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Tanárok gyűlése. 
Székelyudvarhely, julius 2 

Az országos tanáregyesület tagjai váro-
sunkba gyülekeztek nyári tanácskozásra. A most 
befejezett  iskolai esztendő fáradságai  mellett is 
érdeklődnek nemes élethivatásuk nevelésügyi, 
közigazgatási és másnemű kérdései iránt. Bi-
zonyára most is, mint minden egyes alkalommal 
igaz hévvel fogják  a fölvetett  kérdéseket tár-
gyalni, mivel azok csakugyan olyanok, a melyek 
érdemesek arra, hogy a lélek átmelegedjék tőlük. 

Az ujuló nemzedéknek mind tökéletesebb 
előkés/itését és e téma népszerűsítését vallja az 
Om. K özépisk. Tanáregyesület programmja. Av-
val, hogy összejöveteleit minden évben megismé-
telve, hazánknak más és más helyén gyűjti össze az 
egéaz  országból utrakeló tagjait, igyekezik elérni 
azt. hogy megismertesse földünk  szépségeit, né-
pét, sajátosságait. Feladatának tekintette, hogy 
tauulni vágyó, közvetlen személyes érintkezés-
ből s nemcsak exkatedra ismerjék tudományuk-
nak korypházusait. 

Befejezetlen  nemzeti állapotunk mellett az 
állami tudat és közös hazafiasság  fölébresztése 
vagy megszilárdítása jórészt az iskolára néző 
föladat;  tehát az iskolának sokkalta több ne-
velő kötelessége van, mint másutt. Azonfelül 
itt-ott egészen nyers kulturaviszonyaink közt az 
általános kultura terjesztése is nagyobb föladat, 
mint másutt. Tanáraink sokkal inkább részt-
vesznek — és tegyék is — a nyilvános irodalmi 
és művelődési mozgalmakban, mint másutt., mi-
vel a müveit kö?éptömeg elvárja akcziójukat. 

Viszont ebben a mi országunkban, ahol 
egyik társadalmi probléma a másik sarkára hág, 
a közoktatási kérdések helyes megoldása szer-
fölött  nehéz. Különösen pedig fontos  az, hogy 
az iskolai szervezet, a kisdedóvástól kezdve föl 
egészen a tudományos és művészeti oktatásig, 
a nemzeti fogyatkozásokkal  és a nemzeti fölada-
tokkal egyaránt számoljon Hogy ugymondjuk 
előkészítse azokat a csatornákat, amelyeken át 
a nemzeti erő, a jövő nemzedék, a maga helyét 
az ország életében helyesebb arányokban fog-
lalja el. Nemcsak arról van itt szó, hogy a 
műveltséget és a szaktudást biztosítsuk, de arról 
is, hogy igazán nemzetivé tegyük, azonfelül  pe-
dig megadjuk a nemzeti életnek azt a kultur-
ídegrendszert, mely arányosan kapcsolja össze 
az egyes részeket a magyar élet egységébe 

Tanárainkat nagy nemzeti érzés hatja át, 
az kétségtelen, s az ők kitartó, lmkadatlan mun-
kásságuknak az eredménye, hogy az egyes ré-
szekben levő hiányok, korszerűtlenségek és fo-
gyatkozások fokozatosan  eltűnnek ; s a közép-
iskolákban általában sikerült a nevelésnek és 
oktatásnak nagyobb és tartalmasabb hazafias  jel-
leget adni, s nmi szintén igen becses eredmény : 
a középiskolai ifjúságban  eddig el sem képzelt 
módon fölébreszteni  a művészet s általiban a 
magosabb kulturjavak szeretetét. Ezeknek fej-
lesztésén munkálkodnak ezek, az évenként megtar-

tani szokott vándor tanár-gyűlések, amelyeknek 
nyomán szerte az országban kultur-láz állt elő, 
ami a jövő nemzedék lelki életének nagyobb 
nemességét logikai bizonyossággal maga után 
fogja  vonni 

Ezért üdvözöljük mi örömmel a mai napon 
bár várakozáson jóval csekélyebb számmal, a 
mi köiünkbe érkezett vendégeket, kik között a fő-
város számos tudós professzorát,  de hazánk 
minden részének lelkes tudománybarátját találjuk 
föl.  Hisz e lelkes és tudományos seregnek kö-
szönhetjük, — mely alapvető munkájául azt tűzte 
ki, hogy Magyarország népét műveltté és ma-
gyarrá tegye — azon igen rossz felfogás  meg-
törését, hogy a tanügyi dolgok iránt, a nagy 
közönség, mely eleddig azokat unalmasnak ta-
lálta, érdeklődjék, sőt maga a parlament és sajtó 
is állandóan foglalkozzék  velük. Hisz Magyar-
országon van mindenféle  közvélemény; van köz-
igazgatási, van gazdasági, igazságügyi, csak tan-
ügyi közvélemény nincs, vagy legalább is nem 
volt eddig. Minden újságolvasó embernek meg-
van a maga biztos véleménye és állásfoglalása 
minden kérdésben, 67-es, vagy 48-as, agrár vagy 
merkantil, s a maga álláspontja mellett lelkese-
dik, agitál, propagál. Minden féle  törvényalko-
tás lázba hozza a közvéleményt, pártok kelet-
keznek, egymással ellentétes irányok, egymással 
termékenyítő harczot vivnak. Csak, ha közok-
tatásügyi dolgokról van szó, akkor nincs sen-
kinek se véleménye, senki sem lelkesedik, senki 
sem izgatódik és izgat se pro se kontra Mintha 
a tanügy csak a tanárok dolga volna, mintha az 
iskola csak a tanítókat érdekelné. 

E szempontból is fölötte  lényeges az a 
munka, melyet az Orsz. Középisk. Tanáregyesület 
végez az így évenként megtartaui szokott nagy 
gyűlései alkalmával. A sikernek és haladásnak 
minden téren első föltétele  a szervezet s az, 
ami csak ebből fakadhat  föl:  az egységes  szel-
lem.  Ezen munkálkodik az Országos K. Tanár-
egyesület, mely ez alkalommal immár 38-ik évi 
közgyűlését tartja, e czél eléréséért apostolkod-
nak a közoktatásügy napszámosai, hogy köz-
művelődésünk széttagolt szervezeteit egymással 
és önmagukkal is összhangzásba hozzák. 

Erre pedig, nem sértjük meg vele a ven-
dégjogot, szükség van. A külső szervezeti hibá-
kon kívül, közoktatásunkat, de legkivált a kö-
zépfokút,  megbénítja egy beteges szellem : a túl-
terhelés és a gyakorlati élettől való eltávolodás. 
Az iskola inkább tanit, mint nevel. S a mire 
megtanít, annak igen kevés hasznát látja az em-
ber az életben. A középfokú  oktatásnak nem le-
het az a feladata,  hogy a tudomáuyok egész 
tömegét az ifjúságba  öntse; ez az egyetem és 
az egyetementuli foglalkozás  hivatása. A közép-
fokú  iskola czélja legfőképen  a gyakorlati élet 
számára műveltté tenni az ifjút.  Ezért jobb a 
tudománynak kisebb anyagát jobban megérlelve 
a lelkébe önteni. Az élet és iskola között egy 
nagy űr van; azért az iskolát közelébb kell 
hozni az élethez. Nap-nap után uagyobb feladat 

hárul az iskolára. Amint pusztul a családból 
az erkölcs — pedig pusztul! — ugy megy át 
lassanként a tanárra az erkölcsi nevelés, a szü-
lői gondozás feladata  is. És kisebb baj, ha ke-
vesebb tudománynyal kerül ki az ifjú  az isko-
lából az életbe, mintha erkölcse, szelleme, lelke 
romlott Egy testben erős, egészséges, művelt-
ségben gazdag, érzésben nemes és hazafias,  er-
kölcsben tiszta s szellemben szabad és független 
generácziót csak egy ép ily egészséges, becsü-
letes, hazafias  és szabad szellemű közoktatási 
rendszer képes nevelni És mi büszkén hirdet-
jük, hogy a mai rendszer, — melynek méltó ve-
zetője Berzeviczy Albert — ilyen, s ha taná-
raink össze jönnek, azért jönnek össze, hogy an-
nak módozatait egy 8 más tekintetben megbe-
széljék, megvitassák, melynek eredményéből a 
tiszta józan, egészséges szellemi közoktatás szű-
rődik le. 

Van azonban az idéni közgyűlésnek egy 
igen fontos  czélzata is, melyért minket e gyű-
lés kétszeresen kell, hogy érdekeljen és ez a 
Székelyföld  megismerése. A székely kérdés si-
keres megoldásához, kétségtelen, a székely és 
magyarországi közönség közötti érintkezés ál-
landósítása vezethet. Nagy hiba ránk, székelyekre 
nézve az, hogy a két. országrész lakossága év-
századokon át idegen maradt egymással szem-
ben. A ki ma Erdélyen egyszerűen keresztül 
utazik, nem magyarnak látja ezt az országrészt, 
mert a főközlekedési  ut végig Erdélyen idegen 
ajkú népektől lakott és valljuk meg, egyhangú 
vidéken vezet keresztül. E gyűlés tehát ez 
irányban is kultur-missziót teljesít., amidőn a tag-
jai számára alkalmat nyújt megismerhetni a 
Székelyföldnek  szépségekben, természeti kincsek-
ben pazarul gazdag tájait, hogy lássák és él-
vezzék és jövőre vonzódjanak ide, melynek nyo-
mán fürdőink  forgalma  fellendül  és méltó felka-
rolásban részesül. Pár évtizeddel ezelőtt Romá-
nia uri társasága népesítette be nyaranként a 
Székelyföld  nagyobb fürdőit.  Románia azonban 
ujabban maga teremtett gyógy- és üdülő helye-
ket, olyanokat, melyek külső fény  és kényelem 
tekintetében messze túlszárnyalták a mieinket. 
Az idegen módos vendégek e miatt csaknem tel-
jesen kimaradtak. E veszteség mindeddig nem 
pótoltatott; fürdőinket  Magyarországról nem 
látogatják. Hisszük, hogy most sikerül sokak-
nak érdeklődését magunk iránt fölkelteni  s meg-
ismertetni és talán megszerettetni a Székely-
földet,  mi által akár milyen kevés gyakorlati és 
fogható  eredményt is elérni. Erre pedig most, 
amidőn a székely már kezében vándorbottal meg-
indult a tengeren túlra, igen is égető szükség 
vau. . . 

A vendégek már itt vannak körünkben, s 
nekünk ők igen szívesen látott vendégeink. Óhajt-
juk, hogy a székely vendégszeretet tegye oly 
emlékezetessé nekik a körünkben töltött percze-
ket, mint amilyen tiszta szivünkből fakadó  lel-
kesedéssel fogadt.uk  mi őket üdvözletünkkel: 

Isten hozott! —r. 



