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A helyzet. 
(Sz.)  A hétnek kétségtelen legnagyobb 

politikai szenzácziója, a kvóta-bizottság ered-
ménytelen szétoszlása és ezzel kapcsolatosan el-
halasztása az osztrák parlamenti tárgyalásoknak. 
Hogy tényleg a kvóta bizottság kiegyezési kí-
sérleteinek kudarcza képezte-é a parlamentnek 
csúfolt  gyülekezet szétoszlását, biztosan tudni 
nem lehet, de kiváló politikusok véleménye sze-
rint ez volt a helyzet legszerencsésebb megol-
dása, mert azzal a parlamenttel, melylyel Badeni 
kátyúba jutott, Thun gróf  se boldogult. Ausz-
triába ma már nem politikai kérdéseket fejte-
getnek ;, most már faji  harcz dul odaát. A né-
metség s szlávság mén össze fegyverét,  hogy 
szláv legyen-é Ausztria vagy német? Ha az 
első diadalmaskodik, ugy Németország elvonná 
nyagát e testtől, mert nem akar a szláv tulka-
pásoknak védbástyái lenni. Ausztriában tehát a 
helyzet a legbizonytalanabb, az egyes pártok 
kiáltványokkal folytatják  a megkezdett harczot 
és mindenik a másikra hárítja a veszedelem 
szerzőségét, mely után az alkotmányos élet meg-
szűnése fog  következni. Beállott a Lajtán tul a 
parlamenti élet csődje, mely felett  elhangzó ár-
verési dobpergés a rendeletekkel való kormány-
zás lesz. Hogyan fogják  e gordiusi csomót ketté 
vágni, e pillanatban tudui nem lehet, de annyi 
bizonyos, hogy Ausztriára, szövetséges társunkra, 
még nagyon viharos idők várnak. 

A kvóta-bizottság tehát szétoszlott ismét 
eredménytelenül. Nem érdektelen most ismertetni 
a helyzetet melyben vagyunk, — fejlődésétől  a 
mai napig. Mindennemű politikai fejtegetés  mel-
lőzésével, csak a kvóta ügyének fejlődését  mu-
tatjuk be. 

Az osztrákok kezdték az izenetek sorát. 
Elismerőn, dicsérőn szólva a Magyarország gaz-
dasági életéről, mi után természetesen nagyobb 
kvótát követeltek az eddiginél. Az igazság ugy 
kivánná — ő szerintök — hogy egyenlő nagy-
ságban állapítsák meg a százalékokat, de ők 
erről azonban lemondanak és a két ország né-
pességének aránya szerint fizessen  Magyarország 
a két perczentes praecipuum együtt 43 16 szá-
zalékot 

Ezen hallatlan ttilkövetelést nagy megbot-
ránkozással fogadta  a kvóta-bizottságunk, és ne 
hogy teljes elzárkózással vádolhassa az osstrák 
kvóta-bizottság a mi kormányférfiainkat,  hajlan-
dók voltak az 1867. óta folyton  használt és 
1887. évben formulázott  eljárást alapul venui, 
mely szerint, a kvóta kiszámításának alapjául 
az egyenes és közvetett adók bruttó összege 
legyen levonva abból mindenik ország javára: 

1. olyan átfutó  tételek, melyek nem mutat-
hatják az állam erejét, mert nem is képeznek 
valóságos állambevételt; 

2. az olyan adók, melyek csak az egyik 
országban vannak meg, minthogy ez adók nem 
szolgálhatnak a két ország erejének összemé-
résére. 

Ezek szerint a magyar bizottság a mui 

kvótát találta helyesnek és azt Magyarország 
részére 31-4 állapította meg — tehát 11 76 
százalékkal különbözőn az osztrák kívánalmakkal 
szemben. 

Ily nagy eltérés után sem az Írásbeli, sem 
a szóbeli tárgyalások eredményre nem vezethet-
tek, mert az osztrákok csökönyöseu ragaszkodtak 
a népesség száma szerinti felosztáshoz.  Hosszas 
tárgyalás és meggyőző érvekre engedtek és hoz-
zájárultak a magyar alaphoz és ezúton 38 4 
legutóbb 38 perczentet követeltek, természetesen 
e nagy számokhoz ugy jutottak, hogy a magyar 
bizottság által fent  ismertetett két pontját nem 
vették figyelembe  és az összegből nem vonták 
le. Bizottságunk az osztrákok izenetét tudomá-
sul vette, hogy elfogadták  az egyenes és közvetett 
adók bruttó összegét alapul, de követelte, hogy 
a tárgyalás az 1887-iki alaapon történjék Az 
osztrákok ehhez hozzájárultak. Most már csak 
az őszzel tudjuk meg, hogy váljon az osztrák 
bizottság e hozzájárulása mennyiben volt igaz 
és őszinte. 

így állunk ma. 
De az osztrákoknak engedékenysége való-

színűleg sikertelen taktika lesz, mert ha az átfutó 
tételeket figyelembe  nem vészük, akkor a meg-
állapodás újra eredménytelen lesz, mert minálunk 
az adók összege 2-587 millió, Ausztriában pedig 
4'013 millió. De e két szára nem képezheti a 
számítás alapját, mert a mi adónk ez összegében 
benne van a hadnientességi díj 24*6 milliója, a 
késedelmi kamatok 151* milliója és a főldteher-
mentési járulék 209'6 milliója, a melyeknek meg-
felelő  tételei az osztrák tételbe nincsenek és a 
melyek minálunk átfutó  tételekként szerepelnek. 

Az osztrák kvóta-bizottság eljárása való-
színűleg a közvélemény meghamisítására törek-
szik, világgá kürtölve, hogy ő a magyar bizott-
ság ajánlatát elfogadta,  de természetesen arról 
hallgat, hogy az átfutó  tételekkel mit akarna 
csinálni. 

A helyzet tehát nem javult. A kiküldött 
magyar kvóta-bizottság igazi hazafias  és hajtha-
tatlan magatartása itthon csak rokonszenvre ta-
lált, és ez eljárás meghiúsulása csak azt mutatja, 
hogy a kiegyezés jó kezekbeu vau letéve. Gaz-
dasági érdekeink pedig csonkítást nem fognak 
szenvedni, mert az osztrákok túlkövetelése meg-
hallgatásra sem talál. 

Az pedig, hogy önuálló vámterületünk le-
gyen, még lehetetlen. A mi gazdasági életünk 
annyira összeforrt  Ausztriáéval, hogy ettől való 
elszakadásunk, a külön vámsorompók felállítása 
nagy veszteséggel járna mireánk nézve. Mert az 
osztrák befektetések  és kereskedelmi összekötte-
tések erős kapcsa egyszerre szakadna el orszá-
gunk testétől, a mi oly nagy rázkódást idézne 
elő, hogy gazdasági életünk hosszú időn keresz-
tül kínosan érezné meg önállásra való vágyódását 

A helyzet még ma tehát bizonytalan ; — 
teljes kibontakozást valószínűleg az ősz fog  hozni. 
Szívós, ellenálló magatartásunk lefogja  rontani 
az osztrákok ármányos politikáját. 

Gróf  Haller főispán  itthon. 
A mozsarak dörgése elhangzott, a fáklyák  fénye 

kialudt, a Hyinuusz hangja elszállott . . . 
És most, a mikor már napokkal ezelőtt lezaj-

lott ünnepélyekre tekintünk vissza — az, egész ha-
talmas nagyságában bontakozik ki. Nem az erősek 
és hatalmasak által, nem a tekintélyek által szugge-
rált ünnep volt: a szívek, az elmék, az érzések tör-
ténelmi igazságszolgáltatása volt az, a mely ünneppé 
emelte e hétköznapot. 

Verőfény  ömlik végig az egész városon. Arany 
sugaru, nyári verőfény  . . . Mintha a természet is 
ünnepelné az igaznak diadalát. Az egész megye szíve 
megmozdul hatalmas dobbanásban, s e szívek könyör-
gése hallgattassák meg odafenn,  szálljon a tiszta 
verőfénnyel  együtt testvéri szeretet, béke a szívekbe, 
áldás minden igaz székelyre. 

Múlt számunkban már részletesen foglalkoztunk 
hallerkeői gróf  Haller  János főispán  megtámadásával, 
s azzal az elégtétellel, a melyben részesítette öt a 
Korona, kormány, a napi sajtó, a közvélemény. Első 
helyen említettük a sajnálatos eseményt, s az orv-
támadókat, a melyet különben országszerte, pártkü-
lönbség nélkül szintén abban részesítettek — elitéltük. 
Derék főispánunk  a kedd délutáni vonattal érkezett 
vissza városunkba, s szép, lélekemelő volt a nagy 
közönség ilyen spontán megnyilatkozása, melyben a 
visszatértett részesítette. 

Részletes tudósításunk ez: 

Hasa/elé. 
— jun. 14. 

A városunkba érkező főispán  fogadására  már a 
reggeli vonattal leutaztak Héjjasfalvára  Szentgericzei 
Jakab  Gyula alispán vezetése alatt: Dániel  Károly, 
Dióseeghy  Samu, Ferenczy  Károly, Gyarmathy  Fe-
rencz, Dr. Lengyel  József,  Lántzky  Sándor, Sándor 
Mózes, Ugrón  István, mely küldöttséghez Sz -Keresz-
túron csatlakoztak : Belle  László, Jaeger  József,  Káb-
debó  Antal, Dr. Lengyel  Árpád, Papp Ödön, Parragh 
Béla, Végler  Gyula. Iléjjasfalván  Jakab  Gyula alispán 
a következő beszéddel üdvözölte : 

Méltóságos Gróf  úr 1 
Szeretve tisztelt főispánunk  I 

Ide jöttünk a vármegye határához, hogy elsők 
lehessünk azok között, kik Méltóságodat ma üdvö* 
zölni óhajtják, szerencsés és diadalmas megérkezése 
alkalmából és hogy kísérhessük ezon diadalútján. 

Fogadjuk és üdvözöljük nem csillogással és 
fénnyel,  de szívünk melegével. 

Amidőn méltóságod az ellene elkövetett galád-
ság feletti  méltó felháborodásában  ö Felsége kormá-
nyának rendelkezésére bocsátotta magas állását, ag< 
gály boruja szállott fel  lelkünk egére vármegyénk 
sorsa iránt, ámde kisütött a nap sugára, nem fogad-
tatott el a lemondás és Méltóságod vissza lett adva 
nekünk, vissza lett küldve méltó helyére: a főispáni 
székbe, hol a mostanihoz hasonló rajongó szeretet 
által környezve, megyénk javára és boldogságunk 
előmozdítására hogy sokáig éljen, szivünkből kí-
vánjuk. 

A gróí röviden válaszolva, megköszönte a ra* 
gaszkodás, a tisztelet eme megnyilatkozását. 

Itt csatlakoztak a tisztelgők sorához Sperker 
Ferencz és Br. Kemény  Béla. 

Az egész megyében nagy az öröm, s a vonat 
amerre csak eljött, minden község lobogókkal és 
lelkes óvácziókkal fogadta  a főispánt.  Keresztúrra a 
polgári zenekar hangjai mellett érkezett be a vonat. 
Az állomáson óriási közönség verődött össze, hol az 
üdvözlő beszédet Gombos Samu tanár tartotta, mire 
a gróf  a következő szavakkal válaszolt: 

Mai számunk 6 oldalra terjed. 



