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Egy határozati javaslat.
Székelyudvarhely, május 4.

Udvarhely vármegye e héten tartott közgyű
lésében határozatilag kimondotta, hogy a kor
mány iránt bizalommal viseltetik, s az ország: 
függetlenségének kivivására irányuló munkájában 
hazafias készséggel támogatja.

Felmerült a kérdés, hogy e bizalomnyilvá- 
uitásra van-e szüksége a kormánynak akkor, 
midőn annak léte a nemzet erejéből fakad, amely 
iránt igy az ország közönsége határtalan biza
lommal kell hogy viseltessék?

A letűnt gyászos politika rokonsági sajtója 
sehogy sem tud kibékülni azzal a lehetőséggel, 
amin az ország legjobbjai munkálkodnak, hogy 
egységes magyar politika, egységes magyar tár
sadalom legyen. Akik örökösen abból éldegéltek, 
hogy kiélesitsék az ellentéteket, hogy mestersé
gesen szisják fel a szenvedélyeket, azokat, nap
nap után, igy látjuk lapjaikban, valóságos őr
jöngésbe tartja az a viszonylagos nyugalom, mely 
a kilátását adja u.eg annak, hogy végre-vala- 
liára alkotó munka kezdődhetik az országbau.

A  nemzeti kormány ledöntötte az akadá
lyokat, melyek útjában állottak a függetlenségi 
párt politikai érvényesülésének, s igy lehetővé 
tette egy nagy nemzeti párt kialakulását, mely 
az ország boldogulását tűzte ki feladatául, ért
hető annak a szövetségnek lármája, melylyel 
sajtójuk szenzáczióiba akarják fullasztani mind
azon eredményeket, melyek az uj politikai ala 
kuláshoz fűződnek és megsemmisíteni azokat a

Gondolatvilág.
Üljön ide mellém kék selyem fouteulljébe s éü 

majd beszélni fogok . . .  A hanyatló nap, mely onnan 
a hegyek mögül ide szórja lábai elé utolsó sugarait, 
édes tavaszi melegét itt hagyta köztünk . . . Leány
szobájának mystikus, sejtelmes hangulata átjárja 
lelkemet, szemének ragyogó mélysége ellenállhatlan 
erővel vonz; hófehér kezének illatát itt érzem még 
csókoló ajkamon s körülöttünk minden, minden oly 
iBtenien nyugodt I A hangulatok világa az 1 Emel, 
ragad magával, eszmét, gondolatot vált ki s benépe
síti körülöttünk leányszobájának csendjét . . .

Nyújtsa ide illatos, szép, hófehér kezét I A mig 
kék selyem fouteulljébe hátradőlve, elmerengve hall
gatja szavaimat, gondolja úgy, mintha egy csodála
tos világba vezetném, ragyogóan virágos mezőkre, 
hol mámorosán édes tavaszi illatot hordoz a szellő.. .  
Igen, a virágok között fogunk járni, a szellemek 
virágos mezején s csokorba gyűjtöm im a virágokat, 
egy csodálatos, bizarr, exotikus csokorba, melyben 
kábító hehothropok, hideg kaméliák, bujazöld thuja 
között illatos ibolyák, pompázó orchideák, hófehér 
byssópok váltakoznak. Maganak tépem le ime mind 
s átnyújtom mélységes hódolattal . .  .

Körülöttünk ez a látható világ mérhetlen 
nagyságával eltompitja a gondolat szárnyalását, le
sújt . . . jöjjön, hagyjuk el ezt most, de vigyázzon, 
mert az a világ, hová elvezetem, melybe elmerülünk, 
végtelen mélységével szédit . . .

A classicus idők nagy tragicusa belékap lantjába, 
ezredéveken keresztül az O.ympus lépcsőjéről felénk 
zeng Antigoné karéneke : „Sok nagyszerű dolog van 
a földön s köztük az ember a legnagyobb" ! Jöjjön 
nézzük ennek a legnagyobbnak, az embernek gondo
latvilágát, érzelmeit, merüljünk el ennek a világnak 
nagyszerűségében . . . Imádja a költőket, tudom, 
szereti a gondolkodó embert s ime én most közéjük 
vezetem. Ugy-e nem fogja sajnálni, hogy az arany- 
z8Ínoros, ragyogó fényesre csiszolt gombu urakat ott 
felejtjük most a szélesen aszfaltozott korzón s szürke 
kabátos emberek közé megyünk, kik életüket nem

reményeket, amelyeknek beváltását joggal köve
teli az ország, mely bizalmat és erőt kölcsön
zött a mai rendszernek.

Hintik a konkolyt a nemzet soraiban;gya
núsításokkal illetik nap nap után a kormáuy 
működését; beszámolnak a vérmegyék türel
metlenségéről, az uj korszak tehetetlenségéről, 
hibás intézkedéséről, szóval olyan dolgokról, 
amelyek az uj korszak rendjének bomlásáról és 
a tiszta, hazafias irány gyöngüléséről regélnek.