Belföld. 
— A néppárt. — 

Székelyudvarhfily,  julius 1. 

A magyar politikai közélet a legutóbbi idők-
ben sajátságos tüneteket tár elénk. Ezek a tünatek 
olyan hatalmas erővel tolulnak előtérbe, hogy hova-
tova az egész közvéleménynek foglalkoznia  kell e 
lelenségekkel. 

Egy idő óta ugyanis olyan jelenségek tűnnek 
fel,  amelyek arról tanuskodmk, hogy recsegnek-ro-
pognak azok az alapok, melyeken az utóbbi évtize-
deken át a magyar politikai élet nyugodott. Az 
ideák még csak kavarognak, de máris inognak a 
a megszokott alakulások, lazulnak a meglevő párt-
keretek és pártkötelékek. A jelenségek azt mutat-
ják, hogy a kavargó és forrongó  eszmék utoljára is 
uj pártalakulások, uj politikai programmok alapján 
való csoportosulásokat fognak  eredményezni. 

A nemzeti párt és a függetlenségi  48-as párt 
belső kalamitásai a legutóbi időben sok gondolkozni 
valót nyújtottak a közvéleménynek. E pillanatban 
pedig a harmadik ellenzéki párt foglalkoztatja  a po-
litikával foglalkozó  köröket. 

Régóta nem titok többé, a parlamenti tárgya-
lások figyelői  már a nagy obstrukczió óta tudják, 
hogy az országgyűlési néppárt kebelében lelső viszá-
lyok dúlnak A párt alakulása óta egy eredendő baj-
ban szenvedett. Két áramlat küzdött állaudóan a 
vezetésért. Egy konzervatív irányú egy békésebb 
természetű és <gy demagóg, harczias irányú. A kon-
zervatív iránju minden demagógiától és radikáliz-
mustól tartózkodó irányzatnak legelső képviselője 
volt maga és e párt egyik alapítója: Zichy János 
gróf.  A politikai visszavonultságából most egy csa-
pásra kiragadja a grófot  a választói előtt mondott 
beszámolója, melyben az egyházpolitikai revízióról 
tett nyilatkozatot. E nyilatkozatra tegnapelőtt Zxhy 
Aladár gróf.  a néppárt jelenlegi elnöke haladéktala-
nul megadta a válszt. S most már elemi erővel »ó-
dul elénk a kérdés, minő e pillanatban a néppárt 
politikai helyzete V 

Zichy Aladár grófnak  igazat kell adnunk ab-
ban a kijelentésében, melyre ő, a vezér a legilleté-
kesebb, hogy a n é p p á r t nyolcz évi fennál-
l á s a a l a t t semmi s i k e r t el nem ért . A re-
vízió ideáját a közvéleménybe belevinniök nem si-
került, ez az eszme ma tovább ált a megvalósulás-
tól, mint valaha állott, az egyházpolitikai reformok 
régóta beváltak, ugy, hogy ma a revízió sok régi 
barátja is meghajlik a tények előtt és egy uj fele-
kezeti harcz veszedelmét felidézni  nem akatja, mig a 
revízió sikeres keresztülvitelének reménységében sem. 

Avval pedig tisztában kell lennünk, hogy az 
országgy ilési néppártnak több olyan programmpontja 

A homoródalmási barlangról. 
Irta: Tamás  Albert  főgimu.  tanár. 

Kelet népei, ha boldogságról álmodnak, patak 
mellé képzelik magukat s legszebb dalaik források 
vizéről zengenek. Patakok, források  köré telepedtek 
le az emberek, minthogy az életnek a viz első fel-
tétele, a boldogságnak ez a forrása.  A viz azonban 
néha rombol, pusztít, újra formál,  a mennyiben he-
gyeket bont, szárazföldeket  hord el, sziklákat tör át, 
a kősziklákban óriási üregeket váj s a mit innen 
magával visz, amott lerakja. A viz mint ilyen, ha-
talmas geologiai tényező a földfelület  átalakításában. 
A viznek egy ilyen, igazán hatalmas, mert évezre-
dekig tartó munkájához a homoródalmási barlanghoz 
vezetem képzeletben az olvasót. 

A mint elhagytuk a Vargyas patak medrét, a 
baloldali hegyekre emelkedik az ut, hol egy kápolna 
romjai láthatók. Tovább haladva a Kömezö  szikla-
karajára jutunk, melynek lábainál tátongó félelmes 
örvény állja utunkat s a hol a nagyszerű látvány 
leszegezi lábainkat. Függélyes sziklafalak  között az 
összeszorított Vargyas zúgása visszhangzik és a nagy-
BzerŰ hegyrepedésnek meredek oldalaiba sötét bar-
langok üregei tátonganak. Kétfelől  óriási sziklahe 
gyek emelkednek, a baloldali a 925 m. magas Mái, 
a jobboldalit Erössnek  és Böcsök Máltetönck  is neve-
zik. Egy veszélyes kőzuhany alkotta talajon lecsúszva 
a patak medrébe érkezünk, mely sokszor elég udva-
rias arra, hogy a kövek közé beszűrődve medrét 
szárazon hagyja, de gyakran az udvariasságot meg-
tagadja. A patak ugyanis rendes viz álláskor egyet 
fordulva  neki ront az Erössnek,  mely a támadást 
diadalmasan kiállván, a patak a Mál-ielé  fordul.  A 
Mái  már engedni látszik a támadásnak, a mennyiben 
a viz egyrésze egy szük nyíláson eltűnik alatta. A 
patak tajtékot hányva rohan be a sziklák alá, a másik 
oldalon pedig újra előtör sárosan, zavarosan. A kinnre-
kedt viz egy kanyarodással ismét az .Erős-felé  fordul. 

A mit itt látunk, bámulunk, csodálunk, a mi-
ben itt gyönyörködünk, az a pataknak a sziklákkal 
folytatott  küzdelme meg a küzdés eredménye. Az 
ádáz küzdelemnek eredményeit, a ketté osztott, ke-

nincs, mely őt a többi párttól politikailag elkülöní-
tené s külön csoportosulását indokolná. íme tehát 
előttünk áll egy politikai csoport pusztán és kizáró-
lag az egyházpolitikai revíziónak napirendről lekerült, 
de különben is csekély nemzeti jelentőségű jelsza-
vával ! Kérdezzük, van-e jogosultsága ennek a poli-
tikai alakulásnak ? És nyilván ez a kérdés merülhe-
tett fel  Zichy János gróf  lelkében is, a mikor poli-
tikájának czéljai felett  elmélkedett. 

A néppárt eddigelé sikereket el nem ért, mondá 
Zichy Aladár gróf,  nem is fog  elérni beláttiató idő-
kön keresztül, ezt látszik felelni  Z chy János gróf. 
A magyar közvélemény pedig tisztán látja, miként 
recseg és ropog e politikai párt működési alapja. 
Vámkérdések, gazdasági problémák, nehéz közjogi 
feladatok  kellőközepén ki ábrándozbatik egyházpoli-
tikai revízióról? 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, julius 1. 

Péter és Pál ünnepe nagy jelentőségű a 
magyar gazda életében. Ragyogó, piros betűs 
néha, gyászos, fekete  komorságu nap máskor. 
Mikor valóra váltja egy országuak- egy évi re-
ménykedését, örömünnep akkor. Mikor remé-
nyét szegi a gazdának egy hoszzú esztendőre, 
gyásznappá változik akkor 

Mindenképen nagy nap Péter és Pál apos-
tolok napja, mert ez jelzi a tulajdonképeni 
aratási muuka általános kezdését. Akkor vág 
be először az élesre fent  kasza a hullámzó 
aranytengerbe, a gabonába. Az „élef-be,  ahogy 
a magyar gazda mondja. 

Valóban az „élet" az, aiuit a kasza ott 
rendre vág Az élet van fölhalmozva  azokban 
a kalászokban, azokban a kévékben és keresz-
tekben. Hiszen, ha aczélos-piros szemekkel van 
tele a búzakalász, ha a marokverő lányok nem 
győzik kévékbe kötni a lekaszált gabonát, ha a 
keresztek elborítják a tarlót, akkor valóbau uj, 
friss  élet fakad  belőle. Az azt jelenti, hogy egy 
hosszú esztendeig meg lesz a betevő falat,  lesz 
miből adót fizetni,  lesz miből ruházkodni, isko-
lázni a gyerekeket, kitatarozni a házat, meg-
szaporítani a jószágot. Az a boldogságot és jó-
létet jelenti. A gazdák boldogságát, az ország 
jólétét. 

* 

resztül tört, átfúrt,  átlyukgatott sziklákat tekintve, 
nem Dehéz megállapítanunk, hogy a küzdelemből a 
patak kerül ki mindig győzedelmesen. A patak med-
rét követve, ott a hol a meder a szorosnak 
egy kanyarulata által elzárulni látszik, falmeredek 
sziklaoldal emelkedik fel  a nagyszerű tömkeleg-
ből midőn megpillantjuk a Mái  oldalából az Üreges 
sarkok nevű sziklafal  oldalán a patak medrétől 20 m. 
magasságban azt a tátongó üreget, melyet a nép 
egyszerűen Kölyuknak  nevez s a mely régi okleve-
leken Csudálókő  néven fordul  elé s ezen régi classi-
kus elnevezés leginkább is megilleti, mert jellemzőb-
ben fejezi  ki ezen csudás sziklaszoros még csudásabb 
barlangjának fogalmát. 

Mi a barlang ? A barlang oly nagyobb földalatti 
üreg, mely természetes uton, többnyire a viz chemiai mű 
ködése folytán  keletkezik s a föld  felszínével  vagy nem 
közlekedik, a mikor csupán mesterséges — esetleg ter-
mészetes feltárása  által válik láthatóvá, vagy pedig nyí-
lása a föld  felszínéig  ér s igy könnyebben hozzáférhető. 
A viz a mint útjában a kőzetekből egyre oldja az ás-
váuyi anyagokat, egyúttal vájja is azokat és ilyneműt 
végtelen hosszú időkön keresztül tartó munkájának 
földalatti  üregek, odúk és barlangok az eredményei. 
A viznek oldó hatása, tehát a kőzetek vájása — 
vagyis a barlangképződés annál gyorsabb, minél na-
gyobb nyomás alatt van a kőzetekbe hatoló viz, mi 
nél magasabb a hőmérséklete, s minél több a szén-
sav esetleg egyébb savtartalom benne. A mészkő, 
dolonit, gipsz oldódik legkönnyebben s ezért ilyen 
kőzetekben leggyakoribbak a barlangok, s tényleg 
a h.-almási barlang is mészkő barlang, s mivel benne 
sok helyen félelmes  sziklákon meredeken kell leiej-
teni, más helyt pedig sziklaélekbe kapaszkodva fel 
mászni, leiejtés és felhágás  ellene mond azon felte-
vésnek, mintha a barlangot az ide fakadt  Vargyas 
mosta volna ki, mert a viz nem bir azon tulajdon-
sággal, hogy fel-  és le is folyhasson  ; továbbá a bar-
lang belseje magasabban áll mint a paták medre, ha-
nem igen is létrehozta a barlangot a sziklában levő 
számos forrásnak  mészkővet feloldó  lefolyásai,  me-
lyekből egy még ma is meg van a barlang legvégső 
osztályzatában. 

