hazafias  nevelés szent érdeke irányítja cselekvésüket. 
Legyenek ügybuzgók, mint eddig voltak s biztosítja, 
hogy az a kegyes püspök, ki már a törekvést is igy 
fényesen  méltatta, az igazi érdem jutalmazása elől 
nem fog  kitérni. Tanártársainak szeretetét, barátsá-
gát és támogatását kéri továbbra is, viszont igaz, 
szeretetteljes barátságát adja. 

Köszöni a társintézetek tanártestületeinek figyel-
mét és jóindulatu barátságát, hogy őt érdemtelent 
megtisztelték megjelenésükkel és jókívánságaikkal 
elhalmozták. Egész működése alatt szorgalmasan ke-
reste a velük való érintkezést s lelkiismereti köte-
lességének tartja annak a kinyilvánítását, hogy a 
velük való érintkezése és folytatott  eszmecserék min-
dig tanulságosak voltak ránézve és meggazdagodva 
hagyta oda minden alkalommal nagyrabecsült körü-
ket. Kéri továbbra is szíves barátságukat és támoga-
tásukat, hisz ugyanazon ügyet szolgálják, mindnyá-
jan a haza reményeit nevelik, oktatják, mindnyájan 
a haza boldogságát akarják s egyházaiknak javát 
keresik. 

Ezután volt tanítványaihoz, barátjaihoz fordult, 
kiknek páratlan figyelme  és jóakarata valóban meg-
lepte. Hiszen érettük tehetett legkevesebbet, mert 
velük a tanügy terén történt átalakulás korszakában 
foglalkozott,  midőn szakerők hiánya miatt felváltva 
majdnem ainden középiskolai szakcsoportot taníta-
nia kellett. Természetesen, hogy taníthasson tanul-
nia kellett első sorban s igy sok hézag maradhatott. 
Azonban arra törekedett, hogy tanítványai igazságos 
gondolkozása, hittel bíró és erős ítélőképességű em-
berekké legyenek. Sajgó szívvel gondol azokra, kik 
az élet küzdelmeivel nem tudtak megbirkózni és a 
harczban elhullottak, de igaz örömet érez a többiek 
boldogulásában, előhaladásában, kik a tauár meste-
reivé, tanácsadóivá és támogatóivá váltak, de egyút-
tal a mai társadalom vezető egyénei lettek. Kéri 
azokat, hogy kegyes barátságukba tartsák meg to-
vábbra is, ő rájuk mindig büszkeséggel fog  tekin-
teni és gondolni. 

Jelenlegi tanítványainak is köszönetet mond 
a hálás megemlékezésért s arra kéri, hogy tanulják 
meg Isten, haza, király, önmaguk és embertársaik 
iránti kötelességeiket és ezeknek teljesítését, me-
lyekről ismételten szólott hozzájuk a tanév folytán 
is, s akkor boldogok, megelégedettek lesznek, mások-
nak tisztelete és becsülése fogja  kisérni. 

Végül köszönetet mond a nagyérdemű közön 
ségnek, mely erejét, feladatát  felismerve,  az iskola 
iránt mindig élénk érdeklődést tanúsított, az iskolai 
ünnepélyeket látogatta s elismerésének nyilvánításá-
val az ifjúságot  ujabb lelkesedésre, szerény munkára 
serkentette, az iskolán kivül pedig ép olyan éber-
séggel viselte gondját az ifjúságnak,  mint maga a 
tanártestület. Még egyszer köszöni az egésznek a 
kitüntető figyelmet  és jó kívánságokat s mindnyá-
jukra Isten áldását kéri. (Hosszas, lelkes éljenzés.) 

Ezután az ifjúság  a Hymnust énekelte, melyet 
a közönség állva hallgatott végig. Majd újból a püs-
pök szólalt fel,  s kijelentette, hogy bár ez idő szerint 
kegyes királyunk elismerését nem küldhette Soó Gás-
párnak, de az csak rövid idő kérdése, hogy az a fő-
pásztor közben járására szintén eljusson érdemes 
alatvalójához. Végül az ifjúsághoz  buzdító szavakat 
intézve az ünnepély véget ért s mindenki azzal a 
felemelő  tudattal távozott, hogy egy igazán érdemes 
embernek méltó ünneplése, a szeretet varázs hatalmá-
nak ellen állhatatlan hatása alatt, minden mesterkélt-
ség és kényszer nélkül ülte igaz diadalát a munka 
megbecsülése. 

Délben Soó  Gáspár ebédet adott, melyen a 
társintézetek képviselői, a tanári kar és a régi 
tanítványok kö/ül számosan voltak hivatalosak. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, május 8 

Kinevezés. A pénzügyminszter Amberboy József 
számellenőrt, a helyi pénzügyigazgatóság mellé ren-
delt számvevőséghez számvizsgálóvá kinevezte. 