Ha ez az állapot csak annyit jelentene, 
hogy az ellenzéki fölfogás a maga szabad bírá
lati jogának él, ha ez áz állapot csupán a kor
mánynak és pártjának dolga lenne, igazán fölös
leges volna hozzászólni. De sok más természetű 
dolog mutatkozik a háttérben, melyekkel az or
szág közvéleményét akarják megtéveszteni osz
trák és nemzetiségi pénzen szervezett elégedet
lenség szitásával, a becsületes magyar lelkekben 
konkoly elhiutésévei, mely a nagy párt egyik
másik gyengébb tagjában már is visszhangra 
talál.

A mi a többségben a kormányt fel
hangzó kritikákat illfiti, bizonyos, hogy ennek 
a kormánynak nem becsvágya a letűnt korszak 
fegyelmezettsége A lelkek felszabadulása nem 
tűri a szájkosarat; a részletkérdésekben egyik 
miniszter sem utasitja el magától sem a bírá
latot, sem az ellenkező véleményt. A többségnek 
sem egyes tagjai, sem vezirhangadói nincsenek 
titkos szálakkal a kormányhoz fűzve. Tehát 
minden tagjára nézve csak annyi a kötelező, 
amenuyit a programmja és saját lelkiismerete

előír. Az az állapot tehát, amelyet a bukott 
rendet pártoló sajtó bomlásnak, zavarnak hirdet, 
lényegében természetes és egyenes folyamánya a 
változott politikai rendnek.

Amint hogy politikusainktól nem követel 
megadást a kormány, s a becsületes józan több
ség mégis rendületlen áll háta mögött, mert 
megvan győződve jó intenczióiról: akként a 
vármegyék bizalomnyilvánitása sem képez — 
miként azt a gyűlés egyik szónoka igen helye
sen megjegyezte — szolgai megalázkodást, csu
pán annak a bizalomnak a dokumentálása, mely 
a kormány iránt, még létrejötte előtt, eleven 
lánggal lobogott a szivekben.

A most egy esztendeje lezajlott képviselő- 
választások alkalmával a koaliczió képviselői kö
telezettséget vállaltak arra, hogy az átmeneti 
korszak alatt bizonyos reformokat megvalósíta
nak Tehát nem puszta miniszteri Ígérettel áll 
most szembe az ország, hanem a koaliczió által 
vállalt kötelezettséggel, amely elől kitérni a 
koaliczió — hiába minden ostoba meggyauusitás- 
nak — nem akar. Ez a kötelezettség természe
tesen első sorban a kormány vállait terheli, és 
meg is vagyunk győződve arról, hogy a kor
mánynak is eltökélt szándéka a reformokat meg
valósítani.

Udvarhelymegye törvényhatósági bizottsága 
amidőn változatlan bizalmáról biztosítja a kor
mányt, egyben kifejezést is ad azon reményének, 
melyet az uj nemzeti kormányhoz fűzött, vagyis 
biztosítja bizalmáról, azonban megköveteli, hogy 
a kiegyezési tárgyalásokon az ország jogait meg-

udvarolgatva s gavallérosan mulatva, hanem író
asztaluk mellett goudolatba merülve töltik el . . .

Hófehér kezének remegő szorításán érzem, hogy 
menekülni vágy e léha, tartalmatlau világtól s velem 
tart. Érzem, hogy harmatos tiszta lelke, raelyeu még 
az ifjúság érintetlen bársonya ragyog, kísérőm lesz . . .  
S én félre vonom e fátyolt, hogy lássa a nagy elmék 
gondolatvilágát, a nagy gondolkodók érzelemvilágát; 
hogy lásson az emberek leikébe, szellemébe, hol 
életre kelnek a gondolatók, a nagy conceptiók, hol 
kialakul egy individuális világ, hol magasra emelt 
fejjel állnak a hétköznapi emborek tömegei között a 
Nitsche féle „Übermeoch“-en. Nagy küzdelmek az 
emberi lelkekben, nehéz átvirrasztott éjszakák, mikor 
izzóan munkál, forr a gondolat, teremtik meg azokat 
a különös jellemeket, kik Uimagaslanak a tömeg 
hétköznapi8ágából s egyéniségekké lesznek. így ala
kulnak ki a nagyságok, a szellem, a gondolatok 
szikrázó játékában. A kik átéltek ily éjszakákat s 
ha szemeik előtt a világ, az élet czélja egy chasba, 
egy megdöbbentő sötétségbe omlott össze, s mereven 
bámultak bele a semmiségbe, keresve fényt, bár oly 
parányit is, mint az éj sötétjébe világitó bogárka 
fénye s ha látnak, haladnak arra. Az utak ezernyi 
irányán vándorolnak a gondolkodó emberek, mind 
egy-egy fénypont felé, melyet úgy látnak maguk 
előtt, mint az igazság ragyogó napját! S hányán 
tévednek . . .

Érzem lelkének magasztos lendületét, szellemé
nek üde, szikrázó finomságát s én megindulok Magá
val. Megmutatom a sötétben világitó sugarak néhányát, 
mely felé révedező, lázas szemmel haladnak egyesek, 
kikre figyel a tömeg, követve őket, lesve szavaikat, 
gondolataikat. Útjaik nyomán az ember kulturális 
fejlődésében barázdákat vonnak, egyik mélyebbet, 
másik kevésbbé mélyet, de nyom nélkül nem vesz
nek el az élet küzdelmeiben . . .