Tisztelt barátira, Székely véreim! 
A mélyen tisztelt szónokuk által oly meleg 

szavakkal tolmácsolt szives üdvözletük, mely is egy-
aránt szólt a város szülöttjének, mint a főispánnak, 
egész valómban meghatva elkötelezett arra, hogy 
hálás köszönetem nyilvánílhatása közben a velem 
született férfias  nyíltsággal megemlékezzem a közel-
múltnak rám s egész családomra nézt oly keserves 
eseményéről. 

Barátim ! Székely véreim ! 
Meg voltam én nyugodva arról, hogy önök, e 

város szülöttei, lakói e merénylettel szemben a leg-
elsők lesznek, kik sorompóba lépnek ! jól tudtam azt, 
— hisz lelkem is ezt súgta — hogy az a hálás ke-
gyelet, mely önöket székely véreim szüleim drága 
emlékéhez fűzi,  irántam mint mindig, ez úttal is 
csak szeretetben nyerend kifejezést,  s hogy nem 
csalódtam, sebzett lelkemuek végtelen jól esik, — 
hisz e hely, születésem helye! s jól mondá 
szónokuk, itt ringott bölcsőm ! itt éltem át a boldog 
gyermekkor, az emberi élet legszebb éveit., perczeit, 
— itt szívtam be feledhetetlen  jó anyám tejével a 
hit,  az emberbaráti  szeretet  legszentebb  szavait  — s e 
helyről keltem a világba szárnyra a legjobb apa 
bölcs tanácsaival. 

S itt, — ide temettem el őket!!. . . 
Azok a begyepesedett 'sírok amott a timafalvi 

hegyoldal lejtőjén, melyek felett  székely véreim, ro-
konaim hálás kegyelete örköd, kegyelete viraszt, — 
s mely sírokba sokat, igen sokat eltemettem, Uraira ! 
e sírok Isten háza után a legszentebb föld  nekem! ! 
E szent sírok lakói áldása kisért s kisér útaimban 
— s ezektől öröklött szeretet, barátság köt engem e 
földhöz  s ennek lakóihoz! 

Uraim, barátaim ! 
Most akadt vármegyénkben egy szörny szülött, 

egy erkölcsi cadaver, a ki mint egy alávaló nyomo-
rult had vak eszköze, alásülyedt oda, hol szentségte-
len kezekkel feldúlva  e sírokat, a halottak álmait 
zavarja! 

Ez volt az ő czélja ! de pokoli terve dugába 
dölt, mert az igazságos Isten újja őrködik e szentelt 
hamvak felett! 

Őrködik pediglen — s Isten jóvoltából felséges 
jó Uram, Királyom, s országunk főrendjei  eldobták 
ez alávaló nyomorultnak vádját! s törvényhozásunk, 
a közélet fényesen  kimagasló alakjai, a társadalom 
s a sajtó egyaránt Ítélkezve, mély megvetéssel fordult 
el a merénylőtől. Magas kormányom pedig fényes 
elégtételként nemcsak nem fogadta  el lemondásomat, 
de jövőre bizalmával ajándékozott meg! 

S íme eljöttek önök véreim, barátaim, meleg 
szavakban nyújtva vigaszt megsebzett lelkemnek, 
baráti jobbot nyújtva, s ítélve el a nyomorult me-
rénylőt, s annak undok égbekiálltó bűnét! 

Bizony undok bűn ez Uraim ! . . . Az a halott-
rabló bandita, ki egy eltemetett ékszer s selyemda-

Megtérés. 
A férfi  távozóra állott fel,  könnyed utánozhatlan 

elegáticziával s azzal a hanyag taglejtéssel, melyet 
azok szoktak tenni, kik biztos diadal tudatában 
vannak. Egy nővel több lesz a bukottak száma! Ö 
nekik ez nem tesz lelki vádat, sőt hiúságokat le-
gyezgeti, hogy „ezt is én puhítottam meg/' 

— Tehát estére asszonyom . . . estére a viszont 
látásig. 

— Igen a viszontlátásig . . . estére . . . 
A férfi  gyors mozdulattal közeledett a nő felé 

s átölelve szenvedélylyel szoritotta magához s meg-
akarta csókolni. Az asszony lefejtette  az ölelő karokat, 
a kezét arcza elé tartva lassan, tiltakozón megszólalt: 

— Ne még . . . majd este ! 
A férfi  meghajolt s az ajtóból még egyszer 

vissza szólt: 
— Majd este. 
Aztán lesuhant, az ajtót takaró selyem függöny 

s a nő ott állt, merőn bámulva bele az alkonyati 
langyos, virágillattól terhes tavaszi légbe. Lassú 
morajlással hangzott fel  az utczán járok hangos 
beszéde s a lágy tavaszi szellő időnként csiklandozó 
nevetést sodort feléje.  Ö megszólalt mintha lelkiis-
meretével beszélne: 

— Miért ne? ez az egyhangúság közé jól fog 
illeni egy kis változás és hálómba fogtam  ezt a ret-
teget férfit,  — hogy irigyelnek majd az asszonyok! 
Ö az enyém és majd ma este . . . igen ma este . . . 
És a férjem?  Ah! az türelmes és vak, miért ne 
csalnám meg, mikor úgyis semmibe veszi azt. No 
miért ne ? Igen . . . ma este. 

rabkáért tör fel  koporsókat — még talál mentségre, 
hiszen talán azok révén, árán, éhező hitvese s gyer-
mekeinek nyújthat ,egy falatkát,  — de az emberi 
alakból kivetkőzött nyomorult gaz, ki czinkostársai-
val vak düh s nemtelen bosszúból csak azért dúlja 
fel  a megszentelt sírokat, hogy ennek révén az élő 
utód, ellenfele  lelkét összemarczangolhassa, mert 
ellene ellen férfias  bátorsággal s tisztességes fegy-
verrel megküzdeni himpellér, gaz, nyomorult és gyáva ! 
— ezt Isten s ember átka súlytja ! 

És ime lépten-nyomon sújtja is a daemont! 
Uraim ! 
A vérig sebzett gyermeki kebel amint vigaszt, 

enyhülést nyert az önök őszinte és szívjóság diktálta 
üdvözletükből, a közpálya üldözött harczosa bizal-
mat, bátorítást ! 

Én köszönöm lelkem mélyéből, — köszönöm s 
e szentelt sírokra ígérem, fogadom,  hív leszek a sírig ! 
s mint eddig éltem, mindig kötelességemnek élek ! 

Szűnni nem akaró éljenzést idéztek elő a gróf 
szavai, s nem szűnt meg, még mindig tartott, pedig 
a vouat már jól elhagyta az állomást. 

Nagy-Galambfalván  Kelemen  János, Bögözben 
Veress  Ferencz üdvözölték, kiknek beszédére röviden 
válaszolt, hangsúlyozván a nyomorult merénylő orv-
támadásának országos elitélését s felemlítette  a saját 
maga elégtételét. 

A fogadás. 
Városunkban egész nap, eltekintve a máskülön-

ben is vásári mozgalomtól, szokatlan élénkség ural-
kodott. A várost feldíszítették.  A vasúti állomásnál 
hatalmas diadalkaput emeltek. A bevonulás egész 
útját fellobogózták,  s már a kora reggeli órákban 
városi polgárok által kibocsátott falragaszok  voltak 
kiakasztva, a melyek a józan gondolkodó polgárokat 
felszólította  a fogadásnál  mentől tömegesebben való 
megjelenésre. 

Az idő is kedvezni látszott. Gyenge felhőkkel 
volt az égbolt tarkázva, a mi megtörve a nap su-
garait, elviselhetővé tette a máskülönben talán ki-
állhatatlan meleget. 

Egy óra délután alig mult el, midőn máris vo-
nult az állomáshoz az ember áradat. Ágyúlövés adta 
tudtára a kivonulás kezdetét, mely után csakhamar 
összetrombitálták az önkéntes tűzoltókat, a kik az 
állomáson kordon vonással igyekeztek rendet tartani, 
mire azonban alig volt szükség, mivel a megjelent 
polgárság a pillanat fontosságának  tudatában ő maga 
igyekezett a legpéldásabb rendben elhelyezkedni. 

Az összes czéhek zászlójuk alatt vonultak ki. 
Megjelentek az állami tisztviselők, a polgárság színe-
javának nagy része. 

A vármegyei és városi tisztviselők élükön gróf 
Lázár Ádám jőjegyzővel a vármegyeház dísztermé-
ben várták be az ünnepelt főispánt. 

Két óra "is elmúlt raár a midőn a kanyargós 

A zsongás zsibbasztón hatott fáradt  testére, 
ledőlt az illatos budoir otománjára valami kecses 
fesztelenséggel,  valami ideges fellengős  kedélylyel; 
és e pillanatban szerette volna, ha raegnyil a selyem 
függöny  s az a félelmetes  ember visszatér! Oh! hogy 
ha most jönne! 

A szomszéd szobában a férj  atelierje. Az ajtó 
most nagy robajjal csapódott be ; — haza jött. Kevés 
idő múlva halk éneket lehetett hallani, mint valami 
túlvilági elhaló akordokat A művész munkához ült. 
A festő  állványon Lescaut Mauonnak állott egy meg-
kezdett képe. Valami pikáns franczia  kupiét énekelt 
melyet valamikor régen a Qartier Latin-ban tanult, 
miközben ecsetjével itt-ott igazította a sötét hullám 
erdőket. Bolondos kedve volt. Tizszer-huszszor újra 
kezdte azt a bohókás farsangi  kupiét, miközben 
ecsetje szorgalmasan forgott  kezében. Ha egy-egy 
megkapóbb eszmére jött, egy pillanatig diadalmasan 
gyönyörködött, mikor megtestesülvo látta aztán ismét 
dúdolta azt a régen tanult művész dalt. 

Az asszony összerezzent, álomszerű merengésé-
ből feli  riadt s kezét homlokán ugy hordozta végig, 
mintha megakarna győződni, hogy ébren van-e? A 
halk ének áthallatszott a selyem kárpiton s lassú 
lépéssel megindult az atelier felé.  A mikor az ajtóra 
rátette a kezét, megremegett aztán végig nézve le-
omló habfehér  pongyolájának fodrain,  valami félő 
határozottsággal nyitotta ki az ajtót s aztán meg-
szólalt magába lassan . . . csendesen: 

— Miért ne? 
A férj  felkapta  fejét,  aztán ismét megszakítás 

nélkül dolgozott tovább, érezte, hogy ecsete köuuyü, 
gondolatai is hatalmasabbak s a szín is találóbb. Az 

sínpáron feltűnt  a székely vonat körvonala, kedélye 
sen füstfelleget  pöfékelve  magából, s alig adta az 
éles füttyszó  tudtára egész közelben létét — fel-
hangzott a Generalmars, s a Rákóczy hangjai mel-
lett vonult be komolyan a peronrra a székely vonat. 
Az arezok kiderültek, a szempárok még egyszer vé-
gig néztek a ruhákon, s a mire konstatálva lett, 
hogy minden a legjobb rendben van, a virágfüzérek-
től csinosan díszített, vonat is megállott — felhang-
zott az egetverő éljenriadalom. 