Áthelyezés. A kultuszminiszter Weinberger  Fan-
nyt, a helyi áll. felsőleányiskola  igazgatónőjét, saját 
kérésére, a szarvasi állami polgári leányiskolához, 
hasonlóminőségben áthelyezte. Bár Weinberger  Fanni 
igazgatónő ezen áthelyezése előléptetés számba is 
megy, távozását mégis őszintén sajnáljuk. Az itt el-
töltött tizennyolcz év alatt szeretetreméltóságával 
nem csak a mindenkori növendékek szeretetét nyerte 
ki, de az intézet falain  kivül is általános becsülés 
vette körül. Vezetése alatt fejlődött  a községi iskola 
államivá, ugyancsak az ő érdeme, hogy az intézet 
most már 4 osztályú polgári leányiskolává alakul ál. 
Az utóbbi években az intézet falain  belül a tanító-
nők között kiütött egyenetlenségek érlelték meg az 
igazgatónőben a távozást, a mely most, ime, bekö-
vetkezett. Távozását a nagyszámú jóbarátok minden-
esetre igen fogják  sajnálni. 

Személyi hir. Gróf  Majláth  Gusztáv Károly 
erdélyi kath. püspök, ki Soó Gá«pár (igazgató jub -
leumi ünnepélyére f.  hó 2-ikán városunkba érkezett, 
f.  hó 4-ikén reggel utazott el. A távozó főpap  tisz-
teletére a vasúti állomásnál ez alkalommal Jung-
Cseke  Lajos apátplébános, a papság, a tanári kar és 
számos hivő jelent meg. 

Arany lakodalom. Ritka szép ünnepélyt ült teg-
nap Id. Solymossy  Lajos városi tanácsos és neje 
Ferenczy Karolina. Ugyanis tegnap, 7-ikén ünnepelték 
meg házaséletüknek 50-ik évfordulóját.  A derék szép 
pár ember ünnepélyére egész tábor gyermek, unoka, 
sőt dédunoka jött össze, kiknek száma a százat meg-
haladja. A jubiláns házaspár aranylakodalmát a 
legjobb egészségnek, általános tiszteletnek, becsülés-
nek örvendve élte meg. 

Eljegyzés. Sulkowicé Sulkowski  József  Buda-
pestről e ho 1-én eljegyezte Golgóczi Köszeghy  Ilon-
kát városuokban. 

Halálozások. Patakfalvi  Ferenczy  Róza életének 
55-ik évében t. hó 2-ikán meghalt városunkban. Te-
metése f.  hó 4-ikéu történt meg a kath. egyház 
gyászszertása szerint. Halálát Ferenczy  Gyula árva-
széki elnök, Ferenczy  Póli és özv. Bencze Mártonné, 
mint testvérei gyászolják. — Tarcsafalvi  Pálffy 
György né, szül. martonosi Gálfy  Póli f.  hó 1-éa 
58 éves korában Tarcsafalván  meghalt. 

Soó Gáspár üdvözlése.  Soó Gáspár fögim.  igazgatót 
jubileuma alkalmával táviratban, illetőleg levélbeu Üdvözöltek 
a következők: A kolozsvári, brassói, gyulafehérvári,  csik-
somlyói, kézdivásárhely-kantai és marosvásárhelyi rk. főgim-
náziumok tanártestülete, László Mihály orsz. képviselő, Bíró 
Béla, Tamási Áron kanonok-prelátusok, Ká rácson Márton, Pál 
István apátok, Imets F. Jákó apátkanonok, Haller János fő-
ispán, özv. Gonda Jeuőné, Harsia Jusztinián tanár, Széchy 
Károly, Htrmann Antál egyet, tanárok. Szabó György posta-
tiszt Csáktornya, Gálfly  István, dr. Huszár Lajos Losoncz, 
Barabás András árvaszéki elnök, Varga Károly tanár, özv. 
Kabos Károlyné, özv, Szigethy Istvánné, id. Solymossi Lajos. 
Sándor István gör. kath. esperes, Heitz Vilmos és neje, Ferenczy 
főesperes,  Török Ferencz lelkész Gyergyó, Baka János tanító 
Cs. Szt.-Márton, Izsák Lukács Kászon, Miklósy máv. hivatalnok 
Predeál, Farkas Miklós, László Dénes Gy.-Szárhegy, Szigethy 
József  orvos A -Jára, Barthos Mihály lelkész Tordaszentlaszló, 
dr Gergely Elek, Korody Jenő Gy.-Szt.-Miklós, Orbán, Pap 
Brunhuber és családja Arad, András Lajos Kászon, Pál Géza 