(I.) Maeterlinclc.
íme az első pompázó virág. Ragyogó, bizarr 

színek, árnyalatok diszlenek rajta. Hangulat, mysticis- 
mus árad ki belőle Csupa poézis. . .  Haladjunk . . .

Geutben vagyunk, észak Veleuczéjében. Abban 
a gothicus belga városban. Mintha a németalföldi 
nagy mesterek egy megelevenedett vászna volna. 
Valami nyomasztó, nehéz, párás levegő nehezedik a 
városra, a csatornák szürke, nehéz párája. Csend, 
nyomasztó nyugalom miudenütt. . .  Nézze azokat a 
szomorú sápadtképü asszonyokat. Szürke, fénytelen 
szemeiken az egyhangú élet unalma ü l . . .  Vert 
csipkéket szorongatnak kezeikben, viszik fehéríteni 
a lomba vizű csatornákba. A nagy városok lázas, 
pihegö életének nyoma sincs ebben a csendes belga 
városban . . .

Az ember lelkivilága nyomát viseli mindannak, 
mi gyermekkorának érzéseit, gondolkodását meg
ragadta. Mint valami hatalmas épület téglái, úgy 
alakul ki mindezekből a férfi jelleme. Az édes anya 
altató dala, dajkánk meséi, a gyermekkor örömei, 
szenvedései, minden emléke, ha öntudatlanul is, ott 
játszik mindig gondolatunk, érzelmeink mélyén. Ifjú 
korunkat az iskola, a nevelés, az élet viharai á t
alakíthatják, formálhatják, de mindez az első érzé
keny behatások emlékét sohasem tudja elpusztítani 
teljesen, az alaptónusnak megmarad s ott vibrál 
mindig az árnyalatban.

Igazság az, hogy az iró élete és munkája szoros 
kapcsolatban állanak egymással. Az iró életét vegye 
minden aestheticus világitó gyanánt az iró munká
nak mélyére. Ezzel megmagyaráz mindent, nélküle 
alig valamit. Lássa, annak a szerencsétlen Nitechének 
munkái — később majd ő hozzá is eljutunk — hogy 
többet ne említsek, eléggé bizonyítanak e mellett. 
Vallásos nevelésének nyomai ott vannak mindeu 
munkáiban, örökké gyötrik őt, a hitetlenné, az 
atheistává vált költő-philosopbust. Valami a vallásos, 
apostoli szellemből megmaradt benne, mert valósá
gos fanatizmussal áll elvei mellett, melyek mögül, 
mélységeiből már előcsillau egy elboruló hatalmas 
elme betegsége. S mikor lelkivilágára az örök homály 
ránehezedett, szenvedései közt ba egy pillanatra 
enyhitő fény áradt, zongoráján csodálatos harmóniát 
hoztak ki ujjai, emlékét annak a zenei öszhangnak, 
mely szülei házánál kiművelte hallását.

A múlt, a gyermekév hatása ép oly kitörölho-
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védelmezi, az öuálló jegybankot, önálló vámte
rületet 1915, illetve 1917-ben ténylegesen életbe 
lép te ti; tiltakozik az ellen, hogy netalán katonai 
engedményekért, —  melyekhez a nemzetnek el- 
vitázkatatlau joga van, — Ausztriának gazda
sági előnyök biztosíttassanak.

Tehát a megye közönsége bizalmát föltéte
lekhez köti, s igy a bizalom, melylyel a kor
mány iránt van, kétségtelenül annak az erős 
érzésnek a kifejezése, amely a nemzeti küzde
lemből fakad.

A magyar szabadságnak és alkotmányossá
gunknak mindig elengedhetetlen feltétele volt a 
magyar alkotmány szeplőtlen tisztaságának meg
őrzése. E  tisztaság iukarnácziója a mostani 
kormány, mely a romok eltakarítására vállalko
zott, mely munka során meg kellett szavaztas
son egy csomó terhet, közöset és nem közöset, 
rendet hozni a megkavarodott lelkekbe és álla
potokba, magába véve is elég, és a mi fő, egy 
csöppet sem népszerű dolog. Az építés, alkot
mány biztosításának megszerzése, a jövő egész
ségesebb megalapozása pedig oly erőt kíván a 
hivatalos intézőktől, amit csak az alkotmányos 
tényezők, igy a törvényhatóságok, lelkes és 
őszinte támogatása adhat meg.

Udvarhelymegye közönsége tehát konzek
vens maradt, midőn a kormánynak öuzetleu tá
mogatását felajánlotta.

A bizalom nyilvánításra ezért volt szükség.

B E L F Ö L D .

A  politikai helyzet.
Székelyudvarhely, május 3.