Azonban most már nem lehetett többé a töme-
get tartani. Mindenki látni kívánta a csúf  támadás-
ból oly tisztán — s ha ezt mondani egyáltalán le-
hetséges — még tündöklőbben kikerült hallerkeői 
gróf  HaUer  János főispánt. 

Kalaplengetés, éljenzés, zászlóerdő, a Rákóczy 
hangjai közepett valóban inpozáus egy jelenség volt, 
a mint a könyekig meghatott tiszteletet parancsoló, 
daliás alakú gróf  a kocsiból kiszállott. Felhangzott 
újra, meg újra az éljen, s aztán csend lett, mély 
csend a mikor Bedó  Ferencz ref.  lelkész az ünne-
pelthez intézett magas szárnyalású beszédéhez kez-
dett. A stenographált beszéd így hangzik: 

Méltóságos gróf  Főispán úr! 
Csakhogy ujra láthatjuk! Csakhogy ismét keb-

lére ölelheti az ős székely anyaváros méltóságodat, 
mint egyik leghűbb gyermekét! 

A raidőu napokkal ezelőtt útra kelve innen az 
édes anyától a római nagyasszony szavai mellett 
átvette a dicsőséges pázsit, mi jól tudtak, hogy az-
zal épen tér vissza, hogy az a paizs nouf  fog  fényé-
ben, ereiében semmit sem veszteni, hanem tovább 
fog  tündökölni. 

Méltóságos főispán  ur ! Nem czélom rajzolgatni, 
inert irtózom a sötét hipokrizistől, különben is or-
szágszerte israeretos az az erkölcsi botrányt okozott 
orvtámadás, melyet az álnok gyűlölet és gonoszság 
ördöge támasztott Méltóságod családja, az érdemeik-
ben gazdag gróf  Hallerek ellen. Nem czélom ezt raj-
zolgatni, nekem czélom csak egy: kifejezni  utála-
tunkat, megvetésünket., kicsinylésünket e démoni ál-
nokság ellen, másfelől  kifejezést  adni Méltóságod 
iránti hű ragaszkodásunknak, tántoríthatatlan bizal-
munknak és mély szeretünknek. 

Ismét visszaérkezett, előttünk áll az a főispán, 
ki mindenre kiterjedő figyelmével,  erejével, bölcsesé-
gével e megye közjólétét czélozza. Hogyne ragadná 
meg a lelkesültség tüze a mi szivünket e pillanat-
ban ? Hogyne ftirrna  össze minden igaz székely szive, 
ajka? Hogyne válnék szóvá mindeuik székely kíván-
sága, hogy az Isten a gróf  Hallerek magvát soha 
ue engedje kihalni és méltó utódjukat, gróf  Ilaller 
Jánost, Udvarhelymegye főispánját  ós családját me-
gyénk boldogitására soká tartsa meg?! 

Egetverő éljonzés zúgott fel  u szónoklat be-
fejezése  után. Éltették a főispáut.  és családját; szidták 
az orvtámadókat. Az éljenzés lecsendesedése után 

asszony lassan az állványhoz lépett s egy pillanatra 
összeborzadt, mikor látta Mauon-t e ha bágyon pihenni, 
behunyta szómét, mintha a kinos varázslatot akarná 
eloszlatni vele. 

— Viktor — szólt a nő némi habozás után — 
itthon lesz este? 

— Azt hiszem . . . nem tudom — válaszolt a 
művész, fel  sem véve fejét  vásznáról — lehet, hogy 
felmegyek  a klubba . . . még nem tudom . . . kedvem 
van most dolgozni. . . tetszik-e ? no nézd! 

Az asszony kénytelen volt odanézni, megiut 
elsápadt, midőu látta azt a halvány, szenvedő, sze-
rencsétlen Mauout. — Az asszony az ablakhoz támasz-
totta fejét,  s onnan nézett fel  az azúr kék égre, melyen 
hosszú felhő  sávok vonultak végig. A nap lehanyat-
lott a hegyek mögé s zsibongó sürgés-forgás  egy 
hangú moraja szállt fel  ide az alkonyati légen keresztül. 
Szótlanul állott a két alak egymással szembe. A mű-
vész letette az ecsetet s egy karosszékbe ülve nézte 
az est vívódását a nappallal, s azokat a hangulatos 
színeket, melyek az ég ivén megjelentek. Szürkeség 
feküdt  a tájra s végre eltűnt a jelenség az est sötét-
ségébe. Az óra lassú ketyegése hallatszott az egészen 
csendes atelierben, hol a két alak egymás mellett 
hallgatagon bámult ki az est fenséges  sötét színébe. 
A villanylámpák felgyúltak  és a műteremben is egy-
szerre fényt  szórt szét az Ívlámpa fénye. 

A férj  feltekintett  a nőre, a mint reá bámul 
ez egy vázlatra. 

— Mi készül abból ? -- kérdé azért csupán 
hogy szóljon . . . 

— Egy kép, a melytől sokat várok. 
— Cziine? 
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szintén a legnagyobb csendben és figyelem  között 
kezdett gróf  Haller  válaszához. Egyszerű, keresetlen 
szavak voltak azok, de érzett annak minden részén, 
hogy a tiszta, igaz sziv őszinte megnyilatkozása, s 
oly végtelen jól esett hallgatni, oly barátságos meleg-
ség ömlött el minden jelenvolt, lelkén, hogy szinte 
látszott miképpen forr  most ujabban egybe a főispán 
s a — nép. 

Mert valóban a nép volt ott. Az őszinte, ragasz-
kodó nép, a mely végtelenül hálás tud lenni azzal 
szemben, kiben látja, hogy az ő neki javát akarja, 
iparának, kereskedelmének felvirágzását,  a társadalmi 
élet erősbödését czélozza. A ráobstruálásnak még csak 
árnyéka sem férhet  ez ünnepeltetéshez, az igaz keblek 
egyszerű, naiv megnyilatkozása volt ez városunk 
polgárságának részéről. 

De hallga! A főispán  már válaszol. Lassan, 
megfontolva  beszél: 

Mélyen tisztelt uraim ! Székely véreim! Édes 
tiszteletes ur ! 

E szívélyes fogadtatás  e lélekből jövő meleg 
üdvözlet közepette ugy érzem magamat jelen perez -
hen, mint. az a halandó, ki egy terhes kinzó álomból 
ébredve föl,  nem o'kinos álom sötét, képeit látja 
többé maga előtt,, dc a pokol  helyett  a mennyországot 

Midőn ezelőtt f;iz  napokkal távoztam vármegyém-
ből, hogy ide sohŝ b térjek vissza — lelkem nyugalma 
fel  volt dúlva vérig s a daemonok infámiája  tul-
fesziték  idegeim húrját! 

Elmentem, hogy ne térjek vissza többé, el-
mentem lelkemben sajgó fájdalommal!  de sorsom a 
csillagokban másként lett intézve s vissza kelle tér-
nem ! . . . visszatértem, mert isten ugy akarta, vissza-
tértem, muü'rt Felséges jó uram, királyom, magas kor-
mányom, / országunk főrendiháza,  a parlament, a 
közélet/kimagasló alakjai, az osztatlan közvélemény, 
a sajtéi Ítélkezése egyhangúlag, megegyezőleg döntött 
sorso/m felett,  s mint  eddig  éltem  becsületben,  öroldött 
név  és  rangban, tisztán,  szeplőtlenül  helyezett  vissza 
t/írispani  állásomra  — e küzdelmes  pályára  — vár-
megyénk  élére! 

Ekként térve vissza, állok önök előtt s e percz-
ben végigtekintve a szívből üdvözlők során túlzás 
nélkül mondhatom el, hogy a mai nap közpályánni 
szolgálatomnak lekimagaslóbb, legdicsőbb órája, per-
czévé vált s szerénytelenség önhitség nélkül vallhatom, 
hogy szerény de becsületes munkásságban eltöltött 
életem s közpályánni minden eddigi tevékenységem 
fejedehnileg  fényesen  s feledhetlen  módon van meg-
jutalmazva ! 

Mélyen tisztelt uraim! Távol legyen tőlem az, 
hogy most ez ünnepélyes perezben midőn is önök 
visszatértem ötletéből, féifiasan  állást foglalva,  gálád 
megtámadtatásommal szembou leikökből üdvözölve, 
fén\es  elégtételt nyújtanak az öröm borába keserű-
séget akarnék tölteni. Tartózkodom ettől, mindazon-
által önmagam, családom s a köztisztesség iránti 

— Clemanceau éjjele? 
— Nem tudom kivenni, hogyan lesz ? 
— Iza a mennyezetes ágyban fekszik,  látod itt 

a korvonalakat és Clemanceau itt áll az ágy előtt, 
nem tudja megölje, vagy keblére ölelje Izát. . . 
nehéz kép, nagyon nehéz, de annál szebb. 

A nő egy darabig hallgatott, aztán megszólalt: 
— Te mindig ilyen rettenes képeket festesz! 
— Igen, ha rettenesnek vesszük a valóságot. 
— Oh ! — ez nem valóság, — évődik a nő, 

•mintha egy hirtelen eszmétől elvezettetve férje  lel-
kébe akarna nézni — a valóság az másként van. 
Izát nem volt joga megölni Clemanceau-nak. Váljék 
el, de ne bántsa, ez már brutális, az nem férfias. 

A művész felnevetett: 
— Szegény Iza, csakhogy van egy pártfogója, 

no de ezért nem fog  feltámadni  — no meg aztán 
nincs is igazad. Az az igazi szerelem megölni is 
képes . . . 

— Az már bárbárság — jegyzi meg a nő. 
— Nos? és ha egy nő elfeledkezik  magáról, 

fel  hitvesi kötelességéről és bemocskolja férje  nevét, 
az a férfi  egyszerűen ott hagyja azt a csend révet, 
melyben nyugodt életet kivánt magának biztosítani, 
hogy nevetséges karikatúrává változzék ? Nem . . . 
te nem gondoltad meg ezt. . . 

— Sőt. . . 
— Te tréfálsz  . . . 
— Nem én, nos tegyük fel  — szólt a nő némi 

szünet után ha én megcsalnálak, mit tennél velem ? 
— Nevetséges beszéd, gyerekes dolgok, — de 

hát hogy is lehet ilyent kérdezni ? . . . 
— No de tegyük fel.  . . mit tennél akkor ? 

kötelességem itt nyíltan hangoztatni azt, hogy meg-
támadom, e morális kadaver, nemcsak himpellér gaz, 
de egyúttal qualitíkálhatlan gyáva is, ki orvgyilkos 
módra igenis tud támadni, azonban a becsületes 
emberhez illő elégtételadás előtt megszalad ! 

Meghozták azonban önök a legszebb elégtételt, 
szivből üdvözölve s baráti jobbot nyújtva a vérig 
sebzett ember, a közpálya üldözött harezossának, 
önök üdvözlete méltóan sorakozik a nyert elégtételek 
soiához, hisz önök legilletékesebb í.ictorok Ítélni 
felettem,  hisz mindnyájok előtt ismeretes őseim, 
szülőim múltja, minden ténykedése s én itt szülő-
földemen  állva, éltein önök előtt, c*ak nyitott könyv 
lehet, istenemre nincs mit eltitkoljak, nincs mit szé-
gyeneljek! 