I tanár Kecskemét, Thesz JN. Zsombor, Ferenczy Deés, Jánosy 
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Gerő tanár M.-Vásárhely, Lőriucz Sándor pleb. Cs.-bzt.-Király, 
Király Gáspár Kolozsvár, Stratzingc-r család Torda, Székely-
udvarhelytt végzett kolozsvári egyet, hallgatók, Sebessi Ákos, 
Ferenczy István igazgató N.-Szeben Elischer József,  Kuncz 
Elek kir. főigazgatók.  Lajos Ödön, Szabó Gábor Kolozsvár, 
Király Aladár K.-Vásárhely, Rmcz József  esperes Cs - Karcz-
falva,  Sándor Domokos Kere»ztur. 8zenti Bálint Brassó, dr 
Wassylkevic Viktor Brassó, Dobai László D -Szt.-Márton, 
Roska József  rendőrkapitány Gyulafehérvár,  Kö-ösi Géza Cs.-
Szrreda. Hajkó László és családja. Szélyes Dénes tanár Brassó, 
Gáspár Lajos aljárásbiró M.-Lápos. Oláh Antal pleb. Sz -Keresztúr, 
Uiváry Mihály képezdei igazgató Sz.-Keresztur, Pál Gyula nyűg 
tanár M Vásárhely. Czimbalmos József  tanár, dr. Gergely 
Gyula orvos M-Vásárhely, Soó Rezső Lussin-Piccolo, dr. 
Porst Kálmán Kunfélegyháza,  Fülei Hz. Lajos Budapest, szent-
ferencziek  zárdája Kolozsvái és M.-Vásárhely, Balázs Dénes 
tanár BudapeBt, Tamás Károly Besztercze, Jánosy Béla egyet, 
hallgató Lipcse, Vértes igazgató Ditró, Gáspár Pisla, Biró Lajos 
Tóth Ba'ázs, Balázs Károly és Ferencz K.-Vásárhely, Soó Dénes 
Kolozsvár, Strunbert Ödön nyug. tanár Gyulafehérvár,  özv. 
Király Lajosné és leánya K -Potyán, P. Szabó Sebestyén, P. 
Biró Lőrinc* ferenczr.  szerzetesen Medgyes. Bokor Dénes M.-
Ó'ár, Péterffy  József  esp Szentlélék, Ávéd Jakó nyug. igavgató 
Gyulafehérvár  dr Mezei Ödön, Szabó Albert kir. közjegyző 
Budapest, Szabó Gergelyné Zetelaka, Glatz Károly, Boldizsár 
Dénes. marosvásárhelyi tanitványai, Bartalis Ferencz H. Lövéte, 
Diemár Kálmán Pécs, Balázs Mózes káplán M. Pécska, ifj. 
Glatz Karoly Budapest, Jancsó főesperes  Piski. Soó Ernő és 
Erzsi, O'asz Gyula, Gaál Dániel hittud. egyet. hulg. Budapest, 
Lakatos lsa Cs-Somlyó, Molnár Károly. Sterba Ödön, BUint 
Lajos pleb. Cs -C«tó«zeg, Vári Albert Kénos, P Antal kar-
melúta Györ, Reinhardt Mihály adópénztáros N-Lak, Gíl 
Sándor kántor Gy -Szárhegy, Bod Károly lelkész Szászrégen, 
Vajda Ferencz ev. ref.  pap dr Bilinszky Lijos Képzőintézeti 
igazgató N.-Szeben Sipos Károly pleb Szt-Katolna, Karimay 
Jenő stb. 

Alapítványi helyek a szakiskolánál. A pénzügy-
miniszter a jövedéki birság fölös  összegeiből a helyi 
ui. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskolánál 4 ala 
pitványi helyet létesített és ezekre most pályázatot 
hirdet. Egy-egy alapítványi hely 500 korona évi el-
látási helylyel van összekötve. Pályázhatnak e he-
lyei-re 6 elemi vagy 2 középiskolát végzett ifjak. 
A tanulmányi idő 4 év, mely után az illető, mint 
kész iparos lép ki az életbe. 