A képviselőházban a budget-tárgyalás fo-
lyik, sokkal jelentéktelenebb részvét mellett, 
mit ahogy az várható lett volna a nagy kam-
pány után. Alig lehet a képviselőket összetar-
tani, hogy a tanácskozások alatt kellő számban 
legyenek jelen. A tárgyalásnak mai, második 
napja is nagy visszaesést mutat már, s alig 
hihető, hogy az érdeklődés fokozódjék 

A parlamentünk jó ismerői azt mondják, 
hogy aligha volt valamikor ilyen rövid budget-
vita, mint amilyen ez lesz: a költségvetést né-
hány hét alatt letárgyalják, és elfogadják  anél-
kül, hogy akár a civillista emelésénél is na-
gyobb emócziokra lenne kilátás. 

Azt remélik, hogy j-ilius 20-áig elkészül-
nek a tárgyalással s akkor megkezdődik a nyári 
szabadság, mely szeptember közepéig, vagy vé-
géig tart A hosszú szünetre nagy szükség van, 
mert a kormánynak az idén rendkiviili sok 
dolga lesz az őszi ülésszak megkezdéséig. Ilye-
nek : az uj budget elkészítése, a melyet a 
megváltozott kiadási tételek alapján, uj alapokra 
kell fektetni,  továbbá azok a nagyfontosságú 
közgazdasági és katonai törvényjavaslatok, ame-
lyek az ősz folyamán  fogják  a házat foglal-
koztatni. 

* 

A múlt év tavaszán egész Horvátország 
forrongot.  A pénzügyi önállóság jegyében, de 
tulajdonképen a magyarok gyalázására megin-
dult mozgalom a szomszédságunkba a tenger-
mellékre is átcsapott és hónapokig tartott. A 
szusári kerületben olyan mérveket öltött, hogy 
a statáriumot kellett kihirdetni. Hogy pedig 
kik rendezték ezt a forrongást,  azokat Kova-
csevics István képviselő a képviselőház egyik 
legutóbbi üléseu tartott hazafias  szellemű be-
szédében leplezte le A maga meztelen valósá-
gában tárta fel  az izgatások és gyiilölségek 
okait s kíméletlen őszinteséggel nevezte meg a 
horvát papságot, amely a horvát érsekség és 
püspökség támogatásával szítja a magyarság el-
leni gyűlöletet. Ez izgatók ellen a kormány 
legszigorúbb eljárását követeli. A horvát izga-
tás pénzforrásairól  elmondta, hogy Szebenikóban 
és más dalmát városokbau a polgármesterek és 
kanonokok pénzgyüjtést rendeztek, a magyarel-

A h -almási barlang, cseppkőbarlang.  Cseppkő alatt 
közönséges értelemben a mészkőnek kristályos szö-
vetű változatát értjük, mely a barlangok tetejéről 
lelóg, vagy a barlang fenekéről  tornyosodik felfelé, 
általában pedig minden ásvány, mely valamely he-
lyen lecsepegő oldatból képződik. Leggyakrabban a 
szénsavas mész lévén az oldat, a cseppekből kép-
ződő anyag mészkővet — esetleg aragonitot ad. 
Mészkővön kívül még cseppkőalakban szokott kép-
ződni a chalctdon, kristályos quarcz, limonit, malachit. 
A mészkőnek mint cseppkőuek képződése a követ-
kező. Az esővíz, de a forrásvíz  is tartalmaz több-
kevesebb szénsavat. Amint tehát, a viz mészkő-
hegységben mészkővel érintkezik, bizonyos mennyi-
séget belőle felold.  S ha az ily viz a levegőre kerül, 
a szénsav elpárolog és a mész lerakódik. Jó alka-
lom van erre a barlangokban, melyeknek tetején a 
viz a mint cseppek alakjában átszivárog s bizonyos 
ideig ott vesztegelt, a szénsavat elveszíti s a mész-
carbonat szemcsésen kikristályodva karika alakjá-
ban marad vissza. Ehhez a2 ik, 3-ik és ezredik csat-
lakozik s rövidebb vagy hosszabb csap képződik, a 
mely a barlang tetejéről lelóg. Ha a cseppek átszi-
várgása szapora, akkor azok leesnek a földre  s on-
nan tornyosulnak felfelé  s igy oszlop, orgona, oltár, 
kut, sisak atb. alakban képződhetnek. A képződésnek 
megfelelöleg  gyakran a cseppkő különböző rétegek-
ből áll. Gyakran cső forma  tágasabb üreg vonul vé-
gig rajtuk, mi onnan van, mert az ujabb és ujabb 
csepp, az alatta levőnek anyagát oldja egy kissé s 
az üregben igen gyakran szépen kikristályodott 
mészpát látható. 

A barlangban nyirkos, hideg levegő csap meg, 
érezni lehet, hogy a nap sugarai sohasem hatolhat-
nak e helyre. Belépve a barlang nyiiását, egy óriási 
előcsarnok fogad,  a barlang előcsarnoka, mely olyan 
nagy, hogy 1000 ember könnyen elfér  benne. Az elő-
csarnokból jobbra-balra folyósok  nyílnak, melyeken 
át különböző nagyságú boltozatos üregekbe juthatui, 
a folyósok  helyenkint annyira szűkek, hogy csak tér-
den csúszva lehet az üregekbe hatolni, összesen 15 
ily üreg van a turisták részére hozzáférhetővé  téve, 
s ezek 758 m. nyúlnak be a hegység mélyébe. A 



27. szám. Udvarhelyi Hiradó. (3) 1904 julius 3. 
lenes izgatás czéljaira. A polgármesterek hiva-
talos iratban, pecsét és hivatalos ügyszám alatt 
szólították fel  a polgárokat az adakozásra. Az 
erre vonatkozó iratokat letette a Ház asztalára, 
mert nem hiszi, hogy a magyar kormány tét-
lenül nézhetné az ilyen dolgokat. Kovacsevics 
beszéde, melyben az egységes magyar állam 
eszméjét hirdette, a képviselőház osztatlan tet-
szésével és helyeslésével találkozott. 

* 

Politikai körökben mostanában sokat be-
szélnek egy konzervativ párt alakulásáról, mely-
nek Zichy János gróf  állana az éllére Mi a 
konzervatív álláspontnak nem vagyunk hivei, 
mivel azt véljük, hogy nálunk mostanig nem 
igen van mit konzerválni. Nekünk fejlődésre, 
haladásra, előmenetelre van szükségünk, ami 
mind csak a liberalizmus elvei mellett és zász-
lója alatt történhetik. 

Elvégre azonban mindez Zichy János gróf 
megítélése alá tartozik. Egy felekezetiséget  nem 
ismerő és nem kultiváló konzervativ pártot, ha 
törekvéseivel és irányával nem is értünk egyet: 
sokkal többre tartunk, mint egy néppárti elne-
vezés alatt működő felekezeti  csoportosulást, 
mely konzervativ érdekekért, a demagógia fegy-
vereivel harczol! 

* 

Valamikor nem is oly rég, a pályaválasz-
tás idején így állították fel  a kérdést: könyv 
vagy szerszám Ezen a korszakon ma uiár túl-
vagyunk. Megérhettük, a nyugodti példák és 
saját keserves tapasztalatainak révén, hogy 
minden foglalkozási  ág, minden pálya, amitói 
kenyérkeresetet várunk, megköveteli a képzett-
séget, s ehhez szükséges előtanulmányokat. Már 
lassacskán arra is rájöttek, hogy sem a meny-
nyiségbeli, sem a minőségbeli tauitás nem dönti 
el a leendő exisztenczia készültségét a megél-
hetésért való küzdelemre, hanem körülbelül egy 
formára  taksálandó minden studium, a mely 
az illető szakra tökéletes kiképezte ést nyújt 

Soha nem volt aktuálisabb az iparos neve-
lés kérdése, mint napjainkban, amikor az átme-
neti korszakot érezzük valamennyien, mert érez-
zük az átmenet szükséges, elodázhatatlan voltát. 

S tudjuk és érezzük valamennyien, hogy 
alapos szakismeretekkel biró, tanult férfiakra  van 
szükség, a kik képesek nagy gyári vállalatokat 
vezetni, s azok termékeit piaczképessé tenni. 
S ilyenekben van a legnagyobb hiány. 

Az intelligens osztály, Magyarországban 
még mindig túlságosan tódul az értelmi páh ákra, 
s csak a bukottakat szánja iparosoknak. 

így aztán nem csoda, In kevés emberanyag 
áll rendelkezésre a jövendő magyar ipar meg-
teremtésére s az anyag is meglehetősen gyenge. 
Halljuk is a panaszt, hogy senki se akarja fiát 
e pályákra terelni, csak akinek muszáj, akinek 
fia  megbutott 

Most a vá'ságos időkben össze kell fognia 
a társadalomnak a kormánnyal és kölcsönös, 
együttes buzdítás, sót némi erőltetés utján is 
le kell rakni a jövendő nemzeti ipar fejlődésé-
nek erős, biztos alapjait Vérébe kell oltani a 
magyarságnak azt a tudatot, hogy ma már az 
ipari pálya miatt társadalmi állás is teljesen 
egyrangu az úgynevezett diplomás uri pályák-
kal A könyvet és szerszámot nem szabad többé 
a', ipari pályán egymástól elválasztani. 

Városunk vendégei. 
Országos Közípisk. Tanáregyesületi közgyűlés Sz -udvarhelyen 

Sz.-udvarhely, julius 2. 

Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület idei nagygyű-
lését Székelyudvarhelyen tartja meg. A nagy és állandó 
politikai lárma közepette örömmel fordítjuk  szemün-
ket ama szerény művelődési munka felé,  melyet az 
Országos K. Tanáregyesület kifejt  és kétszeres őrömmel 
üdvözöljük a kultura munkásait azon megtisztelte-
tésért, hogy idei gyülésük színhelyéül városunkat: 
Székelyudvarhelyt, a székelység anyavárosát válasz-
tották, mely ez alkalomra zászlódíszt öltött. 