Ez a lélekből fakadó  üdvözlet, melylyel most 
fogadtak  s a eazok feletti  dörgő ítéletük kettős 
kötelességet hárit vállaiuira; egyik kötelesség, hogy 
lerójam a hála és köszönet adóját; a másik köteles-
ség, hogy e páratlanul álló fogadtatásból  kisugárzó 
szeretetből e soha ol nem feledhető  kitüntetésből, 
jövőre nézt uj erőt, biztatást, lelkosedést merítsek 
kötelességeim hiv teljesithetésére! 

Fogadják hát első sorban uraim, édes tiszteletes 
ur, polgártársak, lekötelezett barátjuk igazán érzett 
hálás köszönetét s mint főispánjuk,  itt a szent ii-ten 
szabad ege alatt, a gaz kezekkel megbolygatott szent 
sírokra esküszöm, hogy emberbaráti,  hazafiúi  s hiva-
talos  állásom  kötelmoit a jövőben is és mind halálig 
híven, rendületlenül teljesíteni fogom  ! S jó istenem 
segélyével beváltom fogadalmamat,  habár a poklok 
minden szülöttje is egyesülne ellenem, beváltom, ha 
éltem s annak üdve oda vész. 

Köszönöm sziv jóságukat, lelkemnek mélyéből 
köszönöm! 

Most tört ki valóban az éljenzés, melynek egy-
általán nem akart vége szakadni. Beszéde végezté-
vel kezet szorított a szónokkal s a körülötte állók-
kal, mely után a díszkapu alatt keresztül vonulva, a 
legelői álló fogatba  ült. Balról mellette Jakab  Gyula 
alispán foglalt  helyet, s a következő kocsikban a 
vele érkezett vendégek s végül az állomáson meg-
jelont polgárok. A menet élén a czéhek zászlójuk 
alatt haladtak, kiket nyomban a zenekar követett. 

Igazán impozáns egy bevonulás volt. A körül-
belül mintegy 40 -50 kocsiból álló sort kétfelől  a 
közönség százai vették körül, a kik egymásnak ad-
ták át az éljenzést, a mi egészen a vármegyeházig 
tartott. A lelkesedés határtalan volt. A hölgyek vi-
rágokat hintettek az útra; jóleső érzés járta át a 
kebleket s miuden egyes éljen szó szívből fakadó 
volt. 

A vármegyeháznál. 
A mint a kocsik végtelennek tetsző sora a me-

gyeházig ért, a benne ülők sietve szálltak ki azok-
ból, hogy jelen lehessenek a vármegyeház díszter-
mében végbemenendő fogadtatásnál. 

— Jó, ha minden áron akarod tudni . . . Nos 
hát; — megfojtanálak. 

Az asszony ösztönszerűleg összerezzent. A férj 
tovább folytatta. 

— Igen megfojtanálak  mert szeretlek A férj, 
ki ne jét szenvedélyes lelkéuok egész melegével szereti, 
az neje csalásába nem nyugszik könnyen bele. Ki 
egyszerűen a válás terére viszi ez ügyet, az gyáva. 
Meg aztán a férjek  az ostobák, ha megengedik magokat 
csalatni. Természetesen. A nő lelkének iránytűjét a 
férj  tartja közében s gyenge kézben elveszhet a nő. 
A férjnek  az asszony lelkébe kell olvasni és oly szent 
piedesztálra kell hogy felemelje,  melyhez csak imával 
érünk fel.  Mellőzés, egyhangúság vezetheti a bukás 
utja felé  a nőt, de mielőtt beledobná magát a mély-
ségbe, a férj  erős karja kell sorompóul megjelenjen. 
Nem a nők hibások bukásoknál, hanem a férfiak  az 
ostobák. Ila nem szeretik egymást, váljanak el, de 
ha megcsalatott, a férj,  boszut kell állnia Ágyadban 
fojtanálak  meg, Clemanceu tőrdöfése  helyett szeretődet 
agyonlőném. A meghalt férjnek,  ki igazán szerette 
nejét, ezentúl ugy sincs mit veszteni, de könnyebb-
nek érzi lelkét, a boszu után. A nőben a szerelmet 
a házasság után még tudja erős férfi  nevelni Nem 
az érzékiséget kell a nőnél keresni, állati szenve-
délyünk kielégítőjét, hunem azt, ki benned táplálja 
az élet kedvet és éleszti szerelmével szereteted a föld 
s az élet iránt. A boldog frigy;  — egy a földön 
élvezhető paradicsom. Kik nem találják meg az 
öszhangot. o kötésben, nincs meg az öszhang akkor 
a lelkökben. Ott kezdődik a boldogtalan házas élet, 
mikor a nő és a férfi  meg nem érti egymás gondo-
latait. És egy ilyen boldogtalan házasság összetört 

A közönségnek fele  sem érkezett még be, a midőn 
gróf  Lázár Ádám főjegyző  a már megszokott érczes 
hangú szónoklatába belekezdett, melyet valóságos 
ékesszólással mondott el. A karzat már tömve volt, 
melyet már jó eleve lefoglalt  a legválogatottabb hölgv-
közönség. A nap enyelegve sütött be a nagy széles 
ablakokon, és barátságos meleget árasztott széjjel 
mindenfelé  s a nők díszes koszorúként övezték kö-
rül e valóban szép jelenetet. 

Gróf  Lázár Ádám főjegyző  a következő be-
széddel üdvözölte a visszatért főispánt: 

Méltóságos gróf  főispán  ur ! 
Udvarhelyvármegye és Udvarhely város tiszti-

kara e munkával felszentelt  hajlékban várta vissza 
méltóságodat — nem azért, mintha nem sietett volna 
elsőként és szivből üdvözölni, nem azért,, mintha 
félt  volna a nyilvánosság előtt kint az Isten szabad 
ege alatt elmondani mindazt, mit szive sugall és 
mi szivének jól ősik — hanem azért várta itt be, 
hogy e helyhez illő komolysággal mondhassa el mél-
tóságodnak, hogy megtámadott főispánjában  a csa-
ládját hőn szerető unokát, fiút  és családfőt  a szó 
legnemesebb értelmében vett embert tiszteli és vi-
szont alkalmat, nyújtson méltóságodnak, hogy végre 
ünnepélyesen kijelenthesse, miszerint továbbra is a 
miénk marad. 

Méltóságos főispán  ur! Hihetné-e valaki, hogy 
akad csak egy is e tisztikarban, ki a méltóságodat ért 
aljas támadás felett  ne telt volta lelkében undorral 
el? S hihetné-e valaki, hogy a méltóságodhoz való 
ragaszkodás és szeretet ismételt kifejezése  a főis-
pánnak szól kizárólag ? 

No hát tudják meg azok a kicsinyhitűek, kik 
ebbe még kétkedni merészelnek, hogy e tisztikar 
utolsóig jól tudta azt, hogy méltóságod azon erős 
elhatározással ment el, hogy lemondását beadja, jól 
tudta azt is, hogy ez tényleg megtörtént, de sokáig 
nem tudta azt, hogy mi lesz ebben a kormánynak 
döntése és mégis szünös-szüntelen akadtak közöt-
tünk, kik az aljas támadás fölötti  felháborodásukban 
szét akarták tépni a sirató hiénát s csak a mérsé-
keltebbek nyugodtsága s alispánunknak óvatosságával 
sikerült a már-már megbillenő egyensúlyt fent,ártani. 

Ez tehát nem a főispánnak,  hanem a szó ethi-
kai értelmében vett embernek szólott. 

Méltóságos főispán  ur! A ki a közélet kiizdte-
rére lép, annak el kell készülve lennie arra, hogy 
annak fergetegei  megrázzák némelykor, a ki pedig 
oly magas állásba jut, az ugy van, mint a magas 
hegycsúcson levő erdőnek büszkesége, a legnagyobbra 
nőtt fa.  melybe az aláhulló villám először ütközik; 
de hát a villámot követő dörgés s a megtámadott 
fának  összesugdosó lombjai nem találtak-e viszhaugra 
az erdőben ? 

Ezért oly élénk a viszhang közöttünk, vala-
hányszor kis erdőnknek büszkeségét vafami  bántja 
— tépdesi. 

romjainál megjelennek a hódítók undorító hada, mint 
hajótörésnél az éhes sirályok, mert mindenik nyerhet 
valamit. Ki igazán szereti nejét és ez őt megcsalni 
képes, ragadjon tőrt és szúrja szivén. Jobb becsü-
lettel halni meg, mint becstelenül élni. — No igen, 
ha megcsalnál megfojtanálak  . . . megfojtanálak,  mert 
szeretlek. 

A művész odatérdelt neje elé, átfogta  a derekát 
s keze a hófehér  pongyola fodrai  közt elveszett. A 
aő némán, ijedten bámult az előtte térdelő férfira. 
Lelkében egyszerre rohamosan kezdett annak alakja 
emelkedni s mellette minden ember eltörpült. Csak 
bámulta azokat a lángban égő szemeket, melyek oly 
nagy szerelemmel tapadtak arczára. 

Valami hatalmas erőtől vezetve odahajtotta fejét 
a férj  fejére,  ki megszédült az észbontón fekete  haj 
illatától. A nő szeuvedélylyel szorította magához, 
mintha csak e perezben látná először. 

E pillanatban a villanycsengetyü szólalt meg. 
Az asszony őnkéntéleuül összerezzent s felkapta  fejét. 
Az inas bejött és egy névjegyet hozott, az asszony 
izgatottan kapta el, némán bámult reá, majd idegesen 
felnevetve  kettészakítva eldobta a kártyát: 

— Mondd meg, senkinek se vagyok idehaza. 
Az inas távozott. A férj  mintegy kérdőleg 

tekintett a nőre, kinek arczán egy boldog mosoly 
jelent meg, s odaomlott férje  ölébe, annak széles 
mellére temetve fejét,  megszólalt lassan, alig hallható 
hangon: 

Viktor!... félők  tőlled . . . de nagyon szeretlek. 
Adums. 



Méltóságod jól tudta ezt s mégis odahagyva 
békés családi tűzhelyét, elvállalta nehéz állását. 

De méltóságod csak a tisztességes harczra, az 
elvek harczára számított, s midőn vihart is várhata, 
azt csak a politikai horisontról remélte, nem pedig 
lidércz tüzet. 

A politikai élet zavaros hulláracsapásai gyak-
ran egészségtelen elemeket is magukkal sodornak, 
melyek azután visszamaradnak egy-egy posványba s 
tovább erjednek, miként azt a természet örök tör-
vényei rendelik. 

Ilyen posványba jutott anyagból kelt ki az a 
lidércz tűz, mely szokatlan magasba emelkedett, sok-
felől  láttatott meg, s első perczben, kik közelről nem 
ismerék, bolygónak gondolák, mi tudtuk s ma már 
tudja mindenki, hogy bűzhödt, erjedt testnek volt 
egyik felszabadult  része — egyszerűen  lidércz  tüz. 