A szókelyudvarhelyi három középiskola, vala 
mint az áll. felső  leányiskola, mint megírtuk, f.  hó 
14-én a „Budapest-szálló" nagy termében hangver 
senyt rendez. Az ünnepély műsora a következő : 1. Nyi 
tány Klértől; előadja a 3 középiskola ifj.  zenekara. 
2. „Rákóczi zászlója" melodráma Prónai Szentgálytól; 
szavalja Brassay Imre főgimn.  VIII. o. t. kisérik : 
hegedűn Dedő  Béla koll. VIII. o. t., goidonkán Gia 
comuzzi Mihály főreálisk.  VIII. o. t., zougorán Mo 
rascher Hugó zenetanár és harmoniumon Gonda  Tibor 
főgimn.  IV. o. t. 3. „Szülőföldem"  3 szólamu női kar, 
zenekisérettel Erődi Ernőtől; előadja a felsőleányn 
ko'a énekkara, zongorán kiséri Gáljfy  Annuska II. 
oszt. növendék. 4 Vig monolog; előadja Weisz 
Aurél koll. VII. o. t. 5. „Casella" gordoukasoló, elő 
adja Giacomuzzi Mihály főreálisk.  VIII. o. t. zon 
gorán kiséri Morascher  Hugó zenetanár. 6. Az em 
bertragéd'ájából, a franczia  forradalom  jelenete, ren-
dezi Nosz  Gusztáv tanár ; szereplői: Éva : Félegy-
házi Mariska és Molnár  Margit úrhölgyek ; Danton : 
Vallics  János főreálisk.  VIII. o. t., Tiszt: Paál Dé 
nes koll. VII. o. t.. Marquis: Nagy  Elek koll. VII 
o. t., Sz. Just: Ferenczy  Károly főgimn.  VII. o. t 
és Robespierre: Orbán Domokos főgimn.  V. o. t., 
Sans culottok: koll., főgimn.  és főreálisk.  tanulók. 
— A díszleteket Petrányi  Miklós tanár festette.  7 
Fohász, előadja a 3 középiskola ének- és zenekara. 
A hangverseny pont ' /s8 órakor kezdődik. Belépő 
jegyek : páholy 8 kor.; támlásszékes oldalszék I - II. 
sor 3 kor.; III—IV. sorig 2 kor.; a többi sorok 1 
kor. 20 fill.;  deák-jegy 50 fillér;  állóhely 80 fillér; 
karzat 40 fill.  A tiszta jövedelem az Orsz. Tanár-
egyesületi közgyü'és költségeinek fedezésére  fog  for-
díttatni. Felülfizetéseket  köszönettel fogad  és birla-
pilag nyugtáz a rendezőség. 

Konfirmácziói  ünnepély. A székelyudvarhelyi ev. 
ref.  egyházban áldozó  csütörtökön,  május 12-én dél-
előtt 10 órakor fog  megtartatni a növendékek kon-
firmácziója.  Rendes istentisztelet végével, melyen az 
alkalmi beszédet Vajda  Ferencz lelkész fogja  tartani: 
kezdődik a növendékek kikérdezése, azután az uri 
szentvacsora kiszolgáltatása. Ezen ünnepélyes al-
kalomra az anyaszentegyház minden tagját meghívja 
a lelkészi hivatal. 

A magyar földhitelintézet  igazgatósága Udvar-
helymegye területén segitő actióját folytatni  kívánván, 
a Gazdasági egyesületet bízta meg azzal, hogy a 
hozzá kölcsönért folyamodók  ügyeit minden dij 
nélkül intézze. Az egyesület, tiszti ügyészét, Dr. Soó 
Rezső ügyvédet kérte fel  arra, hogy a földhitelintézet 
részéről az egyesület utján fizetendő  évi tisztelet-
díjért, a földhitelintézethez  kölcsönért folyamodó 
felek  folyamodványait,  minden dij nélkül a szükséges 
okmányokkal felszerelje.  Ez ügyben Dr. Soó Rezsó 
úrtól a következő értesítés vettük: A magyar föld-
hitelintézet illetve az Udvarhelyvármegyei gazdasági 
egyesület megbízását elfogadván,  a magam részéről 
is értesítem a földhitelintézethez  kölcsönért folyamodó 

feleket,  hogy ügyeikben a fenti  értesítés értelmében 
ugy magam, mint, ügyvédi irodám hivatalos óra alatt 
teljesen díjmentesen rendelkezésükre áll, a felek  csak 
bélyegköltségeimet fogják  fizetni. 

Érettségi vizsgálatok a főreáliskolában.  A m. 
kir. áll. főreáliskola  igazgatóságától a következő ér-
tesítést vettük A főreáliskolában  a VIII. osztálynak 
folyó  13-án lesz az osztály vizsgálata. 16, 17, 18 és 
19-én lesznek az Írásbeli érettségi vizsgálatok. A 
szóbeli érettségi vizsgálat junius hó 6 és 7-én tar-
tartatik meg. Az érettségi vizsgálatra, azok, akik a 
VIII. osztályt végezték, s érettségi vizsgálatot szán-
dékoznak tenni folyó  hó 15-én jelentkezhetnek az 
igazgatóságnál. A tanév végével tartandó magánvizs-
gálatok írásbeli része juoius 7-én, a szóbeli része, 
junius 8-án tartatik meg. Mindazok, akik magán-
vizsgálatot szándékoznak tenni, folyó  évi junius 5. 
é ig jelentkezzenek írásban az igazgatóságnál, s 7-én 
reggeli 8 órára az Írásbeli vizsgálat megkezdésére 
személyesen jelenjenek meg az igazgatóság hivatalos 
helyiségében. 