A fogadtatás. 
A vendégek fogadására  a ma reggeli vonattal 

Nosz  Gusztáv, Fazakas  József,  Szabó  András, Szarvas 
Arnold és Gáspár Balázs tanárok leutaztak Héjjas-
falvára,  hova a Budapest felöl  jövő gyorsvonat tizen-
ecy óra után kevéssel érkezett meg. Itt az érkező-
ket Nosz  Gusztáv a helyi Tanárikór titkára meleg 
szavakkal üdvözölte, melyre Beöthy Zsolt főrendi-
házi tag a következőleg válaszolt: 

Igon tisztelt kartárs urak! 
Örömmel jöttünk önökhöz, szolgálni azt az 

ügvet, mely mindnyájunknak, a haza nyugoti vagy 
keleti szélein lakó minden magyar elmének és 
szívnek közös ügye. Örülünk és nagyon köszönjük, 
hogy itt magyar testvéri szeretettel fogadnak, 
mert ebben biztosítékát látjuk annak, hogy azon 
érdekeket, melyeknek szolgalatára szenteltük ma-
gunkat, önök is éppen ugy szivükön viselik es 
oly nagy és erős elhatározással vannak az iránt: 
mint nn vagyunk. Fogadják üdvözlésünket és kö-
szönetüuket a szíves fogadtatásért. 

Ezután Dr Boncz Ödön osztálytanácsos a kor-
mány képviselője is köszönetét fejezte  ki, pár szóval 
üdvözölve viszont a kulturának derék munkásait és 
képviselőit. Ezután csakhamar a székelyvasutra száll-
tak át, ahol a vendégek közt az elszállásolási jegye-
ket osztották ki. Székelyudvarhelyre fél  2 órakor ér-
keztek be. 

A tanáregyesületi közgyűlésre érkező vendégek 
fogadására  szép és előkelő közönség gyűlt össze a 
a vasúti indóháznál. Az érkezőket lelkes óváczival 
fogadták.  A vendégeket váró közönség közül igen 
számosau csalódottan konstatálták, hogy a nekik ki 
osztott vendégek elmaradtak, s a 120 bejelentett 
vendég közül alig ötvenen jöttek el, mig a többiek 
elmaradásukat sem mentették ki. Mikor Beöthy Zsolt 
elnök, az egyesület tudós elnöke kilépett a kocsiból, 
Szakáts  Zoltán polgái mester lépett elő és a Követ-
kező meleg, szívélyes szavakkal üdvözölte: 

Méltóságos Elnök ur 1 Igen tisztelt vendégek ! 
Székelyudvarhely város közönsége nevében 

őszinte örömmel és tisztelettel üdvözlöm méltó-
ságtokat, kik mint a tudományos haladás zászló-
vivői szerény városunkat tisztelték meg azzal, 
hogy magasztos czélu összejövetelüknek színhe-
lyéül választották. 

Jól tudjuk, hogy ez a megtiszteltetés nem 
csupán székely anyavarosunknak szól — mely a 
Hargita aljában elszigetelve erre érdemeket alig 
szerezhetett, — hanem szól az egész székelység-
nek, mely a multak barczaiban megtépve, elcsi-
gázva bár, de lelkében igaz lelkesedéssel áldoz 
ma is a közművelődés oltárán. 

Mi székelyek, kik a nagy világ forgalmától 

távol a hazaszeretet által földünkhöz  lánczolva 
huzzuk a megélhetés terhes igáját, jelenünkben 
gyönyörűséget nem nyujthatunk. — Századokon 
át. folytatott  küzdelmekben feláldoztunk  mindent 
s ma már csak két kincsünk van: a multak di-
csősége és egy szebb jövő reménye. 

Az az általános meleg érdeklődés, mely a 
székelység iránt éppen a multak dicsősége alap-
ján az utóbbi időben az egész magyar társada-
lomban észlelhető, reménységgel tölt ei bennün-
ket egy szebb jövő iránt s valahányszor ezen ér-
deklődés megnyilvánulását látjuk, mindannyiszor 
uj erőt érzünk tagjainkban azon fontos  nemzeti 
missio betöltésére, mely a székelységnek Erdély 
bérczei között osztályrészül jutott. 

Ezen örvendetes meleg érdeklődés megnyil-
vánulását látjuk ez alkalommal is, midőn Méltó-
ságtok a messzi távolból ide fáradtak. 

Midőn ezen megtiszteltetésért hálás köszö-
netet mondok az orsz. középiskolai tanáregyesület-
nek, felajánlva  vendégszeretetünket szívből kivá 
nom, hogy itt tartózkodásuk legyen kellemes, 
munkásságuk gyümölcsöt hozó. 

Isten hozta ! Isten éltesse ! 
A szíves fogadtatást  Beöthy Zsolt a következő 

szavakkal köszönte meg: 
Igen tisztelt Polgármester üi! 
A köszönő szó minket illet, mert találkoz-

tunk székelyudvarhelyi barátainkkal is, akik 
fogadtatásunkra  baráti és testvéri kézzel elénk 
siettek. Örömünkre szolgál, hogy államhatalmunk 
itt a város küszöbén, kezet fog  a város társadalmá-
nak mélyen tisztelt képviselőivel. Ebben a szíves 
fogadtatásban  és üdvözlésben engedjék meg, hogy-
ne azt keressük, hogy a személyi munkásságot 
vagy talán az egyesületi munkásságot mint ilyet, 
kívánjuk kitüntetni: ugy érezzük, ugy akarjuk, 
hogy annak az ügynek a szeretete, és jelentőségé-
nek átérzése, melyet képviselünk, oka annak u 
szives fogadtatásnak  és kedves szavaknak melyek-
kel találkoztunk. Abban az érteiember örülünk 
mi legjobban, mert az értelmiség és magyar 
társadalom egymásra vannak utalva, az iskolák 
pedig legnagyobb szolgálatot teszik a nemzetnek, 
de csak akkor, ha a nemzet megérti őket. Ebben 
a fogadtatásban  ezt a méltánylást, ezt a meg 
értést szivünkből köszönjük. (Éljenzés.) 

Ezután Boncz Ödön min. osztálytanácsos, n 
kormány képviselője válaszolt a következő szavakkal: 

Dobogó szívvel állok itt, abbön a tudatban, 
hogy a Székelyföldön  állok; ott, ahol évezredes 
művelődés harczol. Ennek a tudata elfogulttá  tesz, 
azért ne is várják tőlem, kogy érzelmeimet, me-
lyeket átérzek, kifejezzem  ; most én csak annyit 
érzek, aunak az igazságát tudom, hogy a mely 
érzelmek a sziv legmélyén élnek, azok nem talál-
nak kifejezést,  azokat nem lehet feltárni.  Ezért 
egyszerű és rövid szavakba fogadják  hálás köszö-
netem a meleg üdvözlő szavakért melyekkel min-
ket fogadtak.  Újból köszönöm és szivemből üdvöz-
löm Önöket! 

Most a vendégek kocsikba ültek, s kijelölt 
szállásukra hajtattak. 

A vendégek még a délután folyamán  megtekin-
tették Solymossy  Endre sósfürdőjét,  mig estére a 
Hungária-kerthelyiségben ismerkodési vacsorára gyűl-
nek össze. 

A Közgyűlés sorrendié. 
Julius  3-ikán, vasárnap. 

Reggel fél  9 órakor választmányi ülés a vár-
megyeház kistermében. 

Délelőtt 9 órakor közgyűlés a vármegyeház 
disztormébon. 

Napirend:  I. Beöthy Zsolt elnök megnyitó be-
széde. Üdvözlések, llollaky  Arthur főispán  részé-
ről a vármegye nevében és Dr Solymossy  Lajos fő-
reáliskolai igazgató részéről a tanári kör nevében. 
II. Előadások: 1. Alexander  Bernát (Budapest): Ho-
fer  Károly emlékezete - - 2. Nosz  Gusztáv (Sz.-udvar 
hely): Eszmék a magyar nyelv s különösen az irO' 
dalom sikeresebb tanításához. — 3. Madzsar  Gusz* 
tav (Makó): A magyar irodalom tanitási módja a 
gimnáziumban. — 4. Pékár  Károly (Lőcse): Diák-
turistaság. Déli 1 órakor ebéd (table d' hóte) a „Buda-
pest szálló" nagytermében. Este 8 órakor tánczczal 
egybekötött  hangverseny. 

Julius  4-én, hétfőn. 
Délelőtt fél  8—9 a város és a tanintézetek 

megtekintése (a kő- és agyagipari szakiskolában 
rajz-, anyag- és kőipar-czikkek kiállítása). 

Délelőtt 9 órakor a közgyűlés folytatása. 
Napirend  I. Hivatalos jelentések : Négyesy  László 

főtitkár  évi jelenténe. — Müller  J. pénztáros évi jelen-
tése. — l'iber  Ágost évi jelentése a segélyezőalap 
pénztáráról. A számvizsgáló bizottság jelentése. 
Költségelőirányzat 1904/5-re. II. Shürger  Fererez 
(Beregszász): Az érettségi vizsgálat reformja;  2. Ba-
logh  Mór: A tanulók fizikai  gyakorlatai. 3. Janicsek 

15-ik ily üregben friss  íorrás bugyog s az üreg olda-
lát. alkotó szilárd homokkőből kis kerek idomú faty-
tyu Ciirneol, áspis, achat kövekre lehet találni, de a 
kis Lócsür nevű barlaugban a cseppkődiszítések ér-
dekesebbek. 

Általában ezen barlang hirét nem a cseppkő-
képzfdések  szépségének, változatosságának köszöni. 
A barlang környezetének vadregényessége s magá-
nak a barlangnak óriási terjedolme tes-zi azt or 
szághirü természeti nevezetességgé. 

Ez a barlang volt hajdan a székely Dép ments-
vára, messze terjedő csarnokai a szorongattatások nap-
jaiban mindenkor biztos hajlékul szolgáltak á' szé-
kelyeknek. Ápolója volt a hitéletuek is, mert a Mai 
tető aljában elterülő kőro^ző romjai, a hagyomány 
szerint egy kápolnának a romjai s ezt a kápolnát 
azok építették, kik a török-tatárjáráskor a barlang-
ban megvonván magukat, Isten segítségével megme-
nekültek. Megoltalmazta e barlang a népet a minden 
török és tatárnál kegyetlenebbül duló br. Tige tá-
bornok ellen is, ki 1704 ben a Holdvilágnál győztes 
ütközet után febr.  hóban Udvarhelyre rontott és a 
szék birtokosai ide menekültek. 