Méltóságos főispán  ur! Sokat mondhatnánk 
még s kellene mondanunk, hogy szivünk szerint ki-
beszélhessük magunkat, de ha arczunkon végig néz, 
látni fogja  méltóságod, hogy Udvarhely város és 
vármegye ünneplő képébe méltán helyet kérhetünk 
s midőn továbbra is gondos jóindulatába ajáuljuk 
magunkat, cserébe nem tehetünk egyebet, mint igaz 
szeretetünkről, tántorithatlan ragaszkodásunkról s 
mély tiszteletünkről biztosítva kiáltjuk : Isten hozta ! 
Isten éltesse ! Éljen ! 

Szintén szűnni nem akaró éljenzés követte a 
szónok beszédét, melynek lecsendesedése után a gróf 
főispán  nyomban válaszolt s körülbelül ezeket mondta: 

Méltóságos alispán ur I Tisztelt uraim! 
Kedves barátaim I 
Visszajöttem hozzátok, hogy tovább munkál-

kodjunk együtt a közérdekében. Visszajöttem, mert 
magas kormányom bizalma állásomat odahagyni nem 
engedte. Itt tehát mint főispán  a munkára rendelt 
hajlékban tartózkodom minden keserű kifakadástól, 
visszafojtok  minden szót, melyet a sebzett szív aj-
kamra tói, nem bolygatom a feldúlt  hantokat, hanem 
e helyett titeket üdvözöllek, kik között igazán itthon 
találom magamat. 

Lehettem olykor erősebb egyik-másikkal szem-
ben, alkalmazhattam szigorú mértéket is, de mind-
annyiszor a köz jól felfogott  érdeke volt vezetőm. 

Nem hoztam nektek semmi ujat, csak a régi 
szeretetet, nem kérek tőletek sem egyebet, mint 
legyetek azzal a régi szeretet és bizalommal irántam, 
melylyel voltatok s melyet jövőre is részrehajlatlan 
igazságommal, munkásságommal kiérdemelni osztat-
lanul megtartani fötörekvésem  leend. Isten éltessen! 

Határtalan, végtelennek tetsző volt most igazán 
az az éljenriadalom, a mi most kitört, mialatt a 
nagy közönség a legnagyobb rendben igyekszett a 
teremből jutni, mely után csakhamar szétszéledt. 

A főispán  és kisérete pedig a Walter-féle  ét-
terembe vonult ebédre. 

Sokáig maradt itt, egyben a társaság a legjobb 
kedélyhangulat közepett, melynek csak az estvéli 
fáklyásmenet  vetette rövid időre végét. 

A fáklyás  menet. 
Nyolcz órakor három hatalmas mozsárlövés adta 

tudomásul a közönségnek a fáklyásmenet  kezdetét. 
A gyülekezés a kaszárnya előtti téren volt, a 

hol a fáklyákat  is meggyújtották. Szemgyönyörköd-
tető volt a felvonulás.  A mintegy 300 drb. fáklyát 
vivők kétfelől  kordont vonva, közbül zenekisérettel 
zászlókkal haladtak a Kossuth-utczán felfelé,  s mind-
egyre felhangzott  — Éljen gróf  Haller Jánosi 

Fölöslegesnek bizonyult az előzetes értekezleten 
felvetett  ama kérdés, hogy váljon nem lesz-e valami 
komoly következménye az esti ünnepeltetésnek. Nos 
hát nem lettl Nem vegyült bele semmi diszonans 
hang, s a szent lelkesültség versenyt lobogott az 
égő szövétnekekkel. 

A menet a Kossuth-utczán feljőve  a vármegye-
ház előtti téren foglalt  állást, a hol már ezreken 
várták. A vármegyeház épülete fényesen  ki volt 
világítva, s az a fáklyák  fényével  egész nappali vilá-
gosságot terjesztett szét fel  egész a csillagos ég-
boltig. Az összes ablakokat hölgyek tölték be. 

A főispán  és kisérete az üdvözlőket az épület 
főerkélyén  várták, s alig állapodott meg a menet, a 
dalárda énekelt, majd a Sándorka zenekara a Szó-
zatot játszódta, miután Reik József  iparos az emel-
vényre felállott  s igen talpraesett beszédet intézett 
a főispánhoz. 

Mélyen tisztelt méltóságos gróf  főispán  úr ! 
Szokatlan és nem mindennapias e jelenet, mely-

nek e perczben tényezői vagyunk. Nem mindennapias 

pedig azért, mert itt a sértett férfias  önérzet nyil-
vánul meg, mely egyfelől  feltárja  a szeretetet s ebből 
kifolyó  ragaszkodást, másfelől  pedig a gyűlölet, a 
megvetés szavát dörgi el. S hogy e nagyfontosságú 
esemény alkalmával nekem, mint egyszerű iparosnak 
jutott osztályrészül annak tolmácsolása, a méltóságos 
főispán  úr szives elnézését kérem. 

Méltóságos gróf  úr, szeretett főispánunk!  Itt 
áll e város polgársága méltóságod előtt. Eljöttünk 
rangkülönbség nélkül, hogy méltóságod iránti szere-
tetünknek és ragaszkodásunknak a legünnepélyeseb-
ben kifejezést  adhassunk azon bántalmazásért, mely-
lyel nemcsak méltóságodat, de nagy történelmi múlttal 
biró családját is érintették, mely bárhonnan jött, 
bárkitől is eredt, a legnagyobb utálatunknak és meg-
vetésünknek adunk itt nyilváuosan kifejezést. 

Méltóságos gróf  úr! Nemcsak méltóságod és 
kedves családját érintették és mélyen sértették, ha-
nem e város és vármegye amugyis beteges társadalmát 
is, mert midőn a vármegyénk legmagasabb rangú 
tisztviselőjét, a közügyek élén álló oly férfit,  ki a 
legnagyobb odaadással, önzetlenül küzd osztálykülönb-
ség nélkül a társadalom jóléteért; ki nem ismer 
válaszfalat,  a legnagyobb barátsággal viselkedik rang-
különbség nélkül mindenki iránt; ki előtt nem por-
féreg,  nem csőcselék az iparososztály és földmives. 
s nem tartja magas rangjához lealázónak azok muu-
kától feltört  kérges tenyerükkel kezet szorítani; ki 
tudja azt, hogy azon szegény nép, ki a jelen nyo-
mott viszonyok közepette még a nyugalom perczeit 
is verejtékes munkára kell felhasználja,  hogy család-
ját napról-napra tengethesse, ezért azoknak szükségük 
van magasabb rangú és hivatásu férfiak  pártfogására; 
ezeknek helyzete javításáért tenni kell és teszen: 
mikor ilyen férfiút  akarnak meggyalázni, midőn an-
nak családja szentélyébe alávaló módon betolakodnak 
és annak múltját s jelenét a legutálatraméltóbb mó-
don akarják megszentségteleníteni: akkor megsér-
tették a társadalom azon osztályát, melynek jobblé-
téért, előrehaladásáért a legjobb akarattal viselkedett, 
a legnagyobb küzdelmet kellett és kell, hogy kifejtsen 
— az iparososztály. 

Méltóságos gróf  úr! Nem pártpolitika vezetett 
minket ide, mint sokan azt hiszik és azt állítják, ha-
nem fölháborodott  önérzetünk megnyilatkozása, s ép-
pen ezért engedje még meg méltóságod, hogy e város 
polgársága törhetetlen bizalmát, e város apraja-nagyja 
szeretetét és radaszkodását tolmácsolhassam és ki-
nyilatkoztathassam, hogy méltóságod és fényes  csa-
ladja ellen elkövetett merénylet okozóinak megfenyi-
tésében mi is segítők lehessünk, hogy tudják meg, 
hogy e város polgársága sokkal nemesebb érzésű és 
józanabb annál, hogy sem engedné magát félreve-
zettetni. — Mi utálattal fordulunk  el a gyalázóktól! 

Engedje raeg méltóságod, hogy e város polgár-
sága kicsinye és nagyja nevében kérjem a méltósá-
god irántunk való szeretetét, szeretetéből kifolyó 
jóiudulatu akaratát és tetteit. Legyen méltóságod a 
miénk, s mi a méltóságodé a tisztességes munkában. 

S engedje meg, hogy azon óhajtásomnak adjak 
kifejezést,  hogy a mindenek Istene éltesse méltósá-
godat és kedves családját hazánk és nemzetünk ja-
vára, e város és vármegye, a polgárság boldogitására 
az emberi kor legvégső határáig! 

A beszéd végeztével felhangzó  éljenzés csilla-
pultával hallerkeöi gróf  Ilallcr  János főispán  hosz-
szabban válaszolt e beszédre, s mondja, hogy ezelőtt 
mintegy 3 évvel, midőn állását elfoglalta,  hasonló 
megtiszteltetés elől kitérni igyekezett, mert nem te-
kinthette azt egyébnek, mint a bizalom és szeretet 
előlegezésének. 

Két év telt azóta — folytatja  — s bár küzde-
lem volt annak minden órája gyorsan pergett le az 
idő, mert polgártársaim részéről tapasztaltam a szó-
nok által felemlített  szeretetet és ragaszkodást, me-
lyet a közjó érdekében kifejtett  munkásságommal ki-
érdemelni és az idő telésében fokozni  törekedtem. 

Mai impozáns megtiszteltetésein sem szólhat az 
érdem elismerésének, mert hiszen 2 év rövid idő 
ahoz, hogy még normális viszonyok között élő vár-
raegye és város életében is maradandó érdemeket 
lehessen felmutatni. 

Igaza van szónokuknak, hogy ez a felháboro-
dás a társadalmi tisztességnek a megnyilatkozása, 
mely utálattal fordul  el az aljas támadástól s meg-
vetéssel kiséri a démonokat, kik bennem az egyén-
ben, legszorgosabb kutatás daczára sem tudtak meg-
alázót találni, hát nem átallották tehetetlen dühök-
ben a csendes, mohos sirhalmokat. feldúlni  s a bé-
késen nyugvó ősöket sírjukban zavarni. 

Tisztelt polgártársak-! nem tagadom, fáj  a seb, 

mit rajtam ütöttek, de erőt veszek magamnak, meg-
aczélozott izmokkal veszem fel  a küzdelmet a társa-
dalmi tisztesség nevében s nem hagyom magam el-
riasztani bármily gálád támadás által sem. 

Hanem önökhöz van egy kérésem — végzé be-
szedét. Feledjék az engem ért megtámadást, csendes 
tűzhelyüktől, békés műhelyükből ne vigyék ki azt a 
mindennapi életbe, maradjon a küzdelem továbbra is 
egyedül az enyém, önök csak jóakaratukkal, szerete-
tükkel, és bizalmukkal kisérjék lépteim, éu igérem, 
hogy e város és vármegye tisztességes lakóinak nem-
zeti- és valláskülönbség nélkül továbbra is, mint 
eddig, jólléteért fogok  munkálni. 

Óriási volt az éljen, a mi beszéde végén felzu-
dult s a beláthatatlan tömeg mintegy viszhangként 
adta azt tovább és tovább. 

Szokatlan volt a szt.-ferenczrondiek  cseugetyü-
jének ilyen órában (729) való húzása, a mely nem 
annyira zavarólag, mint inkább kellemetlenül hatott 
a szónokot figyelemmel  hallgató közönségre. 