Ipartestület alakitása. Szakáts  Zoltán polgár-
mester a következő hirdetményt adta ki. Alólirott 
iparhatóságnál több helybeli iparos az ipartestület 
megalakítását kérelmezvén, — a 39266-884 számú 
keresk. miniszteri rendelettel kiadott szabályzat 43. 
§-a értelmében ezen körülmény oly felhívással  téte-
tik közzé, hogy a képesitéshez kötött iparosok 1904. 
junius hó 15-ig, az iparhatóságnál szóval vagy Írásban 
egyenként jelentsék be, miszerint az ipartestület 
megalakítását kívánják-e vagy ellenzik. Székelyudvar 
hely város tanácsa, mint I. toku iparhatóság. 

Nyilvános nyugtázás és köszönet. A székelyud-
varbelyi ev. ref  templom kijavítására a következő 
adományok folytak  be: Udvarhelymegyei takarék-
pénztar 200 kor. Nemes szíjgyártó ipartársulat 20 
kor. Nemes szűcs társulat 15 kor. Szakács Gyula 
niegvebiró, özv. Istvánffi  Lajosné 6 - 6 kor. Bocskor 
Gergely (Gyergyószentmiklós) 4 kor. Fülei Szánthó 
Lajos (Budapest), Szakács József,  Kassai G.-rgely, 
Iveszler János, özv. Bodrogi Imréné, Tassaly Józsefné, 
Bányai Árpád 2—2 kor. Tatnás Ignácz, Szakács Ág-
nes, Szakács Mariska, Kassai Béla, Kézsmárki Mór, 
Izsák Lajos 1 — 1 kor. Keucsi József  40 fill.  N. N. 
20 fill.  összesen 271 kor. 60 fill.  Előzőleg befolyt 
1288 korona. Együtt 1559 kor 60 fill.  Fogadják a 
nemes szivii adakozók az ev ref.  egyház hálás kö-
szönetét. Az ev. ref  egyház kebli tanácsa ezúton 
kéri az ivtartókat, hogy a legcsekélyebb adománynyal 
is. az iveket szíveskedjenek a lelkészi hivatalhoz be-
terjeszteni. Sz. udvarhely, 1904. máj. 6. Vajda  Fe-
rencz ref.  pap. Kovács  Dániel pénztáros. 

A városi birtokosok figyelmébe.  Fölhivatnak 
az Udvarhely városi birtokosok, kik legeltetési jogu-
kat a folyó  évre érvényesíteni akarják, hogy arány-
joguk kiíratása végett folyó  hó 20-ig Hlatky  Miklós 
birtokossági elnöknél jelentkezzenek ; mert az arány-
jogot fehüutető  bizonyítvány nélkül marhát nem le-
het kihajtani a városi csordába. Megjegyeztetik, mi-
szerint 8 hold birtok után csak egy darab marha legel-
tethető, tekintet nélkül az állat nagyságára és idejére. 

A parajdi Polgári-társalgókör folyó  hó 23-ikán, 
saját pénztára javára nyári tanczmulatságot rendez. 
Belépti dij személyenként 80 fillér. 

A Gazdasági egyesület választmánya folyó  hó 
10-én d. u 3 órakor a vármegyeház kistermében 
választmányi ülést tart, melyre a választmány tag-
jait ez uton meghívja Tárgysorozat: 1. A nagymél-
tóságú m. kir. földmivelésügyi  miniszter székelyföldi 
kirendeltsége jelentésének tárgyalása. 2. Folyó ügyek. 

Sztrájkoló tanulók. Mindenesetre erősen jellemzi 
a mai társadalmi állapotok elfajulását,  hogy immár 
nemcsak a péklegények lépnek sztrájkba, akiknek 
elvégre is a 16 órai munkaidő mellett ez megbocsát-
ható, hanem az imént lezajlott vasúti sztrájk után a 
tanulók is erre adták fejüket.  Szerencsére e modern 
áramlat nem általános, hanem ezalkalommal csak a 
székelykereszturi állami képezde növendékeit ejtette 
meg. E képezde egy pár növendéke, miután egy s 
más kihágásért lényegtelen intelemben részesült, na-
gyot és merészet gondolt és sztrájkba lépett. Ez ma-
gában még nem lett volna nagy baj, hanem a sztrájk 
vezérek az ifjúság  egy részét is rábírták arra, hogy 
őket ez eléggé meggondolatlan cselekedetükben kö-
vessék. Szerencsére az ifjak  túlnyomó része csakha-
mar átlátta, tettük szomorú következményeit s már 
másodnap osztályba mentek. Az ügy vizsgálatára a 
miniszter Radványi  miniszteri titkárt küldötte ki, 
kinek azonban semmi munkája sem akadt. Időköz-
ben ugyanis maguk a vezérek is belátták tévedésü-
ket 8 illő bocsánatkérés után az intézetbe bebocsá-
tást nyertek. 