Nem az a fényes  palota tehát, ez, melyről az 
Ezeregyéj arab költője mesél nekünk, ellenkezőleg 
sötét, komor, rémletes odu. Rémes voltát akkor 
éreznők igazán, ha kedvtelésből, hogy a bátrak szi-
vét is összeszorító hatást érezzünk, vezető nélkül, 
egyedül lépnénk a barlangba. Társ nélkül, az 
elhagyatottság érzetével, nem kényszerítve hogy 
bátorságot mutassunk, a bámulat felkiáltásait  a be-
széd visszhangját sem hallva, szent borzalommal lép-
kednénk. S mégis eme sötét üregek, melyekbe ve-
zető társaságában és gyér világ mellett is szorult 
kebellel, félelemmel  lépünk, őseinknek menedékül 
szolgáltak. Elzarándokolunk ily helyekre nemcsak 
kedvtelésből, hanem tudásvágyból is s a mult iránti 
kegyeletből, mert a kegyelet érzelmei kell hogy fel-
melegítsék sziveinket azok emléke iránt, kik küz-
döttek és szenvedtek értünk s keserves küzdelem 
árán szerezték meg számunkra a tapasztalás becses 
ölökét, a történelmet. 



József  (Eperjes). A gimnáziumi klassikus auctorok 
az ethikai nevelés-oktatás szolgálataiban. — 4 Ka-
possy Luczián (Pápa.) Stilisztikai elmélet és gyakor-
lat. Indítványok: 1. Kemény  Ferencz indítványa 
a tanulók számára szervezendő fürdókonviktusok 
ügyében. 2. Székely  István dr. indítványa a tanári 
pályára özönlés korlátozása ügyében. 3. Egyéb in-
dítványok, a mennyiben a közgyűlés megnyitásáig 
érkeznek. IV. A közgyűlés berekesztése. — Ebéd 
tetszés szerinti helyen. 

Délután kirándulás „Homoród-fürdőbe"  és Szent-
keresztbányára. A kirándulást intézi és Vezeti Nosz 
Gusztáv főreálisk.  tanár. Gyülekezés 2 órakor a 
„Budapest" -szálló előtt. 

A megyeiek fizetése. 
Székek}udvarhely, junius 1. 

A vármegyei alkalmazottak fizetésére  vonatkozó 
ez évi tizedik törvényczikk — mint jeleztük is — 
most lép életbe s Tisza István gróf  miniszterelnök-
belügyminiszter a törvény életbeléptetésére, végre-
hajtására vonatkozó utasítást e héten adta ki a me-
gyei törvényhatóságokhoz intézett legújabb körrende-
letével. 

A megyei alkalmazottak illetményeiről szóló 
törvény — mint azt a végrehajtási utasítás is 
mondja — a vármegyei alkalmazottak régi, jogos 
igényeinek kielégítésére hivatott és annak életbelép-
tetése méltán kelt közmegnyugvást, közelismerést 
nemcsak az érdekelt megyei közigazgatás, hanem az 
ország belkormányzata iránt érdeklődő nagy közön-
ség minden régiójában. 

A körrendelet két részből áll. Az első, a melyet 
a belügyminiszter ad ki, az általános irányelveket 
tartalmazza. 

A törvény a szabályozás körébe csak azokat az 
illetményeket vonhatta be, a melyekre nézve az 
egységes megállapítás lehetséges, vagyis a fizetést 
és a lakáspénzt. Ellenben érintetlenül hagyta a töb-
bit, mint az uti, az irodai, a ruha-átalányt stb. Eze-
ket az illetményeket, a melyeknek megállapítása 
csak a különböző helyi viszonyoknak, az igazgatott 
terület nagyságának, a lakosság számának, a távol-
sági és közlekedési viszonyoknak, a községek számá-
nak, az élelmezési és ellátási áraknak figyelembe-
vételével történhetik, az eddigi szokáshoz képest 
ezután is a vármegyék, mint helyi hatóságok állapít-
ják meg az évi budget megállapítása alkalmával. 

Az általános rendelkezés ezeknek előrebocsátása 
után hangsúlyozza, hogy a törvény közvetett rendel-
kezése értelmében ezután az összes vármegyei alkal-
mazottaknak a törvényben megállapított fizetései  és 
lakpénzei kizárólag az állampénztárból fognak  fedez-
tetni, a mi egyértelmű azzal, hogy ez alkalmazottak 
fizetéseinek  és lakáspénzeinek fedezésére  eddi^ nyúj-
tott vármegyei hozzájárulások ezután, amennyiben a 
törvényben körülirt személyi pótlék czéljaira igénybe 
nem vétetnének, a vármegyék rendelkezésére vissza-
bocsáttatnak. 

Felhívja ezután a miniszterelnök-belügyminisz 
ter a megyéket, hogy hiteles kimutatást készítsenek 
és terjeszszenek fel  arról, hogy a vármegyei közön-
ség pótadóból, az egyenként megnevezendő vá-megyei 
alapokból s általában a vármegye saját jövedelméből 
mily összeggel járul hozzá a vármegyei rendszeres 
alkalmazottak fizetéseihez  és lakáspénzeihez. 

Különösen felhívja  a megyei köztör vény hatósá-
gok figyelmét  arra, hogy az eddigi vármegyei hozzá-
járulások felszabadulása  megadja anuak a lehetősé-
gét, hogy a vármegyék felszabadult  jövedelmeiket az 
esetleges házipénztári hiányok fedezésére  s a ház-
tartási egyensúly helyreállítására, továbbá a fizetés-
emelések folytán  jelentékeny megterheltetés elé néző 
nyugdijalapjaik gyarapítására használják fel,  a fel-
szabadult és külön rendeltetéssel bíró alapokat pedig 
eredeti rendeltetésüknek megfelelően  közgazdasági, 
közjótékonysági és közművelődési czélokra fordítsák. 

önként értetik, hogy a vármegyei hozzájárulá-
soknak az a része, mely az alkalmazottak fizetésein 
és lakpénzein kívül a házipénztári költségvetésben 
előirányzott többi szükséglelek fedezésére  fordíttatott, 
továbbá is e szükségletek fedezetéül  fog  szolgálni. 

Felhívja végül a megyei törvényhatóságokat, 
hogy az alkalmazottaknak beosztására és az illetmé-
nyek megállapítására vonatkozó határozataikat a 
kapcsolatos kimutatásokkal együtt késedelem nélkül 
terjesszék fel. 

A pénzügyminiszterrel egyetértöleg megállapí-
tott részletes utasítás mindenekelőtt megállapítja, 
hogy a vármegyei tisztviselők — a gyakornokok ki-

vételével — fizetés  és lakáspénz tekintetében a tör-
vény kiegészítő részét alkotó kimutatás értelmében 
az állami tisztviselőkre nézve megállapított VI—XI. 
fizetési  osztályokba soroztainak s ugyanazon illetmé-
nyekben részesülnek, melyek az állami tisztviselők 
megfelelő  osztályaira nézve meg vannak állapítva. 
Ezután a lakáspénzről, a gyakornokok, a szolgasze-
mélyzet fizetéséről  és előléptetéséről intézkedik. 

Ez utasítások alapján Udvarhelymegye  köz-
igazg. tisztviselőinek fizetési  beosztását Dr. Damokos 
Andor alispán és Dr. Válentsik  Ferencz tiszti főügyész 
a következőkben dolgozták ki: 

Fiz. fok Eddigi fiz. Terv. fiz. 
Központ. 

Alispán . . VI. 3. 4400.— 800.— 6400.— 960.-
Főjegyző VII. 2. 3200 - 600.- 5400.— 720.— 
Főügyész VII 2. 2556. — 600.— 5400.— 720.— 
Főorvos VIII. 3. 2000.- — . — 3600.- 600.— 
I. aljegyz. VIII. 2. 2400.— 400.— 4000.— 600.— 
II. aljegyz. IX. 2. 2200 — 400.- 2900.— 480.— 
Főlevélt. IX. 3. 1800.- 5ü0. - 2600.— 480.— 
III. aljegyz. IX. 2. 2000.— 400.— 2900.— 480.— 
Allevélt. X. 3. 1200. - 320.— 2000.— 420.— 
Igtató X. 3 1400.- 320 — 2000.— 420.— 
Kiadó X. 2. 1400.— 3 2 0 - 2200 — 420.— 
1. irnok XI. 2. 1140 — 200.- 1600.-*- 360.— 
2. irnok XI. 3. 1140— 200.- 1400.— 360.— 

Árvaszék. 
Árv. elnök VII. 3. 3200.— 600.- 4800 — 720.— 
I. ülnök VIII 3. 2200.— 500.— 3600.— 600.— 
II ülnök VIII. 3 2200.- 500.— 3600.— 600.— 
Aljegyző X. 2. 2000.- 400.— 2200 — 420.-
Nyilvántartó X. 2. 1200.— 300.- 2200.- 420. -
Irattárnok X. 2. 1064.— 200.— 2200.— 420.-
írnok XI 2. 1140.— 200.- 1600 — 360.— 

Udvarhelyi járás. 
Főszolgb. VIII. 2. 2400.— 600.— 4000.- 600.— 
1. Szolgb. IX. 3. 2000.- 400.— 2900.— 480.— 
2. Szolgb. IX 3. 2000 - 400.- 2000.- 420.— 
Járásorvos X. 2 1065.— — . — 2200.- 4?0 — 
1. irnok XI. 2. 1140.— 200.- 1600 - 360.— 
2. irnok XI. 3. 1140.- 200.— 1400.— 360.— 

Keresztúri járás. 
Főszolgb. VIII 2. 2400.— 600.— 4000.— 500.-
1. Szolgb. IX. 3. 2000.- 400.— 2600.— 400.-
2. Szolgb. IX. 3. 2000.- 400 — 2600 — 400.— 
Járásorvos IX. 2. 1065.— — . — 2200.— 350 -
1. irnok XI. 2. 1140.— 200.— 1600.— 300.— 
2. irnok XI 3. 1140.- iOO - 1400 — 300.— 

Homoródi járás. 
Főszolgb. VIII. 3 2400.— 600.— 3600.- 500.— 
Szolgabíró X. 3. 2000.- 400.- 2000.— 350.— 
Járás orvos X. 2. 1065.- — . — 2200.— 350.— 
1. irnok XI 2. 1140.— 200.— 1400.— 300.-
2. irnok XI. 3. 1140 — 200.— 1400.— 300.-

E tervezetet a számvevőség érvényesítette is 
és azt a f.  6-iki közgyűlésében veszi a törvényható-
ság tárgyalás alá, amidőn előreláthatólag határozata: 
jóváhagyólag tudomásul vétetik — lesz. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, julius 3 

Törvényhatósági közgyűlés. Udvarhelymegye 
törvényhatósági bizottsága f.  hó 6-ikán, szerdán, dél-
előtt 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart. A köz-
gyűlés egyetlen tárgya: a vármegyei alkalmazottak 
illetményeinek szabályozásáról szóló 1904. évi X. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 62000—904. 
Belügyminiszteri rendelet határozatainak megfelelő-
leg a vármegyei alkalmazottaknak fizetési  osztályokba 
és fokozatokba  való beosztása. 