A dalárda mégegyszer énekelt, a zenekar a 
Ilyranuszt játszódta, majd szétoszlott a nagy közön-
ség, de a fáklyák  vastag füstje  ínég sokáig ott go-
molygott: tanúságot teendő az igaznak diadaláról, a 
ma végbement lélekemelő ünnepségekről. 

Újdonságok. 
Személyi hir. Dr. Szddeczky  La-jos kolozsvári 

egyetemi tanár, a ref.  kollégium érettségi vizsgálatra 
kiküldött kormánybiztos, a ma délutáni vonattal vá-
rosunkba érkezik. 

Míivósz-estély. Igen élvezetes estéré van ki-
látása közönségünknek. Ugyanis Jászai  Marti, a nem-
zeti színház nagy művésznője, Somogyi  B. Karola, a 
würzburgi opera első drámai primadonnája és So.mogyi 
Mór, zongoraművész és conservatoriumi igazgató a 
jövő hó 1-én városunkba érkeznek, és 2-án egy nagy-
szabású művész-estélyt  rendeznek a következő műsorral : 
1. Weber-Liszt.  Hangversenymű, 79. mű a) Búcsú, 
b) Távollét, c) Induló, d) A viszontlátás öröme; 
Somogyi  Mór. — 2. a) Meyerbeer.  Nagy ária „Ördög 
Róbert"-bfll.  b) Denza. Si tu m'aimais : Somogyi 
Carola. — 3. a) Szávai.  Ezer tavasz, b) Tompa. 
Három a daru : Jászai  Mari. — 4. a) Paderewski. 
Menuette. b) Wagner-Liszt.  Tanhauser-Nyitány (Con-
cert-Paraphrase): Somogyi  Mór. — 5. a) Gregh. 
Frauczia Serenade. b) Tosti.  Ponso: Somogyi  Carola. 
— 6. a) Kiss  József.  Simon Judith. b) Radó.  Szent 
Péter és a hegedűs: Jászai  Mari. — 7. a) Raff. 
Caprice. b) Liszt.  Rhapsodie hongroise : Somogyi  Mor. 
— 8. a) Leoneavallo.  Musette dala a „Bohémeb-
ből. b) Magyar népdal: Somogyi  Carola — Hely-
árak : körszék 2 fi  t, i írt öO kr, zártszék 1 frt. 
Jegyek előre válthatók Gyertyánffy  Gábor könyv-
kereskedésében. 

Hymen. Borsos Antal ó.-kanizsai kereskedő e 
hóban tartja eljegyzését Szemerjay  Károly, helybeli 
könyvkötő kedves leányával: Juliskával. 

Hideg sósfiirdö.  A kápolna melletti hideg sós-
fürdő  junius hó 26-án, vasárnap, nyilik meg. Egy 
fürdés  ára — fürdő  és törülköző ruhával — 10 kr. 
Jegyek a helyszínén, bent a városban Solymossy  Já-
nos gyógytárában és Valter  Vilmos központi ven-
déglőjében válthatók. A közönség kényelmére társas-
kocsi közlekedés  is lesz, naponként 5 izben; még pe-
dig délelőtt 8 órakor, 7,11 órakor, délután 4, 5 és 
6 órakor. Vitelbér — oda és vissza — 16 kr; csak 
vitel vagy csak hozatal 10 kr. Társaságok — hat 
személyig — a társaskocsit bármely időre lefoglal-
hatják a központi vendéglő tulajdonosánál; az igy 
lefoglalt  kocsi hetibére 3 frt,  havibére 10 forint.  A 
társaskocsi indulása mindig a „központi  vendéglő" 
elől történik. E kiváló gyógyhatású és üditő jod-
bromos sósfürdőt  a t. közönség figyelmébe  melegen 
ajánljuk. 

A keresztúri izraeliták. A llaller  gróf  főispán 
megtámadásából kifolyólag  a székelykeresztúri izraeli-
ták egy átiratot intéztek a megtámadott grófhoz,  a 
melyben az eset felett  mély megbotránkozásuknak 8 
továbbani igaz szeretetüknek és ragaszkodásuknak 
adtak kifejezést. 

Haller gróf  ügye cziin alatt a Magyaroszág 
jun. lü-iki száma a hallerkeöi gróf  Haller  János főis-
pán esetével foglalkozván,  közli azt a választ, a 
melyet a főrendiház  elnöke gróf  Károlyi  adott az ő 
hozzá intézett kérésre, a melylyel kapcsolatban a 
kérést is, mint teljesen indokolatlant, vissza küldte. 
Ezzel kapcsolatban valami eredeti tudósítást közöl, 
a mely a tényeknek a legkevésbbé sem felel  meg. 



25. szám. Udvarhelyi fíiradó. (5) 1898. junius 19. 
Idézett lap említi, hogy a Haller grófot  ért támadá-
sért a fogadás  impozánsabbá tevéséért, s hogy a 
statisfactio  annál fényesebb  legyen, az egész tiszt-
viselői kart mozgósították, s künn az állomáson a 
vármegyei és városi tisztikar, a főkapitány  stb. stb. 
kirendelt egyének fogadták.  Hogy mennyire felelnek 
meg ezok a valóságnak, azt a Gróf  Haller  főispán 
városunkbun czikkünk, azt hisszük teljesen demen-
tálja, s végtelen sajnáljuk, hogy a M —g olyan tudó-
sítót tart, aki a konkrét adatokat úgyannyira elfer-
dítve küldte be, hogy arra abszolúte, nevek felemlítése 
nélkül nem lehetett volna ráismerni. Viszont egy 
másik czikkünkben fel  van említve annak a gyűlés-
nek lefolyása,  melyet maga a polgárság rendezett, a 
melyen úgy a fogadás,  mint a fáklyásmenet  rende-
zéséresaját kebeléből küldött ki bizottságokat, nehogy 
emberek akadjanak, a kik talán majd a fogadást  a 
hivatalos  czimmel lássák el, hanem bizony az reud-
szerint ugy szokott lenni, hogy az ember kevésbbé 
válik komikussá, ha maga beszéli el, — ha mindjárt 
feldíszítve  is — hogy miképpen főzték  le. 

Mef)hivó.  A sz.-udvarhelyi alsófokn  ipar- és  ke-
resi-. iskola  évzáró vizsgálata 1&98. junius 27-én  d. 
u. 2 órától  8 óráig  tartatik meg a következő sor-
renddel: 2— 3-ig előkészítő  osztály,  3-4-ig első  osz-
tály;  4 - 5-ig második  osztály;  5— 6 íg harmadik  osz-
tály,  G—7-ig a kereskedő  tanulók 1—Il-ik osztálya; 
7—8-ig a kereskedő  tanulók 111-ik osztálya. — A 
vallástanhói  a róm. katholikusok 26-án d.  u. 4 -5-ig ; 
a reformátusok  5— G-ig  vizsgáznak a rendes tan-
teremben. A • munkakiállitás  25, 26. és  27-én  lesz. 
A közvizsgálatokra az érdeklődőket tisztelettel meg-
hívja az igazgatóság. 

Kereskedők zárórája. Igen üdvös, czélszerü 
újításra^/határozták ol magukat kereskedőink, ameny-
nyibeiy az eddig gyakorlatban levő vasárnap déli be-
zárás/e délelőtt lü órára tették át. Megbecsülhetlen 
ez % kevés ujitás is a kereskedő ifjakra  nézve, kik 
e^ész héten napi 14-15 órán keresztül boltjukra 
'vannak kárhoztatva. — Ha jól emlékezünk, talán 
épeu a milleniumi évben, már egyszer azt is elha-
tározták, s talán jegyzőkönyvre is vették, hogy 
hétköznapokon délben 12—l-ig, este pedig, kivétel 
nélkül 8 órakor mind bezárnak. No ez a határozat 
ugy látszik hogy csak határozat maradt, mert bi-
zony vannak még most is kereskedők, kiknek üzle-
tét még a fél  tiz is nyitva találja. Más városban 
sztrájkolnak a nyolez órai munkaidő mellett s itt 
mi nálunk az ma-holnap eléri a 16-ot. A Kereskedő-
társulatnak csak a neve van meg, hogy ilyen czimü 
egylet is legyen városunkban, hanem bizony annak 
működéséről vajmi köveset hallani. Esztendőnkéin 
egyszer-kétszer, vagy egyáltalán nem, tartanak gyű-
léseket, pedig üzletök jól felfogott  érdeke mennyire 
kívánatossá tenné azt — ők tudják legjobban. És a 
mikor kérjük, hogy egy pontosan meghatározott és 
betartani kötelező estvéli zárórát állapítsanak meg, 
tesszük ezt saját érdekökben, mert miképpen nevel-
hessenek a mai viszonyoknak is csak részben meg-
felelő  segédeket, ha az önképzésre egyáltaláu semmi 
gondot nem fordítanak? 

Szobatüz. Kedden, 14 én, östve tizenegy órakor 
a tűzoltók vészkürtjo verte fel  a Kossuth-utcza es a 
piacz lakóit. A nagy riadalomnak azonban nem volt 
meg a láttatja, mivel csak egy egyszerű kis szoba-
tüzről volt szó, a mely a Nagy  Miklós vendéglőjé-
ben az utczára nyíló szobának deszkafallal  elkerített 
Rákosi M.  Zs.  szabómühülyében tört ki. A tüzet 
gondatlanság is, esetleg meg az is okozhatta, hogy 
a korcsma vendéglőjében mulatozók az égő cziga-
rettát a fa-falfelé  dobhatták, a minek egy kis repe-
désén egy szikra átszökve, az éppen ott felhalmo-
zott pamutba esett s azt gyújtotta meg, a mi igen 
természetesen csak lassú tüzet okozott. A tulajdonos 
állítása szerint kára 400 frtra  tehető, a miből semmi 
sem volt biztosítva. A tűz színhelyén a tűzoltók is 
megjelentek, azonban munkát nem kapva, visszasze-
reltek. Szinte komikus volt az a végtelen veszeke-
dés, a mit a vész perczében véghez vittek a min-
denáron tüzet oltani akarók. Majd az ember füle 
dugult be a sok „nehogy kiüssék az ablakot", „üs-
sék ki az ablakot" stb. stb , a mit természetesen 
egy-egy szitok is kisért, mig aztán végre a vendéglő 
felől  lévő fafalat  kifeszítették  s egy pár kártya víz-
zel a könnyen végzetessé válható tüzet megoltották. 