A kiegyezési tárgyalásokat — mint nekünk ír
ják — az osztrák kormány kívánságára csak május 
hónap utolsó napjaiban veszik fel újra. Az osztrák 
kormány most nagyon el van foglalva a választások
kal s igy a kiegyezési tárgyalások szünetelése termé
szetes dolog. Annál érthetetlenebb azonban a magyar 
politikai világban, hogy az osztrák kormány tagjai 
képtelen nyilatkozatokat tesznek a kiegyezésről. így 
Dcrschatta osztrák vasutügyi miniszter tegnap már 
másodízben tette azt a nyilaikozatot, hogy a kiegye
zés dolgában az osztrák kormány semminő irányban 
nem kötötte meg a kezét.

tétlenül megmaradt MaeterliDCkben is, a modern iro
dalmi hírességek egyik legérdekesebbjében. Nálunk 
kevesen ismerik őt, mert alig nehány színdarabja 
van lefordítva csak, ellenben érdekes philosophia 
munkái közül egy sincs. Higyje el, nagyon mulatsá
gos olvasgatni azt, amit a mi kritikusaink egy-egy 
színdarabjának előadása alkalmával róla összeirogat- 
nak. ügy tűnik fel nekem, mintha valaki durva, 
paraszt kézzel akar valami íégiesen finom munkához 
kezdeni. Elmondják róla, hogy bizarr, mysticus, ultra 
modern, anélkül azonban, hogy érzékük lenne azok 
iránt a nagyszerű finomságok iránt, melylyel symbolicus 
gyönyörű munkái tele vannak. Mert hát hogyan is 
nevelődtek fel a mi aesthetikusaink, mi volt szellemi 
táplálékuk alig egy-kettőt kivéve V A modern magyar 
irodalom. S tudja-e azt, mi ez? Nem? No nem nagy 
baj, azt hiszem én sem tudnám valami röviden jelle
mezni. Valami csodálatos keverék, valami olyféle 
gyümölcs, melyből sebogysem tudnék magot fejteni. 
S a mi aesthetikusaink ezen a magtalan gyümölcsön 
nevelkedtek fel, nehány kivételével s ezeknek a révén 
ismerkedik meg a mi közönségünk, ha ugyan meg
ismerkedik a külföldi nagy, modern irodalmi nagysá
gokkal Elképzelheti, hogy milyen lesz ez az ismerke
dés. Valami olyféle, mint a vásári komédia előtti 
hívogató előadásból ismerkedik meg az óriás kígyó
val a nagyérdemű közönség, mely nem volt hajlandó 
lefizetni a 20 fillér „entréf1. Ékes beszédben lesz elő
adva, hogy itt látható az óriás kígyó, fejétől a 
farkáig húsz méter, a farkától fejéig húsz méter, 
összesen negyven méter hosszú. . .  A mi aesthetikai 
irodalmunk jóformán néhány ujságczikkből áll, ebben 
kimerül, mert az essay irodalom valahol késik. így 
nem lehet nevelni magas nivoju irodalmi közönséget. 
S miután kegyes engedelmével most kidühöngtem 
magamat, — a miért engesztelésül hodoló kézcsókot 
lehelek illatos hófehér kezére — tovább megyek. Ez 
a szürkülő homály éppen találó ahhoz philosophus- 
kóltöhöz, kinek társaságába most elvezetem. Ugy-e 
megengedi hogy nationaléját illő udvariassággal be
jelentsem.

Maetcrlinck Maurice Polidsre, francziául iró, 
belga iró. Mikor még a hírnév nem emelte szárnyára, 
szorgalmas ügyvéd volt, ma azonban már teljesen az

A függtlenségi pártkörben ma szóbeszéd tár
gya volt ez a nyilatkozat s a beavatottabbak szerint 
Denchatta miniszter nyilatkozata ugyan léha és vak- 
morő, de tulajdonképen igazat tartalmaz.

Azt mondják ugyanis, hogy a kiegyezési tár
gyalások elejétől a legutóbbi stádiumig magyar rész
ről mindig elkövették azt a taktikai hibát, hogy 
foly on újabb és újabb ajánlatokkal és módozatokkal 
állottak elő, mig az osztrák kormány egyetlen aján
latot sem tett, hanem mindannyiszor meghallgatta a 
magyarokat s a legmesszebbmenő válasza ez volt: 

— Davon können wir sprechen 1 
Tovább az osztrákok sohasem mentek. Sőt a 

valóság az, hogy az osztrákok még arról sem nyilat
koztak, hogy hosszú avagy rövid lejáratú legyon a 
kiegyezés? Beck báró osztrák miniszterelnök mindent 
ad referendum vett s most ő csakugyan nincsen 
lekötve még semminö irányban. Természetesnek tart
ják a függetlenségi pártkörben, hogy ilyen körülmé
nyek között a magyar kormány helyzete gyönge és 
nagy taktikára van szükség, hogy az osztrák részről 
már eddig is tapasztalt ravaszsággal le ne főzzék.

Politikai jegyzetek.
Székely udvarhely, május 3.

Azzal az örökséggel szemben, melyet a 
nemzeti kormány elődeitől átvett, Kossuth Fe- 
reuez állt szemközt a legnagyobb nehézséggel 
A teremtés és alkotás leguagyobb feladatai reá 
vártak. És hogy napról-napra miként oldja meg 
nehéz feladatát, azt mutatják a már eddig meg
oldott törvényei és mutatja legjobban az a tör
vényjavaslat, a mit most tárgyalnak a pártok 
értekezletén, a mi a nemzeti beruházásokról 
szól és a nemsokára szintén tárgyalás alá ke
rülő törvényjavaslat a vasutasok fizetésrendezé
séről és szolgálati szabályzatáról.