Dr. László Mihály Székely udvarhely város ország-
gyűlési képviselője m. hó 27-ikén családjával együtt 
városunkba érkezett. A közszeretetben álló képviselő 
30-ikán utazott el. 

Személyi hir. Dr. Kérésey  Zoltán debreczeni 
jogakadémiai tanár, a Ref.  kollégium érettségi 
vizsgálatai végett, mint kormányképviselő a mult hét 
utolsó napjain városunkban időzött. 26-ikán, vasárnap 
Szabó  Árpád, Vargha  Dezső és Fazakas  József  koll. 
tanárok társaságában megtekintette a parajdi só-
bányát, Korond és Szováta-fürdőket,  ahonnan haza 
utazott. 

Uj alapítvány a főreáliskola  részére. Dr. 
Solymossy  Lajos kir. igazgató úrtól vettük a 
következő sorokat: Néhai Héya  Endre volt fő-
reáliskolai igazgató özvegye sz. Berenczy Vilma urnő 
most, hogy utolsó életben volt fiát,  kézdisárfalvi 
Héya  Endre m. kir. államvasuti mérnököt is el-
veszítette, elköltözött szeretteinek emlékére 2000 
koronás alapítványt tett azon intézet részére, mely 
nek felvirágoztatása  érdekében néhai férje  is annyit 
buzgólkódott. Az alapítványt első sorban az intézet-

nél volt tanárok árvái, másodsorban a helybeli más 
középiskoláknál működött tanárok árvái s harmad-
sorban, ha ilyenek nem volnának, udvarhelyvár-
megyei és háromszékvárraegyei székely származású 
reáliskolai tanulók élvezhetik. Alapitónő ő nagysága 
fenntartotta  magának a jogot, hogy már az 1903/4. 
tanévre is kiadhassa a 2000 korona alapítvány után 
járó 4°/0 os kamatnak megfelelő  összeget ösztöndíjul, 
még pedig ez alkalommal a jelenben működő tanárok-
nak az intézetbe járó fiai  közül ugy magaviselet, 
mint tanulás tekintetében a legjobbnak, melyet mind-
addig élvez, mig az intézetbe jár. Az alapítványt a 
nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi minisztérium 
f.  évi 38 385 sz. rendeletével elfogadta  s az alapító-
levelet megfelelő  záradékkal ellátva le is küldötte az 
igazgatóságnak. A miniszter ur ő nagyméltósága egy 
ő nagyságához intézett levélben köszöni meg nemes 
tettét. Midőn ezen intézetünkre fontos  es-eményt a 
nyilvánosságra hozom, magam is indíttatva érzem 
magamat arra, hogy ő nagyságának az intézet, a 
tanári kar és saját nevembeu hálás köszönetet mond-
jak, kerülve minden felleugös  dicséretet, hisz eléggé 
dicséri önmagát a tett. 

Áthelyezés. A kultuszminiszter Varga  Károly 
székelyudvarhelyi és Séra  Kálmán egri főreáliskola! 
rendes tanárokat kölcsönösen áthelyezte. 

Halálozás. Biró Erzsike, Lakács  Domokos máré-
falvi  birtokos és neje Vass  Borbála nevelt leánya, 
m. hó 24-ikén, életének 16-ik évében elhunyt Máré-
falván. 

Érettségi vizsgálat. A székelyudvarhelyi ev. ref. 
kollégiumban m. hó 24. és 25 ikén folyt  le az érettségi 
vizsgálat Gyárfás  Endre főgondnok  elnöklete mellett, 
dr. Kérészy  Zoltán debreczeni ref.  jogakadémiai 
tanár és dékán, mint kormányképviselő jelenlétében. 
Vizsgálatra 21 növendék jelentkezett. Jelesen  érett: 
Kovács Béla. Jól:  Bedő Béla, Fancsali Sándor, Fülöp 
Endre, Hegyi István, Nagy Lijos, Robonyi Adolf, 
Stefáni  Károly, Szörnyű Béla, Varga Jenő. — 
Egyszerűen:  Derzsi Béla, Hann Arthur, Joaunovics 
János, Kiss Kálmán, Maksai Elemér, Miklós Pál, Pál 
Lajos, Szabad03 József,  Szabó Gyula. Az írásbeli 
dolgozatok alapján egy növendék visszavettetett 1 
évié, egy pedig a szóbeli alapján egy tárgyból ü 
hónapra. 

A teremtés és az első emberek czimmel ifj. 
Péter  Károly felsősófalvi  ref.  pap és esperesnek négy-
felolvasását  tartalmazó füzete  jelent meg az Erdélyi 
egyházkerület népies kiadványai között. A felolvasá-
sok : A világ teremtése, Az ember, Az eset és A bün 
átka czimet viselik és azokat Péter Károly a már 
ismert élénk tollával, leudületesen irta meg. A füzet 
ára 20 fillér. 

A keresztúri unitárius egyházkör folyó  hó 12-én 
Csehétfalva  községben Gálffy  Kálmán főszolgabíró, 
k. f.  gondnok és Halfaj  Domokos esperes elnöklete 
mellett gyűlést tart. A gyűlés tárgyai a következők: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Mult gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása.  3. Mult gyűlés jegyzőkönyvére E. K. 
Tanácsi leirat- 4. Felsőbb leiratok. 5. Esperesi évi 
jelentés. 6. Énekvezérek felesketése.  7. Nevelésügyi 
bizottsági jelentés. Előadó : Barabás István. 8. Nyári 
vasárnapi tanításról kimutatás. Előadó : Lőrinczi 
István. 9. Egyházi segélyért beadott folyamodások  el-
bírálása. Előadó: Geréb Zsigmond. A folyamodások 
jul. 10-ig bezárólag beadandók. 10. A „Lázon" lakó 
hivek folyamodása.  Előadó : Kozma  Dimén. ll.Béko-
biróságok szervezése. 12. Indítványok. Az elnökség-
hez írásban beadandók. 13. Jegyzőkönyvet hitelesítő 
biztosok nevezése. Gyűlés kezdete d. e. 8 órakor. 
10 órakor isteni tisztelet. Szolgálnak: Barabás 
István tordátfalvi  lelkész es Török  Árpád énekvezér. 

Az anyakönyvi hivatal féléve.  Széaelyudvarhely 
városban a folyó  ev elsÖ felében  élve született 65 fiu, 
47 leány, összesen 1)2; halva született 1 fiu,  2 
leány. Ebből törvénytelen elismeréssel 3 fiu,  1 leány, 
el nem ismeréssel 2 fiu,  t leány. E félév  alatt meg-
halt 134 egyén; ebből 78 férfi,  56 nő, (kórházi 
halott 46, külföldön  halt el 6), s igy a halálozások 
száma 22-vel múlja felül  az újszülöttek számát. A 
házasság rózsalánczait 24 pár vette fel,  mig jelenben 
kihirdetés alatt van 2 pár. 

A m. kir. állami kő- és agyagipari szakiskola 
évzáró vizsgálatai Ney  Imre miniszteri biztos eluöklete 
alatt m. hó 27. és 28-ikán tartattak meg. Ney a 
kőfaragó  ipar terén kiváló szakember, aki az intézet 
tanári karának ugy az elméleti-, mint a mühelyi 
oktatásban elért szép sikerről igen elismerőleg 
nyilatkozott. E szép eredmény, ugy moud, becsületére 
válna bármely közép ipariskolának is. ígéretet tott, 
hogy a végzett kőfaragó  növendékeket mindig szívesen 



zi. szam. u a v a r n e l y i H í r a d ó . (5) 1904 julius 6. 
helyezi el kőfaragó  műhelyeiben. — Különös, hogy 
az évzáró vizsgákon még az iparosok közül sem 
jelent meg senki, holott ez intézmény az iparososz-
tály részére óhajt müveit, szakképzett embereket 
nevelni. Ez intézetnek közhasznú, közgazdasági szem-
pontból megbecsülhetetlen törekvé-e egy kissé több 
figyelmet  érdemelne azok részéről, kik az ipar 
fejlesztésében  látják nemzetünk vagyonosodását, 
következésképpen műveltség: színvonalának emel-
kedését is. 

Az udvarhelyvármegyei gazdasági egyesület f. 
hó 12-én d. e. 9 órakor a vármegyeház kistermében 
választmányi ülést tart, melyre a választmány tagjai 
ezúton is meghivatnak. Tárgysorozat: 1. A folyó  év 
őszén tartandó tenyészállat kiállítás helyének, idejé-
nek és sorrendjének a megállapítása. 2. A székely-
földi  miniszteri kirendeltség jelentésének a tárgyalása. 
3 Folyó ügyek. 

Apostolok oszlása. A diák gyerekek a megelőző 
héten javában érezték a kánikulát, mivel a vizsgála-
tok javarésze 25 ikéig tartatott meg. Minden tan-
intézetben folytak  a vallatások, hogy a tanár urak 
tisztába jöjjenek azzal, hogy az ifjúság  e tanévben 
meonyit tanult. Péter és Pál napján aztán ennek 
eredményeképpen kiosztották a kalkulust, melyből a 
szülők is megállapíthatják, hogy a gyermekük 
szorgalma milyen volt. 29-ike az a nap, amidőa a 
szánom-bánom nagyban terem, ez az a nap, amidőn 
szorgalom jutalomvirágot hajt. Nálunk a Főreáliskola 
ban és Felsőleányiskolában már vasárnap, 26-ikán, 
míg a Főgimnáziumban 29 én követkozett be az 
apostolok oszlása, mig a Ref.  kollégium évzáró 
ünnepélyét már 19-én megtartotta, moly után az 
egyes levizsgázott ifjakra  nyomban beállt az epokedve 
várt nagy vákáczió. Most már mindenfelé  üresek az 
intézotek, az ifjúság  a szélrózsa minden irányában 
szétoszlott., noha a városra nézve csak e hó 5 ikéu, 
Tanári nagygyűlés lezajlása után áll be a nyári szünet, 
melyet a csendes utczák fognak  tagadhatatlanul jel-zni 