Ösbudavára Székelyudvarhelyen. Igen sikerült 
mulatságnak volt színhelye a kollégium kertje e hó 
12-én, a melyet egy 100-as rendező bizottság az ev. 
ref.  templom renoválási költségeinek fedezésére  ren-
dezett. Az ünnepély délutéu 3 órakor vette kezde-
tét, melyet megelőzőleg az eső igyekezett megzavarni, 

a mi nem sikerült neki. Tény az, hogy rontott, na-
gyon sokat rontott végeredményben, de igy is az 
fényesen  sikerültnek mondható. A várost megelőző-
leg a keresztúri polgári zenekar és a Sándorka ban-
dája járta be az őrült dervisek kíséretében, a mi 
már magában eléggé felcsigázta  a kíváncsiságot. A 
mulatság a kertben csak nehezen indult meg, a mit 
az esőnek lehetett tulajdonítani, a mi tagadhatatlan 
nagyon deprimálólag hatott a kedélyekre. A közön-
ség, tekintve a közhasznú czélt, de az Ígérkező él-
vezetes szórakozást is, elég nagy számmal jelent 
meg, ugy, hogy hét óra felé,  a midőn már teljesen 
felállott  az idő, csak ugy hemzsegett a sokaság. 
Mozgalmas látványt nyújtott a cunfetti,  szerpentin 
csata, azonban a versenyeknek nagyrészét el kellett 
ejteni a kellemetlen időért. A konfetti  csatában ki-
fáradva  a nagy pavillonba vonult a közönség, hol 
szebbnél szobb tündérek szolgáltak enni és innivaló-
val. A nyilt színpadon tréfás  előadással, monológgal, 
énekkel mulattatták a nézőket, közben hangzott a 
czigány- és polgári zenekar. Lett volna léggömb 
eresztés is, azonban mivel ez a nap az elemek napja 
volt — elmaradt. A pavillouok között mindenesetre 
a „Régiségtár" volt a legszenzácziósabb, s igen ere-
deti ötletekkel, szellemes megjegyzésekkel voltak az 
egvos tárgyak aláírásai megválasztva. A szakállas 
asszony becsapta a rendezőséget, egész egyszerűen 
— nem jelent meg. Az alvófakir  pedig egy darabig 
tűrte ugyan a sok csiklaudozást., de bizony egy idő 
múlva ugy megugrott, hogy azt sem mondta bi vagy 
bá, miben különbeu az esőnek is volt -lésze, mely 
ugyancsak erősen szakadt a szerencsétlen nyakába 
Az ői ült dervisek (eredeti impoitatio) gyűjtötték ta-
lán a legnagyobb közönséget maguk köré őrült ug-
rálásukkal, sakálokhoz hasonló orditásnkkal, csata-
kiáltásukkal, a kik arczát a rendezőség féltve  a 
zuhogó eső elől, a nagy pavillonba szállított, rémít-
getni a pezsgőző közönséget. Nyolez órakor érte el 
a mulatság a legmagasabb fokát.  A kedélyek feszte-
lenek lettek, a bor, pezsgő megtette a maga hatását 
s a mikor a lámpionos körmenet körüljárta a ker-
tet, hallatlan, szokatlan jókedv uralkodott minden-
felé.  Alig zajlott le a körmenet, ült le e része is a 
közönségnek a vacsorához, a midőn hatalmas kiáltás 
jeleuté: 

— Tüz van! tüz van! 
Mint futó  szél terjedt el a kertben a rémes 

szó. A nyilt színpadon a még folyton  tartó előadá-
sokat, befejezték,  a közönség rémülve ugrott fel  asz-
tala mellől s szájról-szájra járt az egyetlen kérdés: 

— IIol ? ! Mi ég?! 
Nem sokáig kellett rá várakozni, megjöLt a 

felelet: 
— Ég a nagy pavillon! 
Alig mondták, adták tudtára ezt a megrémült 

közönségnek, máris az, saját szemeivel győződhetett 
meg arról a következő pillanatban. 

Mint egy hatalmas oszlop csapott fel  a láng-
nyelve, s a másik perezben már lángokban állott az 
egész tetőzet. Általános rémület fogta  el a közönsé-
get. Nők, gyermekek hangos jajveszéklése vegyült 
bele a bátrabbak parancsot osztogató erélyes hang-
jába. Ijedt futkározást,  jobbra-balra, megrémült ar-
ezokat, kipirult szemeket látott az ember mindenfelé 
a veszély első perczébon. Lázas izgatottság vett erőt 
a tömegen, olyan futó  kedvében volt az egész kö-
zönség. S a mint onnan a magasból hullottak az égő 
zsarátnokok, szinte jól esett némely férfiak  komoly 
rezignáczióját látni. 

Ötven hatvan lépésű} ire már elviselnetetlenné 
vált a rekkenő forróság,  s aztán mikor már csendesed-
tek a kedélyek, nagyobb veszélytől nem lehetett tartani, 
belenyugodtak a láugban alló épület teljes pusztulá-
sában: akkor kezdett a közönség gondolkodni, gyö-
nyörködni a felséges  tűzijátékban, s elsiratni az oly 
jól indult mulatságot. 

A vész kitörésekor még sokan hitték, hogy nem 
fog  ez irtóztató elem ennyire elhatalmasodni, s hivék, 
hogy azt meg lehet menteni. És talán sikerülend is 
az, ha az első perezben kéznél lesz bár egy kártya viz. 

Nem volt I Egy pohár viz nem volt! 
A tüz okát még ma sem lehet végérvényesen 

megállapítani. Különféle  verziók keringenek keletke-
zése felől.  Vannak, kik azt állítják, hogy talán egy 
asszony felöltőjét  akasztotta volna egy falon  függő 
lámpára, melyet akkor levert volna; vannak, kik 
valami fiatal  embernek tulajdonítják, hogy az égő 
lámpiont a zöld gaalyakkal bevont fal  mellé tá-
masztotta volna, s Isten tudja még miket rebesget-
nek. Olyan ember még nem akadt, a ki positiv hirrel 
állott volna elő. 

Alig futott  fel  a láng az elszáradt fenvőgalya-
kon félmagasságig,  a higgadtabb elem már elveszett-
nek látta az épületet, s sietett a megmenthetőket 
megmenteni. A figyelem  első sorban a tavaly beszer-
zett tornaeszközök felé  irányult, mely ugyanazou 
pavillonban, zárthelyiségben volt letéve. Az ajtót fel-
szakítani, azokat onnan kihordani, egy pillanat műve 
volt. És nem is lehetett több. A következő perezben 
lángban állott az egész épület. Hagyták már a tűzet, 
e félelmes  elemet, uralkodni az egész felett,  melyet 
oly bőszen hatalmába kerített. 

Akadtak még egyesek, kik a későn eszökbe 
jutott felöltőkért,  esernyőkért, kalapért beszaladtak, 
de meg voltak azok már mentve, az igaz. hogy nem 
a tulajdonosok örömére, mivel azokat többé viszont 
nem látták, s bizonyára lesz rá gondjuk az egyes 
önfeláldozó  mentőknek, hogy ne is lássák. 

Sajátságos rosz természet van ősidőktől fogva 
lábrakapva minálunk. Vannak, de mily nagy számmal 
emborek, hogy a veszély perczében nem az ember-
társaik vagyona megmentésén fáradoznak,  vagy ha 
azon is, csakis személyes haszonvágyból teszik azt. 
Csúf,  elitélendő szokás, mely aljasabb, nyomorultabb 
annál a tolvajnál, ki hazulról tolvajlási szándékkal 
indul meg, s ha valami útját állja, képes a legme-
részebb tettek végrehajtására — mig ezek felhasz-
nálva a nagy zavart,, mondhatni a legszentebb perez-
ben, midőn embertársának vagyona forog  koczkán, 
hajtják végre gyalázatos tettük. 

És ezt nemcsak a jelen alkalommal konstatál-
tuk, rég megvan e szokás, s hogy még meg lesz 
sokáig — egész egy tettenért példás büntetésig — 
bizonyos. 

A tüz kilencz óra után kevéssel tört ki, s fél 
tiz lehetett, mire a tűzoltók a nagy fecskendővel  is 
a tüz helyszínére értek. Előzetesen mintegy tizenöt-
húsz ember volt ugyan kirendelve egy fecskendővel, 
de mivel a tüz oly hirtelen és nagy arányokban 
lépett fel  — váratlanul találta. 

Működésük különben csak az épület mellett 
álló élőfák  megmentésére terjedhetett ki, melyeket 
folytonosan  locsoltak is, azonban alig hihető, hogy 
azok életben maradjanak 

A mig a tűzoltók az épület innenső felén  vol-
tak elfoglalva,  valaki elkiáltja magát: 

— Égnek az élőfák!  — Lesz erre óriási pánik 
a megretteut hölgyközöuség soraiban, a kik e szem-
gyönyörködtető látványt a fák  árnyékába menekülve 
szemlélték. Sokan fejüket  veszítve, a kert hátsófelén 
elvonuló keritésenát igyekeztek megszabadulni, a mig 
végre valakinek sikerült a deszkafalat  felszakítani,  a 
min csak ugy tódult ki aztán a megrémültek tábora. 

Mig ezek lenn a kertben történtek, itt benn a 
városban nem akarták elhinni a tüz valódiságát, mi-
vel — mint az a programúiban jelezve volt, óriási 
tűzijátékra, a kert lenyes kivilágítására magyarázták. 
Megtörtént, hogy a mikor a tüzoltó-kürtös a vész-
kürtöt funni  kezdte, oda ugrik egy polgártárs s ke-
ményen rárival a trombitásra: 

— Szamár! Hisz az csak tűzijáték, mit rémiti, 
veri fel  a várost! s állítólag ezt egy hatalmas, csat-
tanós nyakleves kíséretében adta elő. 

Szomorúan győződött meg, hogy nem neki volt 
igaza. 

Tiz órakor már csak a hatalmas tölgyfa  osz-
lop-gerendák meredtek az égnek inegszenesedve, 
részben tüzesen. 

A nagy pavillon, a kedves mulatóhely nincs 
többé I . . . 

A mulatságnak természetesen végeszakadt — a 
közönség eloszlott, szomorú emlékét vive magával az 
ily balul kiütött mulatságnak. 

A tűzkár mintegy 2000 frtra  tehető, a melyből 
1400 frt  volt bíztositva s a melyet a biztosító tár-
sulat a Kollégium részére már folyósított  is. 

Az ily végzetes befejezést  nyert ösbudavára a 
maga hasznát elég fényesen  kihajtotta, a mennyiben 
a bevétel ca. 900—120Ö frt  körül áll, mig a kiadá-
sok összege a 400-at haladja meg. 

így volt megírva ez a sors könyvében, hogy 
először a viz, majd a tüz bolygassa azt meg, mert 
ez az elemek napja volt. 

A főispán  fogadására  egybehívott értekezlet. 
E hó 11-én délután gróf  Haller  főispán  visszatérése 
alkalmából a fogadás  stbbi rendjének megállapítására 
a város polgárai értekezletet hivtak egybe, a melyen 
igen nagyszámmal jelentek meg. Korelnöknek Kassay 
F. Ignáczot választották meg közfelkiálltással,  az 
értekezlet jegyzőéül pedig Hlatky  Miklóst. Az elnök 
meleg szavakkal köszönte meg a megtiszteltetést, s 
felemiitette,  hogy már csak azért is szívesen fogadja 
el e megbízatást, mivel a tárgy maga olyan, hogy 



nemcsak azokat, a kik ez értekezleten megjelentek, 
hanem a város és egész vármegye polgárait fájda-
lommal érinti, amennyiben oly nemes grófi  család 
megtámadásáról van szó, kiknek neveik a történe-
lem lapjain aranybetükkel vannak felirva.  Dr. Soly-
mossy Lajos indítványozta, hogy a vasútnál már fo 
gadjuk a visszaérkező főispánt,  s este pedig fáklyás 
menet rendeztessék, melyeket többek hozzájárulása 
után elfogadtak,  s mindjárt kijelölték az ünnepi szó-
nokokat Bedő  Ferencz ref.  lelkész (a vasútuál), Beik 
József  (a fáklyásmenetnél)  személyében. A bizottságok 
is megalakultak. A vasúti fogadásnál  rendezők let-
lettek: Seombatfalvy  Lajos, Becsek Aladár, Farczády 
Lajos, Csillag  József,  Dénes  János, Orbán Dénes, dr. 
Lukácsffy  István, Nagy  János, Fisclier  Ferencz, Beik 
József,  Sorger  Ferencz, Szabó Ferencz. A fáklyás-
menetnél : Solymossy  Endre, Csillag  I., Nagy  Miklós, 
Keszler  János, Bagó Gyula, Tóth  Samu, Betegh  Pál, 
Solymossy  János, Szabó Árpád, Ferenczy  János, Bartók 
István, Bodroghi  Sándor, ifj.  Bodroghi  S., Balásy 
Sándor, Jakabos  György és Miklós, Szabó Ferencz, 
Illyés  Ferencz, Szabó Domokos. — Ugyancsak itt egy 
bizottság lett kiküldve, egy röpirat szerkesztésére, a 
mi a vármegye elégtételét hozná nyilvánosságra, s a 
mi az összes lapoknak, egyleteknek lenne megkül-
dendő. 