Szinte hihetetlen az a lázas munka, a mit 
Kossuth és Szterényi államtitkár végzett ez 
a latt az egy év alatt. Csupa alapvető, tehát 
rendszerváltoztató és igy hosszadalmas munkát, 
gondos körültekintést igénylő törvényeket alkot
tak aránylag hihetetleg rövid idő alatt, de ezek
nek a megalkotott törvényeknek alapján fog fel
épülni Magyarországnak egy egészen uj, élet
erős közgazdasági világa, a mi az egyetlen elő
feltétele minden nemzet függetlenségének és 
önállóságának.

A  vasutügyre nézve az a nagy tanulság, 
hogy az állaravasut nem olyan fejőstehene a 
magyar államnak, a melyet éltetui, ápolni és

irodalomnak él Párizsban. Született 1862. augusztus
26-án Gentben. Feleségül vette Leblanc kisasszonyt, 
egy tehetséges színésznőt, kinek jóformán nászajándé
kul irta a Monna Vannát, amiért a hálás madame 
Maeterlinckné egy szép napon megszökött a társulatá
nak primo amorozojával, bemutatván Monna Vanna 
s Prinzivalle nagyszerű szerelmét — a valóságban. 
Hát lássa ilyenek az asszonyok, az az hogy a jó 
Isten tudja milyenek .. . Egy iró, a férj, a világtól 
csodált nagy eszü philosophus-költő megír egy reme 
két feleségének ajándékul s a feleség megszökik egy 
tuczatemberrel, egy másodrendű hősszerelmessel. A 
jó Isten tudja milyenek az asszonyok ! . . .  Valami 
csodálatos lehetetlenségek . . .  No és ne higyje, hogy 
Maeterlinck vigasztalhatatlan bánatában. Oh, Párizs 
megtud vigasztalni minden csalódott férfit s ő majd
nem minden idejét ott tölti gyönyörű kis villájában, 
flát csakugyan nem érdemes az ilyen asszonyért, ha 
még oly szép is, mint mademoiselle Leblanc volt, 
egy akkora könnyet sem ejteni, mint a tavaszi reggel 
harmatcsöppje. Mert őszintén mondva, mit is szo- 
morkodjék az olyan férfi, kinek elszöktették a felesé
gét. örülni kellene, hogy megszabadult olyan asszony
tól, kit ellehet szöktetni, kinek fogalmai közül a 
hűség valahogyan hiányzik. Inkább a boldog, győz
tes férfit kellene sajnálni, hogy dyen asszonnyal ju tal
mazta meg a sors — tegyük fel — kitartó 
udvarlásáért. Azonban ez már magyon párizsi hangu
lat, — megengedi ha a leggyorsabb expressen vissza
térünk Gentbe . . .

Megérkezünk . . .  Itt szállt Maeterlinck leikébe 
az a csodálatos mystikua hangulat, mely egész gon
dolkodásán uralkodik, az a gazdag képzelet, melyben 
annyi a lehetetlen és mégis, mégis mintha sejtelme
sen valószínű lenne. Ez paradoxonnak látszik, de 
— ez igy van s nincsen m ásként... Ha Maeterlinck 
gondolatvilágának kialakulását keresem, ez a belga 
szürke város tűnik elém, nyomasztó, nehézpárás 
levegőjével, csendes életével. Mintha a st. barbi 
jezsuiták iskolájából hazatérő ifjút ott látnám állani 
a nehéz párával lélckző lomha csatornák mellett. 
Nagy kékes szürke szemeivel végig néz rajtuk s 
látja felszállni a ködös szürkeséget, a lomha vizek 
lélekzetét, látja élni, lélegzeui az élettelen vizlömo-

gondozni nem kell, a mely ennek következtében 
napról-uapra kevesebb tejet ad, a mig végre 
teljesen elapad, hanem egy olyan vállalat, a 
minél nagyobb észszerű befektetést hivatva van 
annál jobban meghálálni.

Ebből a vasúti rendszerváltozásból azt a 
tanulságot is le lehet vonni, hogy mivel a vasút 
úgyszólván üzleti vállalkozása az államnak, ép 
úgy, mint egyeseknek vagy társaságoknak egyéb 
szállítási vállalkozása: azok az alkalm azottak, 
a kik ennek a vállalatnak keretében hűen, oda- 
adóan és pontosan teljesített munkájuk által 
lehetővé teszik ennek az üzemnek rentab ilitását, 
olyan helyzetbe állíttassanak, hogy az ő m u n 
kájuk után járó jövedelmük arányban álljon az 
uj alapra fektetett vasúti vállalatnak jövedelmével.

*

Baj van, nagy baj van 1 Nemcsak a téli, 
vagy most, a késő tavaszi időben rozsdásodik a 
kasza a padláson, vagy az eszterhéj a la tt, de 
sok vidéken a kaczér nyári napsugár sem néz
heti majd magát e messzire csillogó, száz meg 
száz apró tükörben.