Udvarhelymegye törvényhatósági bizottsága m. 
hó 27 ikéu délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott, a 
biz. tagok lanyha érdeklődése mellett. A közgyűlésié 
Ilollaki  Arthur főispánt,  Domokos  alispán indítvá-
nyára dr. Török  Albert ny. főispán  vezetésével egy 
küldöttség hivta meg, melynek Pálfy  Dénes, Jllatky 
Miklós és Uzsváth  Áron voltak a tagjai. A főispánt 
a terembe érkezésekor a jelenlevő bizottsági ta-
gok lelkes óváczióval fogadták,  ki a gyűlést nyomban 
meg is nyitotta. Megnyitója keretében hangsúlyozta, 
hogy jelen gyűlés összehívását különösen a jegyzői 
magánmunkálatokról alkotott szabályrendelet meg-
alkotása tette szükségessé. Meleg hangon emlékezett 
meg Jókai Mórról, s indítványára a közgyűlés Jókai 
elhunyta felett  érzett részvétét jegyzőkönyvben örö-
kítette meg. A tárgysorozat első pontjaként tudomá-
sulvették a miniszterelnök azon köszönő leiratát, 
melyet a Rákóczy Ferencz hamvai hazahozatala, az 
obstrukczió megszűnte és a megyei tisztviselők fize-
tésének alkalmából hozzá intézet feliratra  adott, úgy-
szintén tudomásul szolgált Ugrón János volt alispáu 
fegyelmi  ügyében hozott véghatározat hatályon kivül 
helyezése is. A jegyzők magánmunkálatáról alkotolt 
szabályrendeletet elfogadták.  A községi ügyek, — a 
mely 87 pontbol állott, — tárgyalása rendén, Szé-
kelyudvarhely város pótköltségvetését, mely a pol-
gármester és főkapitáuy  fizetésemelését  czélozza, az 
állandó választmány javaslata ellenére nem fogadták 
el, s igy egy meglehetősen komikus circulus vitio-
susba jutott ez ügy. Székely udvarhely város képvi 
selőtestőlete ugyanis a m hó 4 iki közgyűlésére elő-
terjesztett pótköltségvetést, — melynek előterjesz-
tését az 1886. XII. t.-cz. 66. § a tette szükségessé, 
amely imperative kimondja, hogy a rend. tanácsú 
város polgármesterének a fizetése  a főszolgabíróénál, 
a főkapitány  fizetése  pedig a szolgabiróénál keve-
sebb nem lehet, — tekintettel a tagok csekély szám-
ban való megjelenésére tárgyalásról levette, s azt 
egy ujabban összehívandó gyűlés elé utalta. Ez ujab-
ban, 6-ikára, összehívott gyűlésen már nem haton, 
mint előzőleg, hanem ötön jelentek meg, amidőn a 
pótköltségvetést, illetve fizetésemelést  elfogadták.  E 
határozatot a törvényhatóság áll. választmánya jóvá-
hagyólag terjesztette e közgyűlés elé, azonban azt 
elvetették, szóval a határozatot megsemisitették. 
Most az ügyet a város képviselőtestülete újra tár-
gyalás alá kell hogy vegye, amidőn megtörténhetik, 
hogy azt leszavazzák, s ekkor már a törvényhatósági 
bizottságnak, a törvény intézkedései alapján kell a 
hatáiozatot megváltoztatnia, vagyis a fizetésemelést 
b( állítania. Az átiratok és egy pár kérvény elintézése 
után a gyűlés véget ért. 

Uj ügyvéd. Dr. Gombos János ügyvédjelölt, 
Gombos Sámuel székelykereszturi unitár, gymn. ta-
nár tehetséges fia,  az ügyvédi vizsgálatot a maros-
vásárhelyi ügyvéd vizsgázó bizottsig előtt jósikerrcl 
letette. A fiatal  ügyvéd ügyvédi irodáját Székely-
kureszturon nyitja meg. 

Értekezleti közgyűlés. Az udvarhelyi ev. ref. 
eg\házmegyei „Egyházi Értekezlet" jun. 30 án tar-
totta meg ez évi rendes közgyűlését II.-Szentmár-
tonban. Valóságos ünnep volt ez a nap Szentmár-
tonra és vidékére nézve. Udvarhely felől  12 kocsin 
érkeztek a vendégek papok és világiak nagyon szép 
számban, kiket a község végén a helybeli és bágyi 
egyesült polgári zenekar hangjai mel'ett, Ilegyi  Péter 
üdvözölt szép beszéddel. A választ az érkezők ne-
vében Menyhárt  András egyházi elnök tartotta meg. 
Alig hogy bevonult a menet és megtörténtek az el-
szállásolások : kezdődött az istentisztelet, melyen 
Kónya  Kálmán h. vallás tanár és Vajda  Ferencz 
udvarhelyi lelkész tartottak felemelő  imát és beszé-
det. Az Értekezlet közgyűlését dr. Gyarmathy  Dezső 
világi elnök nyitotta meg történelmi eszmékben gaz-
dag beszéddel. Lajos János titkár jelentéséből meg-
tudtuk, hogy az egyes egyházközségek igen szorgal-
mas hitépitő munkásságot fejtettek  ki. Elől járt a 
székelyudvarhelyi egyház, mely számos igen sikerült 
egyházi estélyt rendezett. A folyó  ügyek letárgyalása 
után közebéd volt, melyen igen szép tósztok hang-
zottak el. Este a megjelent vendégsereg hangver-
senyre gyűlt össze az unitárius iskola termébe. Itt 
is bőven volt része a közönségnek szórakozásban. 
Az egyházmegye derék tanitó kara igen szép éneke-
ket adott elő Lányi Rczsika és Márton  Árpád re-
mek szavalataikkal, Kónya  Kálmán szép énekkel és 
dr. Gyarmathy  Dezsőné művészi zongora játékkal 
gyönyörködtette a közönséget. Jól esett látnunk, 
hogy az egész ünnepély lefolyása  alatt ott voltak az 
unitárius lelkészek, kik a reformátusokkal  együtt a 
legnagyobb egyetértésben vezetik azon vidék népét. 
A szépen sikerült ünnepély rendezéséért Hegyi  Pé-
ter ottani ref.  lelkészt illeti a dicséret. 

A helyi kereskedötársulat f.  hó 15-én este 
rendkívüli közgyűlést tart. 

Öngyilkosság. Egy fiatal  katonatiszt dobta el 
magától az életet. Tausch  József  tiszthelyettes pén-
teken reggel, eddig ismeretlen okból, flobert-fegy-
verével mellbe lőtte magát. A szerencsétlen életunt 
fiatal  embert haldokolva vitték a megyei közkórházba, 
ahol még a halállal vivődik. 

A Székely Dalegylet, mint jeleztük, e hó 17-
íkén, vasárnap, a Hungária-kert helyiségben séta-
hangversennyel összekötött tánczmulatságot rendez. 
A sétahangverseny műsora a következő: 1. Japán 
induló. 2. Éji dal, szárnykürt szólóval. 3 Remény, 
duett, zongorakísérettel előadják Pap Sándor és 
Koronlcay  Ferencz egyl. tagok. 4. Szerenád, férfikar, 
tenorszólóval és zongorakísérettel. Előadja a Dal-
egylet 5. Czigánydalok, Brahmstól, zongora kísérettel 
előadja Hermann  Helén. 6. Czigánykar, Wébertől, 
előadja a Dalegylet. A visszhangot éneklik Pap 
Sándor, Koronkay  Ferencz, Kókay  József  és Potor 
Gergely e. tagok. 7. Száll a madár, egyveleg Stark-
tól, előadja a Dalegylet. A mulatság délután 4 óra-
kor kezdődik. Belépti dij személyenként 1 kor, család-
jegy 2 kor. 40 fill. 

Tiz éves találkozó. Megható ünnepség folyt  le 
f.  hó 1-én delelött az ev. ref.  kollégium nagytermé-
ben. Tiz éves találkozásra gyűltek össze négy ki-
vételével valamennyien, kik 1894-ben az ev. ref. 
kollégiumban érettségit tettek. Többen közülük 
családjaikat is elhozták hogy annál teljesebb legyen 
a viszontlátás öröme, Egyházi énekkel kezdődött az 
ünnepély, mely után Biró Sándor ref.  lelkész mondott 
megható imát. Ezután Félegyházi  Antal tanár mint 
a találkozók 10 év előtt megválasztott elnöke tartott 
eszmékben gazdag bestédet, majd Seprődi  János, 
Ferencz  Miklós s később mint a találkozók volt 
tanárai Bod  Károly és Gönczi Lajos méltatták az 
ünnepély jelentőségét s adtak kifejezést  őrömüknek 
a viszont látás fölött.  A találkozók maradandó jelét 
is óhajtván adni az intézet iránti hálájuknak, 
szegény székely tanulók segélyezése czéljából néhai 
kedves tanáruk Szakats Mózes emlékére és nevére 
alapítványt is tettek, s elhatározván, hogy 10 év 
múlva ismét összegyűlnek ; Kállay  Ferencz ref.  lelkész 
bezáró imájával az ünnepé'y véget élt. Az ünnepély 
után a régi tanítványok Szakáts Mózes boldogult 
tanáruk sírját koszorúzták meg, majd meglátogatták 
volt tanáraikat, délben pedig a Hungária kertben 
fehér  asztal mellett elevenítették fel  vidám zene és 
szellemes pohárköszöntök között a mult emiekeit. A 

találkozón a következők vettek részt: Bartha Gábor 
szolgabíró Székelyudvarhely, Biró Sándor ref.  lelkész 
Ördögkeresztur, Bucsi István tanár Zalaegerszeg, 
Ferencz Miklós tanár Ujverbász, Kállay Ferencz ref. 
lelkész Oczfalva,  Lukácsffy  Ferencz máv. hivatalnok 
Sepsi-Szt.-György, Major Ferencz m. kir. pénzügyi 
számtiszt Székelyudvarhely, Sebesi János mérnök 
Nagyenyed, Seprődi János tanár Kolozsvár és Dr. 
Szabó Károly orvos Erzsébetváros. Távolmaradásukat 
kimentették: Dr. Reinbold Béla orvos, kijelenleg 
Németországban tanulmányúton van, Mántó József 
csendőrhadnagy Rozsnyóról, Derzsi Pál máv. hivatal-
nok Szolnokról és Nánássy Elemér áll. végrehajtó 
Nagybecskerekről. 

Az erdélyi ref.  egyh.-ker. Egyh. Értekezlete 
negyedik évi redes közgyűlését julius 5—6-ikán tartja 
meg kézdivásárhelyen. A diszgyülés műsora: a) El-
nöki megnyitót tart gróf  Bethlen  Pál ért. vil. alel-
nök. b) Bocskay Istvánról emlékbeszédet mond Sán-
dor  József  orsz. képv., ért. vil. alelnök, c) Az Ér-
tekezletet ismerteti Tarkányi  György ért. egyh. tit-
kár. d) Zárszó. A diszgyülés végével tisztelgések. A 
diszgyülést alkalmi istentisztelet előzi meg, este 
hangverseny, 6-ikán tárgyaló ülés lesz. Városunkból, 
valamint a megyei ref.  papság közül számosan vesz 
nek részt az ünnepélyen. 