Vármegyénk közgyűlése. 
— junius 18. 

Még e hó 7-én bocsátotta ki Jakab  Gyula alis-
pán a tárgysorozattal kapcsolatos rendkívüli közgyű-
lés meghívóját, mely a bizottsági tagokat mára hivta 
össze. 

És ma egybegyűltek. Nincsenek sokan, talán 
még fele  sem gyűlt egybe, mert otthon tartotta őket 
a gazdasági munka. A kik összejöttek is, azok is 
azt tárgyalják még most a közgyűlés előtt. 

— Bizony — mondja egy elkeseredett gazda 
— komoly következményekkel is járhat ez országos 
vizes időjárás. Mezőgazdasági állapotunkat nem cse-
kély veszély fenyegeti  s talán tartózkodás nélkül ki-
mondhatjuk — kritikus napokat élünk. 

— Még minden jóvá lehet ugyan s reméljük, 
hogy a gondviselés megóvja ugyan országunkat egy 
ujabb silány termés csapásától, de egyelőre — hiába 
is tagadnék — nem igen kecsegtetők az előjelek. 

Ez és ehez hasonló beszélgetések folynak  itt-
ott. Amott a héten történt fogadtatást  tárgyalják, 
kiterjeszkedve annak legkisebb fázissaira. 

S a mig ezek idekünu folynak,  benn megszó-
lal az elnök csengetyüje. 

Az elnöki széket — a főispán  távolléte következ 
tében, — melyet elnöki megnyitójában is felemlítet  t 
— Jakab  Gyula alispán foglalja  el, mig jobbról tőle 
gróf  Lázár Ádám főjegyző,  balra pedig Ádám  Albeii 
I. aljegyző ülnek. 

A rendkívüli közgyűlés tárgysorozata mintegy 
85 pontból áll, melyek közül mindenesetre a kér. 
legutolsó, a 34. és 36-ik a legérdekesebb. 

A 3-ik pont alatt a miniszternek a tiszti fő-
ügyész magángyakorlatára vonatkozó leirata olvasta-
tott fel,  a melyben — nem akarva beavatkozni a 
vármegye autonom hatáskörébe — egy ujabb szava 
zást rendel el, melyet az alíspáu indítványára a 35. 
ponttal kapcsolatban tárgyalnak, s mig az elsőt tu-
domásul veszik, addig az utóbbit — mely szerint a 
tiszti főügyész  magángyakorlatot is folytathat  — 
egyhangúlag megszavazzák. 

Azonban a közgyűlés legkimagaslóbb pontja 
kétségkívül a 34-ik volt, a mely után a legtöbb ér-
dekeltség mutatkozott. Itt tárgyaltatott a Szabó Fe-
rencz, Lántxky  Sándor, Danid  Károly th. bizottsági 
tagok azon indítványa, hogy Orbán Ottó bárót a 
a törv. bizottsági tagságától az 1H8G. XXL t.-cz. 
23. §. h) pontja értelmében megfosztani,  továbbá ne-
vezett részéről hallerkeöi gróf  Haller  János főispán 
családi állása iráut elkövetett orvtámadásért a tbu-
tósági bizottság megbotránkozásának, megvetésének 
s egyúttal Haller  gróf  iránt érzett tiszteletteljes ra-
gaszkodásának kifejezés  adassék. 

Az indítvány a közgyűlés minden jelenvolt tagja 
magáévá tette, az jegyzőkönyvre vétetett s kivonat-
ban gróf  Jlaller  Jánosnak egy küldöttség által át 
adandónak határoztatott. 

A többi pontokra az állandó választmány ja-
vaslatos véleménye szolgált irányadóul, melyeket 
aztán minden változtatás nélkül mind el is fogadtak. 

A közgyűlés délelőtt fél  11 órára már befeje-
zést nyert. 

Nyilttér. 
(K rovatban foglaltakért  nem vállal felelősséget  a szerk.) 

Ei OS/ÖlU't II,> i 1 l'ft  II i I íí <4. 

A székelyudvarhelyi ev. ref.  kollégium összes 
épületei a 

Fonciére Pesti biztosító intézetnél 
lévén biztosítva, — a f.  hó 12-én este leégett torna-
csarnoka tüzesetét nevezett intézetnek bejelentvén, 
annak képviselője már harmadnapra a helyszínén 
megjelent — és a teljes biztosított összeget, minden 
levonás nélkül folyositotta. 

Nem mulaszthatjuk el 

a Fonciére Pesti biztosító intézetnek 
ezen coulans és gyors eljárásáért elismerésünket és 
köszönetünket nyilvánítani, és nevezett biztosító in-
tézetet, a biztosító közönségnek a legmelegebben 
ajánlani. 

Székely-lídvarhelytt, 1898. jun. lü. 
F é l e g j l i i í / , j Ali iul 

az ev. református  kollégium 
gazdasági felügyelője. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza Névtelen levelekre nem válaszoltiuk. 

Fernando. Fel tudjuk fogni  „borzasztó helyzet"-ét, s ideál-
jának, szerelme tárgyának kívánságát mi is kissé különösnek 
találjuk. Az,"hogy ö megtiltja önnek a levélírást — ezt nem le-
het mire vélni. Jó, legyen féltékeny  ő biuságara, legyen óvatos 
a legvégső határukig — de egy okos nő — mondja ön — 
mindig talál eszközt, alkalmat arra, hogy fziveválasztottjaval 
nem csak az időjárásról, a lrgujahli szintéi mékekről, s talán a 
nőidbe tett kirándulásokról beszélhessen, Írhasson — hanem a 
tiszta-, szent szerelméről is, mely állítólag szivét hevíti, nyu-
galmát elrabolta, a melynek ha nem adnak szabad kitörést — 
s hozzá még az sincs kinek búját-baját elpanaszolja, — a mit 
tennie különben sem szabad — az az őrületbe kergetheti. írja, 
hogy még a féltékenység  ördöge is kínozza nyomorult szivét, 
mert látott már hasonló szellemban hozzáirt leveleket, melye-
ket is bizonyára az illető preszirtja hatása alatt írtak. Bizony 
ez szomorú dolog! Hisz valahogy csak tudomására hozhatja, 
a]ánlhatja a szerelmesek között oly általános használatnak ör-
vendő „post-restante' levelezést, a miKor az így küldött leve-
lekben majd elmondhatja a mi lelkét nyomja. Említi, hogy ő 

nagyságának még az a kívánsága is meg van, hogy a mivel ő, 
az ön szivének állapotáról tudomíst szerezhet — csakis egye-
dül a vers lehet. No bizony ez merész kívánság ő nagyságától, 
mert lehet valaki igen jó, talán kitűnő levélíró, a nélkül, hogy 
jó versíró lenne, s talán a mit egyszerű, keresetlen szavakban 
ki tud érthetően, szívhez szólón, szépen fejezni  - azt versbe 
szedve, hol még a lábakra is kell ügyelni — mikor még a 
meglevő kettőre is alig tud ügyelni — nem tudja. Azonban 
igen örömest teszünk kívánságának eleget, s egy jjár verset, a 
mi kedves Fernando, bizonyára az ön szíve zilált állapotának 
is teljesen megfelelő  lesz, szívesen bocsátunk rendelkezésére, a 
melyeket aztán elki'ddhet annak a kegyetlen ideálnak, a ki szi-
vét oly annyira el tudta keseríteni. 

íme: 
„Aspettar e von venire, 
Star im letto e non dormire 
Ben servire e non gardire 
Son tre cose a far  móriról" 

Vagy: 
Járni zajgó tömeg közepett, 

IIol látunk, hallunk, érzünk, bírhatunk, 
8 mégis szivünk üres, száműzetett — 
IIol nincs ki áldjon s nincs kit áldhatunk, 
Hol élv s gyönyör közt tépöbb bánatunk, 
Mert senki sincs kinek szerelme még 
Akkor is, ha sírba roskadunk, « 
Érettünk forró,  fájó  lánggal ég: 
Ez a magány, ah ez az egyedüliség. 

Avagy: ( 
Szerelmem mély 
Miképpen a pincze, 
Szeretem önt, 
A nevem Vincze. 

Levelét várjuk. Kívántakat küldjük. Isten önnel! 

H i r d e t m é n y . 

Az árvátfalvi  2-ik rész 3. számú tjkvbeu A 
1. rendszám alatti mintegy 280 hold területű, az 
úgynevezett 17 falu  havasából Árvátfalva  közbirto-
kosságának jutott, jolenleg tulajdonomat képez&\ erdős 
helyen levő, mintegy 9555 drb tökefa,  G95ö\drb. 
koszorufa,  9833 drb. boronafa  és 10170 drb. léczüiek 
való fát  tartalmazó anyagot elakarván adni, ezutta.l 
folhivom  a venni szándékozók figyelmét.  Az ár és 
kihasználási időt, illetőleg értekezhetni irodámban. 

I>r. Nagy S a m u 
ügyvéd, 

Sz -Udvarhelyt. 

Uj üzlet!! Orbán, Nagy és Tamás Uj üzlet!! 

c z i p ő ü z l e t e S z é k e l y - U d v a r h e l y t 
- Elvállal: EEEEEEESEE 

minden e szakmába vágó megrendeléseket a legújabb divat 
szerint, kiváló csinnal, a legjobb anyagból, pontos elkészítés 

mellett, ugy minden javítást. 

T UZFECSKENDOKET-w 
városi, községi, gazdasági és 

gyári 
( l í z o K ó s ú g o l u i a k . 

S Z I V A T Y T Y U K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb uyivános czélokra 
k é z , j á r g á n y é s e r ő l i a j t f t s r a , 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Bíizmentesen működő peczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat, 
sárkaparókat 

I s é s z i t é s a j á n l a , 

A BPESTI SZIVATTYÚ és GÉPGYÁR R.-TÁRSASÁG 
(ezelőtt VALSER FERENCZ) 

« I J 1 > A P J E Ü » T , V I . , k ü l s ő v i W / . i - i i l 4 5 . 

Ái'jeg^zélc és költség veíésels ins».ven és bérmentve. 