A Szejke fürdő  ma, vasárnap megnyílik. Jó ze-
néről és vendéglősről gondoskodva vau. Meleg fürdő 
naponta kapható. Kocsi naponta közlekedik. 

Tenyészüsző vásárlások. A Gazdasági egylet 
kiküldöttei, névszerint Szabó  István, Balássy Sándor 
és Soó  István, az egylet megbízásából 34 drb. te-
nyészüszőt vásároltak meg kiosztás végett. A vásá-
rolt üszőket az egyes gazdák 158 korona átlagos ár-
ban vették át. 

T á v i r a t o k . 
B u d a p e s t , május 7. 

(Érk. d. u. 4 ó.) 

Jókai felravatalozása. 
Magyarország nagy halottjának: Jókai Mórnak 

holttestét tegnap este a gyászbázból a Nemzeti mu-
zeum előcsarnokába szállították, hol felravatalozzák. 

Jókai végrendelete. 
Egy budapesti közjegyzőnél végrendeletet ta-

láltak, mely szerint Jókai vagyonának felét  nejére, 
Nagy Bellára, másik felét  Feszti Árpádnéra hagyja. 

A Kossuth-pártból. 
A Kossuth-párt tegnap este képviselőházi bi-

zottsági jelölési értekezletén, a párt obstrukeziós 
ifjú  tagjai külön jelölő listával vonultak fel,  több 
r^gi békepártit kibuktatui akarván, hogy helyükbe 
saját embereiket válaszszák be a bizottságokba. 

Végre békés megegyezés jött létre, csupán 
Barta Ödönt buktatták ki három bizottságból. 

József föherczeg részvéte 
Jókainénak tegnapi nap folyamán  a király, a 

kabinet iroda főnöke  által fejezte  ki részvétét. 
Ma József  föherczeg  küldött meleghangú 

táviratot Jókainénak. 

A holtestet bebalzsomozzák. 
Éjfélkor  megjelent a Nemzeti muzeumbau Jókai 

koporsójánál Ho l ló Ferencz dr. két assistensével. 
Az orvosok felbontották  a koporsót és Jókai holt-
testét villanyfény  mellett bebalzsamozták. A műtét 
reggel 7 óráig tartott, azután visszatették koporsójába. 

A ravatalozás ma reggel óta szorgosan folyik, 
noha a munkálatokkal, még igen hátra vannak. 
Egész nap és ma éjjel is dolgozni fognak. 

A ravatal mellett egy kis szobában két disz-
magyarba öltözött huszár őrzi Jókai koporsóját. A 
szoba ajtaja egyelőre be van zárva. 

Országgyűlés. 

A képviselőház mai ülésén a képviselők nagy 
része feketében  jelent meg. 

Tizenegy órakor nyitotta meg P e r c z e 1 elnök 
az ülést. Az országgyűlés harmadik ülésszakának 
megnyitását elrendelő királyi kézirat felolvasása  utáD, 

E l n ö k rendkívül meleg szavakban elparentálta 
Jókait, kiben kiváló hazafit  veszítettünk ; ki lángo-
lóan szerette hazáját és a magyarok nevének külföl-
dön is dicsőséget szerzett. Indítványozza : a képvi-
selőház helyezzen koszorút a ravatalra, adjon jegyző-
könyvben kifejezést  részvétének, és tartsa kötelessé-
gének, hogy a temetésen testületileg részt vegyen. 
(Általános helyeslés.) 

B e r z e v i c z y kultuszminiszter a kormány ne-
vében is hozzájárul az előterjesztéshez, majd gyö-
nyörű szavakkal méltatja Jókai működését és beje-
lenti, minthogy a költő halála az országgyűlés szü-
netelése alatt történt, a törvényhozás utólagos jóvá-
hagyásának reményében, saját felelősségére,  megtette 
a temetésre nézve a legszükségesebb intézked éseket. 

T h a 1 y Kálmán csatlakozik az előterjesztéshez. 
Ezután Elnök a legközelebbi ülést hétfőre  tűzi 

ki, melyen a Ház alelnökeit, 'jegyzőit és háznagyát 
fogják  megválasztani. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után a gyűlés vé-
get ért. 

Rákóczi hazaszállítása. 
Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítása ügyé-

ben ma délben Perczel házelnöknél bizalmas jellegű 
tanácskozás volt. 