A kasza panaszkodik: Irtózik  tőlem az 
erős férfikar, pedig én aczéloztam meg izm át 
az élettel való kemény harezra. É n adtam a 
barna, de kemény kenyeret, ropogós héjjával, 
spongya belével, a mit megszeghetett nemcsak 
a szegény ember, de maga a —  király is. 
Máskor törte utánuaui magát a vasizmu férfi- 
nép, vetélkedett egymással, hogy izmos tenye
rébe kaphasson, én voltam az erő, a m agyar 
virtus igazi mértéke, a nóta is azt m ond ta : 
Vagyok olyan legény, mint te , V ágok olyan 
rendet, mint te . . .

Boldog megelégedett világ volt az. A  sze
gény ember keveset keresett, de eleget, ma töb
bet keres, még sincsen kenyere. A kkor még 
nem húzta fel a lábára a két m érföldet lépő 
csizmát. A kadt olyan is, a ki alig-alig lépte á t 
a falu határát s ma A m erika is csak a szom 
szédságban van már.

A rozsdás kasza haragszik, ki kell engesz
telni. V igyázzunk! Istennek minden belénk ol
to tt erejét fel kell használnunk, hogy a kasza 
fényes legyen. A  fényes kaszától nem félek, de 
a rozsdás kasza irtóztató. A  szomszéd rom ám é
ban a rozsdás kaszák kiegyenesedtek s ja j, mi
kor nem harm atot, de vért szomjaz a k a s z a . . .

Mi még ennyire nem vagyunk. Éppen, azért 
kölcsönös méltányosság, egymás megértése, ez 
legyen a jelszó. Egyoldalúan ezt a kérdést el-

get és gondolkodik. Talán a középkor nagy mysti- 
kuiának, honfitársának Ruysbraeknak, az admirabilis- 
nak „L’ornament de nos sperituelles11 czimü munká
ját szorongatja kezébeu, mely annyira foglalkoztatta 
később is. Ott áll és gondolkodik . . . Fantáziája 
káprázatos szárnyalása rázza le az érzések bilincseit 
s száll ismeretlen világok felé, mélységes sejtések 
tájain. Nem hisz füleinek, nem szemeinek, melyek 
arról adnak számot, mit felfogni bírnak. Pedig kell 
lenni ott is valaminek, hol ködös szürkeségen tompul 
el a látás, hol azúr színbe tönk meg a végtelenség . .  . 
S haladt beljebb, mint beljebb a mysticizmus felé. S 
ha ma, mint világhírre emelkedett iró — én nem 
tehetek róla — ha nálunk csak kevesen ismerik is, 
de igy kell neveznem — végig tekint gondolkodásá
nak fejlődésén, ha reá szálluak azok az ünnepélyes 
órák, midőn mint ő Írja — a lélek teljesen öumagaba 
mélyed el, melyek az ö ihletet pillauatai s melyek 
megértették vele a „royomme interieurt" s a „vie 
profonde“-ot, azt hiszem gyermekkora emlékei jutnak 
eszébe. A vallásos keresztény nevelés, melyet a 
jezsuiták adtak meg s a nagy mysticusok könyve, 
melyekkel már gyermekkorában megismerkedett, fej
lesztették lelki világát oda, hol most áll.

A nagyra hivatott elmék, a szárnyaló lelkek 
már gyermekkorukban elárulják magukat, mert 
valami forr, valami kavarog bennük, valami oltha- 
tatlan szomjúsággal vágynak a tudás után, ha nem 
is az iskola könyvekből s valami subtilis érzékeny
séggel reagálnak az élet hatásaira. Maeterlinck sem 
volt másként. Az élet nagy problémái már kísértették 
őt fiatal éseibeu s mai philosophiai gondolatvilágá
nak kialakulásában nagy szerepe van a jezsuiták 
óriási tudományit rendjének. Látja mily merészen 
kivágom ezt az igazságot, pedig háuy elvakult em
ber szemében sötét gyűlölet tárgya ez a rend. Engem 
az ilyenek dühe mulattat, mulattat azért, mert látom, 
hogy fáznak ettől az igazságtól. Valami spanyol 
espada kedve fog el, hogy a szemükbe mondjam ezt 
az ilyeneknek, a toreadorokat is mulattatja, hogy ha 
vörös posztóval ingerelhetik a bi kát . . .  S milyen 
vörös posztó ez nekik !
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intézni nem lehet. Az akaratszabadság, egyéni 
öntudat korlátozására irányuló minden törekvés 
hiába való, a helyett, hogy segiteuénk a dolgon, 
csak rontunk rajta. Ezért nagyon helyes a 
belügyminiszternek ama döntése, amely azt — 
az úgy gondolom Somogyvármegyéből kiindult s 
másutt is alkalmazott — uzust, hogy az el
szerződött aratónak útlevél ne adassák —  tör
vénybe ütközőnek mondotta. Niucs abban semmi 
erkölcsi, vagy pláne anyagi haszon, ha a mun
kásból m artirt csinálunk, csendőrrel hajtjuk do
logra s büntetjük a helyett, hogy okos szóval, 
humánus bánásmóddal vezetnénk vissza a kaszá
hoz, a mely nemcsak a gazdának, hanem ő neki 
is boldogulást szerez.