* 

Fodrász-terem áthelyezés. Fekete József  30 év 
óta fennálló  fodrász  és borotváló termét gyermekei 
átvették, s azt „Fekete Testvérek" czég alatt fogják 
tovább vezetni. Az üzletet a Kossutli-utcza 1. szám 
alá helyezték át, ahol azt a kor modern követelményei-
nek megfelelően  rendezték be. Üzletükben kész haj-
munkákat és illatszerkülönlegességeket is tartanak 
raktáron. 

A Magyar Könyvtár májusi sorozata fölöttébb 
alkalomszerű füzettel  nyilik meg; a Rákóczy emlé 
kének fölujitása  idejében bizonnyal miadenki öröm-
mel fogja  olvasni a nagy fejedelem  önéletírásának 
második részét, mely — Kajlós Imre jeles forditá-
ban — annak az időnek történetét mondja el, me 
lyet Rákóczi a párisi udvarnál töltött, azután pedig 
Kostántinápolyba való utazásának szomorú és meddő 
viszontagságait ecseteli. Az ekkép már teljessé lett 
Rákóczy mű értékes kiegészítője lesz a magyar tör-
téneti oktatásnak. Az utánna közetkező kettős szám-
ban a „M. K." Shakspere kiadása folytatódik,  még 
pedig „A velenczei kalmár" uj átültetésével, melyet 
Radó Antal végzett, a nála megszokott lelkiismere-
tes pontossággal és verselő virtuozitással. Végre az 
utolsó füzet  Gerő Ödönnek (Viharos) két nagyértékü 
novelláját közli, melyek ugy a lelki élet mélyen járó 
analizásánál, mint az elbeszélő hang könnyedségénél 
fogva  egyaránt kiválók. A „M. K." e fűzetekkel  már 
a 384-dik számot éri el; teljes jegyzéket bárkinek 
szívesen küldi meg a kiadóhivatal (Andrássy-ut 21.), 
valamint bármely hazai könyvkereskedés. Egy-egy 
szám ára 30 fillér. 

T á v i r a t o k . 
Budapest, julius 2. 

(Érk. d u. 4 ó.) 
A Kossuth-párt értekezlete. 

A függetlenségi  Kossuth párt tegnap esti érte-
kezktein hosszasan vitatta a czivillista ügyet. Po-
lóuy i , R á t k a y követelték, hogy a czivillista vitá-
nál a Király személyét is vonják be,' jpig B izony 
Ákos és K o m j á t h y hangsúlyozták, hogy ő felsége 
személyét nem szabid a vitába belevonni, mert a 
függetlenségi  párt dinasztikus érzéssel és hűséggel 
akarja kivini Magyarország függetlenségét. 

Végül elhatározták, hogy a Czivillistát nem 
fogadják  el. 

Országgyűlés. 
A Ház mai ülésén F e i 1 i t s c h báró elnö* 

költ. Elnök jelenti, hogy Bánffy  Dezső báró szegedi 
mandátumát végleg igazolták. Ezután áttértek a költ' 
ségvetés folytatólagos  tárgyalására. 

B i z o n y Ákos beszél a költségvetés ellen. 
Beszéde közben B á n f f y  Dezső belépett a terembe. 
Érkeztét nagy érdeklődés kisérte. Előbb az Ugron-
párt hátamögé, majd az elnök mellé a jegyzői helyre 
ült, honnan figyelemmel  kisérte az ülést. 

Föherczegi keresztelő. 
A budavári királyi palota Szent-István kápol-

nában ma délelőtt ment végbe József  Ágost főherczeg 
és Auguszta főherczegnő  újszülött kis fiának  keresz-
telője, fényes  udvari és egyházi ünnepség kíséretében. 

A keresztelési szertartást Szmrecsányi nagyvá-
radi püspök végezte. Az újszülött a keresztségben a 
következő neveket kapta: Mátyás, József,  Albert, 
Antal Ignácz és Máriai. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
TelefonezAin  i 14* 



H O N I I P A R 
Segesvári szőttes l«w y f l .N  ur 

gyárából, 

Segesvári gyapjú is Katngarn 
i iovet 

Adlel'f  Ziromermana és Társa urak gyárából 
nagy választékban, igen olcsó 

árban kapható 
Adleíf  Frigyes 

czégnél 
S E G E S V A R T . 

Vidéki rendelményeket utánvét mellett pontosan 
teljesít. 20 kor. vásárláson felül  bérmentve küldi. 

Minta gyűjteménnyel szívesen 
szolgálok. 

E l s ő k é z b ő l l e g j o b b a n v á s á r o l . 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 
rtz-, fa-, fuVó- ís Vonós hangszereden. 

S t o w a s s e r 3-
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

a cs. ós kir. közös ós a m. kir. honvéd hadsereg 
szállítója 
= BUDAPEST, = 
II., Lánczhid-utcza 5. szám 
Legnagyobb választék 
összes hangszerekben. 

Hegedűk, gordonkák, 
bőgők, fuvolák, klarinétok, 

trombiták, czimbalmok 

Általam construált 

TÁMOGATÓK 
30 frttól  feljebb 

iskola és zongorakiséret ingyen 

jtaraontyáK 
legjobb, elpusztíthatatlan bangók-
kal. Különlegesség: aczélhangn 
hangverseny-harmonikák, saját 

minták 

a legjutányosabb árban, 
előnyös feltételek  mellett. 

Képen árjegyzékek 
és pedig külön-külön: a) hangszerekről, b) harmoninmoktól 

c) harmonikákról. 
iugyeu béruieutve. 

A R l c h t e r - f é l e 

LIHIIMHÍ.  Caps. EMU. 
Horgony - Pain Expt llor 

ogy régi kiprokmlt tiazuuer, * mely 
már töl>b műit 3H »v óta mog-
kiihatótw<i<iriHo)<*úl nlk&lmazbttik 
kiw»é«f«ti,  csuail «* seyhgléukoil. 
IntéS Silány abh utánzatuk miatt 
j Í.i  berárárlaNkoróvatoHak lé-
nyünk és csakis Hredi<ti üvegeket 
dobo»ok bau a „H»f  |«»f"»"dj«gygy«l 
ás a„litkltr" o«»a«<y MM»el fogád-
juak «1. - HO f  , I k 4«f.  w2 k. 
árban a U*tofcfc  W * " * " * * * 
kapható Kúraktai Török 
József gyiwia»n»m»l 
Budapesten. 
l.lcMir  F. Ái ti lirsi, enkm r• kir. udvui-i •tallitók. 

Rudo l s t ad t 

3865—1904 sz. alisp. Udvarhelyvármeqye alispánjától 

Pályázati hirdetmény. 
Udvarhely vármegye törvényhatósága által alkotott és a kereskedelemügyi m. kir. 

miniszter ur által is jóváhagyott szabályrendelettel szervezett viczinális útfelügyelői ál-
lásra pályázatot hirdetek. 

Az útfelügyelői  állás székhelye Székelykeresztur község. 
Javadalmazás : évi 800 korona törzsfizetés,  320 korona uti átalány és 20 korona 

iroda átalány. 
Az útfelügyelői  állás egyelőre egy évig ideiglenesen töltetik be s a véglegesítés 

csak egy év leteltével, az utmesteri vizsgának sikeres letétele s megfelelő  szolgálati ké-
pesség beigazolása esetén fog  kimondatni. 

Felhívom ez ezen állást elnyerni óhajtókat, hogy saját kezűleg irt pályázati kéré-
seiket, eddigi szolgálataikat, • rkölcsi magukviseletét, test.i alkalmatosságukat és életkoru-
kat igazoló okmányokkal felszerelve,  hozzám folyó év augusztus hó l-éig bezárólag 
adják be. 

Székelvudvarhelyt, 1904. junius 24. _ _ . 

Dr. Damokos, alispán 

Sz. 570—1904 vgh. 

Árverési hirdetmény. 
A sz -udvarhelyi kir. bírósági végrehajtó kö-

hirré teszi, hogy a székolyudvarhelyí kir. járásbitó-
págnak Bv. í 49/1 1904 polg sz végzése által vagyon-
bukkott székelyudvaihelyi S/ftkelyegylcti  el-ölakarék-
pénztár csődtömegének tulajdoát képező, tömeggoud-
nok dr. Válen*sik Ferencz által, képviselve összesen 
3040 korona Héjasfalva—sz.-udvarhelyi  helyiérdekű 
vasút részvénytársasági részvények, névértékű sors-
j gyek. A csödlelt7ri 1062 szám alatt 15 drb egyen-
kint 200 korona, összesen 3000 korona és 1070 s r-
szám alatt 2 drb Vöröskereszt-sorsjegy egyenkint 20 
korona, összesen 40 korona Székelyudvarbely város-

házánál 1904 julius hó 13-án délelőtt 9 órakor nyil-
vános árveréseu el fognak  adatni, esetleg a becs 
áron alul is a többet ígérőknek el fognak  adatni. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik a 
lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be. mert külöuben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz. udvarhelvtt, 1904 junius hó 20-án. 

Bir6 Nándor, 
kir. birósáei végrehajtó. 

Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 
„ VÖCLABRUCK (Felső-Ausztria) 

r r c t u a m u 
Sürgönyczim: Eternit , Budapest. 

Telefon 12-92. 

ASBEST-CEMENT 
P A L I 

I I A T N I H E K L A J O S szab. 
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedanyag 

Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 
K é r j e n i s m e r t e t é s t . 

Elsőrangú refereneiák.  — Jót Alias. — Évi gyár tás JSOO kocs i rakomány . 

fl Hőbnyai 

Magyar JJcszVctty Sörfőzde 
főraktára Ajánlja 

a legjobb minőségű kőbányai söröket, u. m. Márczinsi Udvari álá Pilseni és 
kétszeres Márcziusi »/» és % hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkint 
frissen  és tisztán töltött palaczkokban előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

Üzle tünkben kapható naponta friss  töltésűi, j é g b e h ű t ö t t : 
I palaczk M&rcziusi sör 3 6 fill.,  1 palaezk M a l á t a sör 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 
A palaczkokat darabonként 20 fillér  letét mellett kölcsönadjuk. — A n. é. közönség szives 

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

Rösler és Gábor 
iWú Magyar Részvény Sörfőzde főraKtára. 

K ő b á n y a i s ö r l 

W Kitűnő minőségű ís legmagasabb szilárdságú portland átmentet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTUND CEMENTGYÁR 
Brassóban Szitytyttttfarhetytt  Kapható flÖSlCr C$ GábOt uránnál. 