A tanácskozáson Gróf  T i s z a István, Báró 
P o d m a n i c z k y , S z e n t i v á n y i Árpád, T ha 1 y 
Kálmán, S z e d e r k é n y i Nándor és Zichy Aladár 
gróf  voltak jelen. 

A tanácskozáson arról folyt  szó, mik legyenek 
azon előterjesztések, melyeket a miniszterelnök a 
hamvak hazaszállítása dolgában a királynak tegyen. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
Telefon  ttzáui: 14. 
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NŐI kalapokat elegánsan készít és átalakít 
K a g y R ó z a 

Vár-ntc/.a 1 Becsek D. Fia könyvnyomda 
» mellett 

Szám 963—904 tkvi. 

Árverési birfletményi  kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint. tlkvi 

hatóság közhíré teszi, hogy özv. dr Kovács Móraé 
gyám által képviselt, Kovács László. Ilona, Margit, 
Perzsi és Emma kiskorú végrehajtatóknak, Benedek 
Ferencz végrehajtást szenvedett elleni 64 kor. 40 
fillér  töke követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben végrehajtást szenvedettek, és a társtulajdonos 
Benedek Mózesné, Sebestyén Rozália, Benedek Áron 
kiskorú, Benedek Róza, Margitnak a lengyelfalvi  I. 
B. 75. számú tjkvben foglalt  ingatlanaira C 11 alatt 
özv. Benedek Mózesné javára bekebelezett élethosszig 
lani haszonélvezetijog fejtartásával  és pedig 159, 
160 hrszm ingatlanra 328 k, 336 hrs-zm ingatlanra 
4 k, a 481 hrsz ingatlanra 25 k, az 551 hrsz 
ingatlanra 4 k, 552, 553 4 k, 572 1 k, 664 6 k, 
842, 843/1 7 k, 860 4 k, 864 4 k. 911, 912 2 k, 
1557, 1557/a, 1558, 1562 7 k, 1702/3, 1703/1 6 k, 
2280 4 k, 2286/2 9 k, 2311, 2312 54. 2492 6 k, 
2590, 2591/1 7 k, 2696 1 k. 3354, 3355 6 k, 3545, 
3546 H k, 3907 2 k, 3927 3 k, 3«78 4 k, 4174 5 
k, 4649, 4652/2, 4653/1 12 k, 5116 4 k, végrehajtást 
szenvedőnek és a társtulajdonos kiskorú Benedek 
Kálmán, Áron és Véráuak az I. B 77 számú tjkvben 
a 163 hrszu ingatlanra 23 korona a 170/a hrszu 
ingatlanra 20 k, 337/2, 338 4 k, 922 1 k, 938/2 2 
k, 1476 8 k, 2286/5. 2287 24 k 2626 3 k. 2677 4 
k, 2695 2 k, 3151 4 k, 3294/1 3 k, 3333/1 2 k, 
3338/1 3 k, 3437 9 k, 3457 13 k, 3836/2 13 k, 
3859, 3860 10 k, 3871, 3872/1 38 k, 3976 7 k, 
4001 11 k, 4643/2, 4644, 4646 17 k, 4896 10 k, 
5113 6 k, végrehajtást szenvedőnek és társtulajdonos 
ifj.  Biró Mihályné Simó Zsuzsanna, Benedek Áron, 
Kálmán és Vera kiskorúaknak az I. Rész 100 számú 
tjkvben foglalt  ingatlanaira az A alatt Simó Rózsi 
szül. Srbestyén haszonélvezeti jogának fenntartásával 
és pedig a 217 hrszm ingatlanra 320 kor., 305, 306 
6 k, 308/2, 309/1 11 k, 421, 422 6 k, 463 3 k, 
564 3 k, 590 4 k, 642 645 5 k, 705 6 k. 720 2 k. 
927 2 k, 945 5 k, 1117/a 6 k. 1137 3 k, 1147, 1148 
11 k, 1165 4 k, 1186 2 k, 1256 8 k, 1288 1 k, 
1188 2 k, 1313 1 k, 1530-1531 3 k, 1787 2 k, 
2806 4 k, 1845 3 k, 2014, 2015 2 k, 2066 2 k, 
2276 4 k. 2833, 2834 1 k. 2862/1 2 k, 2907/2 1, 
31281 2 k, 3154/1 1 k, 3236 1 k, 3753 3 k. 3771 
2 k, 3819 3 k. 3865 5 k. 3948 6 k. 3987 6 k, 4091 
12 k, 4271, 4272 6 k, 4310, 4311, 4312 6 k, 4549 
10 k, 4557 9 k, 4587/2 7 k, 4708 7 k, 4738. 4784 
hrszu ingatlanra 8 korona, kikiáltási árban ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904. évi 
május hó 13-ik napján délelőtt 9 órakor a L mgyel-
falva  községházánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alul is el-
adatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-udvarhelytt, 1904. ápril 25-én. 