•S
Komoran, szomorúan köszönt ránk az idén 

május hava. Végtelen, kegyetlen tél után nem 
akar elkövetkezui a kikelet Óriás csapás ez, a 
mi, ha igy tart még egy darabig, katasztrófára 
fog vezetui. Minden szocziális kérdés, ha még 
oly erős és hangos is, semmivé fog törpülui azon 
egyetlen kérdéssel szemben, hogy : lese-e kenyér?

Mély aggodalom szállja meg minden gon
dolkozó ember lelkét a teljesen abnormális idő
járás láttára. Már ott tartunk, hogy nem csak 
fenyeget a baj, hanem részben már meg is vau.

Az átlagos hőmérséklet legalább is öt fok
kal alacsonyabb, mint a múlt év április havá
ban, vagy az eddig megfigyelt hőmérsék átlaga. 
Az idő ezen abnormális lehűlése hátráltatja a 
növényzet fejlődését. Már eddig legalább is bá
rom héttel maradt vissza a növényzet fejlődése.

De it t  van május. Az egész esztendőnek ez 
az egyetlen hónapja van megáldva azzal a va
rázshatalommal, hogy csodát tehet. De kiszámit- 
liatlan vészt is zúdíthat a világra.

Minden attól függ most, hogy milyen lesz 
májusban az időjárás, ettől függ, hogy behozza-e 
a növényzet azt a késedelmet, a melyet eddig 
szenvedett, vagy nem ?

A midőu köszöntjük a májust, lélekből 
óhajtjuk, remélve kívánjuk, hogy hozza meg a 
május azt a csodát, a melyet tőle az emberek 
milliói várnak.

Törvényhatósági közgyűlés.
Székely udvarhely, május 3.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottsága 
e hét első napján, 29-ikén, tartotta első rendes köz
gyűlését Ugrón Ákos főispán elnöklete mellett. A 
közgyűlés iránt a bizottság tagjai, a hideg terem 
daczára is, nagy érdeklődést tanúsítottak, mi arra 
vall, hogy Udvarhelymegye közállapotai elvégre mo
rálisak, miben kétségtelen, a főérdem Ugrón Ákos 
főispáné, ki a letelt rövid év alatt végig az egész 
vonalon bebizonyította, hogy a közigazgatás nagy 
feladatai iránt érzékkel bir és munkájában a vár
megye közönsége a közjóiét és előhaladás lényeges 
emelkedését látja.

A közgyűlésre a főispánt, — miután Damokos 
Andor alispán családi gyász miatt ebben akadályozva 
volt — Ádám  Albert főjegyző indítványára Pálffy 
Dénes vezetése mellett egy bizottság hivta meg, 
melynek tagjai Dániel Lajos, Gyárfás Endre, Dr. 
Kovácsy Albert és Ugrón Zoltán biz. tagok voltak.

A f ö i s p á u  ü d v ö z l é s é .

Ugrón Ákos főispán megnyitójában részvéttel 
megemlékezett az alispánt ért azon súlyos csapás
ról, mely őt édesatyja elhunytéval érte. Indítványára 
a közgyűlés részvétet jegyzőkönyvileg fejezte ki, 
melyet kivonatban az alispánhoz juttatnak. Ugyan
csak részvéttel megemlékezett az elnöki megnyitó 
Orosz Lajos és Dr. Soó Rezső biz. tagok elhunytéról.

Dániel Lajos a törvényhatósági bizottság nevé
ben üdvözli a főispánt, kit a gyűlés napjáu éppen 
egy évvel ezelőtt iktattunk be hivatalába. A főispán 
a személyéhez fűzött várakozásokat beigazolta; a 
közjóiét előmozdítását szivén viselte. Kéri szóló, 
hogy ez irányú tevékenységét vármegyénk érdekében 
az eddigi szeretettel folytassa, ebben a törvényható
ság, de az egész megye közönsége készséggel támo
gatja. (Éljenzés.) — Ugrón Ákos főispán megköszöni 
a nem várt ófácziót. Legelső kötelességének tartotta, 
Úgy mond, egész tevékenységével közreműködni a 
tuegye előrehaladásán. Kéri a törvényhatóság további 
támogatását, s igy reméli, hogy a még megoldásra

váró ügyek is, mint például a munkás viszonyok, 
rendezve lesznok. (Éljenzés.)

A tárgysorozati rend megállapitása után tu
domásul vették őfelségének és Thaly Kálmánnak a 
hozzájuk intézett részvét-, illetve üdvözlő iratra 
adott válaszaikat.

A v á r m e g y é k  á t i r a t a i .

Sopron vármegyének a hadügyi költségek eme
lése elleni feliratát hason szellemű felirattal támo
gatja a közgyűlés. Ugyancsak Sopron vármegyének 
a virilista intézmény eltörlése tárgyában kelt felira
tánál Ugrón Zoltán nem elégedik meg az egyszerű 
tudomásulvétellel. A virilizmus eltörlése homlokegye
nest ellenkezik az erdélyi viszonyokkal, hol vannak 
vármegyék, melyekben a nemzetiségiek 93°/0 ot tesz
nek ki. Éppen ezért szükségesnek tartja, hogy a 
közgyűlés felírjon a virilizmus megtartása végett. 
Ugrón János osztja előtte szóló nézetét, de miután 
a kormány ez ügyben semmi álláspontot nem fog
lalt el, a feirat küldését fölöslegesnek tartja ; a köz
gyűlés aggályának jegyzőkönyvben való kifejezését 
elengedőuek tartja. A közgyűlés ilyen értelemben 
határoz.