MihAly, kir. tszéki egyes biró 

Kíjz butorraHtár 
f e l t ű n ő  o l c s ó é s 

j ó k i v i t e l ű 

B Ú T O R O K | 
k a p h a t ó k 

n a g y választékban 

WEISS ÁRMIN butorraktárában 
8zékelyudvarhelytt, Batthyány-tér 12 sz. 

EREDETI anao1 é s f rancz ia 
fekete  és szines női ruhakelmében 

t a V a s z i i d é n y r e d ú s V á l a s z t o m f e z e i t ,  ú g y Ki t fá lda t i  í z l é s e s 

nöi diszkaiapok a legutolsó párisi divat szerint, fekete és szines napernyök-
és ruhadiszekben nagyválaszték rendkívül jutányos és szolid árban való be-
szerzésére tisztelettel feihivom a mélyen tisztelt hölgyközönség figyelmét, 
hogy mielőtt bevásárlását megtenné, szíveskedjék ujdonságaimot megtekinteni 

Szíves pártfogást  kér mély tisztelettel 

BARCSAY  KÁROLY  n 6 i é s ^ 
S Z É K E L, V I D V A R H E L V . 

Kiváló szerencse Töröknél! 
F e l ü l m ú l h a t a t l a n u l 

a 

a 100 000 kor. főny.  a 74366. sz. sorsj-re 
a 100 000 B „ az 52528 „ 
a 100 000 „ „ a 94780. „ 
a 90.000 r „ a 109780. „ 
a 90 000 „ , a 83610. „ 
a 90.000 „ „ a 92787. „ 

a 80.000 kor. 
a 70.000 „ 
a 70.000 „ 
a 60.000 „ 
a 60.000 „ 
a 50.000 „ 

V8 eredeti sorsjegy írt - ,75 kor, 1,50, lU írt 1,50 kor,"3,-, v . írt 3 k, fi-.  7. írt fi.-  k, 1 2 -
A sorsjegyeket u t á n v é t t e l vagy az összeg e l ő z e t e s b e k ü l d é s e ellenében küldjük. 

Hivatalos tervezet dijtaUnul. Megrendeléseket eredeti so sjegyekre kérünk 

f .  é . m á j u s h t f  1 7 - i g 
bizalommal hozzánk küldeni. 

T Ö R Ö K A . é s X S A . 
B A N K H Á Z A l l U D A l ' E S T 

X l a z á i E L l s : l e g i ^ . a g r y o ' b ' b o s z * á i l 3 7 s o r s j á i t ó ] r - - ü . z l e t e . 

FÖArudAnk o s i l á l j s o r ü j f t í f k  ü z l e t e i : 

Központi Törés-kőrút M , I. fiák  Viczi-körút j/a, II. fiók:  lkam-korút l l í , III, fiók:  Erzsébet-köriit M/a. 

T ö r ö k A . é s T á r s a , b a n k h á z a U u c l a p e s t . 
ReiflteMttevél  levágandó. 

Kérek részemre.. 
együtt küldeni. 

Az összeget 

— — 1. oszt. m kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel 

{ utánvételezri kérem | 

postautalványon küldöm l A nem tetsző törlendő 
mellékelem bankjegytkben (bélyegekben) J Pontos czim : 

kedvez főirodánknak  a szerencse. Rövid idő alatt 
15 millió korona nyereméuynél többet fizettünk 

nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben 

l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t é s p e d i g : 
a 0 0 5 , 0 0 0 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, 

főny.  a 83061. sz. sorsj-re 
„ a 81161. „ 
„ a 5498. „ 
„ a 51613. „ 
„ a 76347. „ 
„ a 4036. „ 

és ezeken kivül még egyéb sok nagy nyereményt. 
Ajánljuk ennélfogva,  hogy a világ legesélydusabb sorsjátékában vegven rész». A most következő magy. kir. szabadal-

mazott 14. osztálysomiátékbau újból 

H O . O O O s o r s j e g y r e 5 5 . 0 0 0 p é n z n y e r e m é n y 
jut és összesen egy hatalmas összeget 

1 4 mi l l ió 4 5 9 . 0 0 0 koronát 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. 
A l e g n a g y o b b n y e r e m é n y a l e o s i e r e n c s á s e h h «*K»fth#»n 

S W Hitiitiö minóWú «$ legmagasabb szilárdságú portland ezementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓ! PORTIAM) CEMENTGYÁR 
Brassóban S z e l i e l y t i d t f a r h e l y t t  Kapható flöster  e s G á b o r m m . 

DIVATOS M O S ü K E L M É K 