Ezután Hevesvármegye átirata következett, 
melyben az alkotmánybiztositékokat megsürgeti. Az 
állandó javaslatával szemben Dr. Lulcácsffy István 
szükségesnek tartja, hogy a törvényhatóságnak ily 
irányú felirata megismételtessék. Ugrón Zoltán ezt 
fölöslegesnek tartja, mivel Andrássy gróf miniszter 
magára vállalta azok keresztülvitelét. Dr. Kovácsy 
Albert egy ilyen sürgetésben bizalmatlanságot lát a 
miniszter személyével szemben. A kormány a ren
delkezésére álló egy év alatt szakadatlan munkált az 
ország előrejutásán, s az alkotmány biztosítékokon 
pedig most dolgoznak. Dr. Válcntsik Ferencz a kér
dést akkor sürgetni, mikor Andrássy ebben csak a 
napokban nyilatkozott, fölöslegesnek tartja, annyival 
is inkább mivel a miniszter személyes garanczia 
arra, hogy az meg fog történni. Dr. Lulcácsffy István 
kijelenti, hogy ő távolról sem viseltetik bizalmatlan
sággal, azonban szükségesnek tartja demonstrálni, 
hogy a kérdéses törvényjavaslatok megvalósitása 
szivünknek vágyát képezi, mindennek daczára indít
ványát most a jövő gyűlésig visszavonja.

Sáros vármegyének megkérésével kapcsolatosan 
került tárgyalásra Szentogyházasfalu és Bordos köz
ségek azon határozata ellen beadott felebbezés, hogy 
a korcsmák vasárnapokon bezárva tartassanak. A 
felebbezést a közgyűlés elutasította. Ugrón Zoltán 
itt kéri a főispánt, hogy ehhez hasonló szabályren- 
rendeletnek az összes községekben való elkészítésére 
befolyon. Elnök a legerélyesebb intézkedés keresztül
vitele iránt, úgy mond, már megtotte a szükséges 
lépéseket. A 4 koronás korcsmahitel betartására a 
rendeletet már kibocsátotta, s a vasárnapi zárás 
keresztülvitelét kilátásba helyezi. A szabályrendelet
nek felsőbb helyen való jóváhagyása után az akcziót 
az egész megye területére kiterjesztik. — Bihar 
megye megkeresésére a sajtószabadságnak törvény- 
nyél leendő biztosítása ügyében a közgyűlés a fel
iratot, miután ily irányban már kifejtette álláspont
ját, mellőzi. Pest vármegye átiratát, mely szerint 
aratási sztrájk esetén a katonaság aratói munkára 
átengedtessenek, hasonszellemü felirattal támogatják.

Temesmegyének átiratával kapcsolatosan Pap 
Mózes indítványára, a törvényhatóság felirattal üd
vözli Appanyi gróf minisztert a tanítói törvényja
vaslat elkészítéséért. — Szeged megkeresésére a 
progresszív adó életbeléptetésért felírnak.

H i z i i l o i n  11 k o r n i i i u y n a b .

Ezután Somogy vármegyének a nemzeti kor
mány üdvözlése tárgyában kelt megkeresése követ
kezett. Az állandó vál. javaslata az volt, hogy a 
kormányt hazafias működéséért a törvényhatóság 
üdvözölje. Dr. Lulcácsffy István pártállásánál fogva, 
az üdvözlésnek nem mond ellent, azonban a kormáy 
bizalmat nem kért, s igy az üdvözlést is fölösleges
nek tartja. A javaslatot elfogadja. Soó Gáspár az 
üdvözlést a maga részéről nem kezdeményezte volna, 
de ha felvettetett, úgy kötelességünk kifejezni bizal
munkat. A kormány egy év alatt akkora munkát 
végzett, mekkorát előtte egy kormány sem. A kor- 
máoy most küzdelmet folytat a kiegyezésért, s ha a 
törvényhatóságok most bizalmukkal támogatják, úgy 
ezzel alapot nyújtanak neki nagy munkájához. Ugrón 
Zoltán az üdvözlést noha fölöslegesnek tartja, azt 
elfogadja. Dr. Vdlenlsik Ferencz: A kormány üd
vözlése nem akar szolgai hajlongás lenni. Az üdvöz
lést éppen ezért feltételhez köti. Ugyanis üdvözölje 
a törvényhatóság a kormányt, de üdvözlő iratában

jelentse ki azt, miszerint elvárja, hogy régi adott 
programját megvalósítsa A következő határozati 
javaslatot uyujtja be :

Törvényhatóságunk Somogy vármegye átira
tának tárgyalása kapcsán kimondja, hogy a leg
utóbbi időben bizonyos oldalról támadások és gya
núsításokkal illetett és elvfeladással is megvádolt 
kormányunk iránt rendithetellou bizalommal visel
tetik s az ország függetlenségének kivivására irá
nyuló nagy és nehéz munkájában hazafias kész
séggel támogatja.

Elvárja azonban, hogy a jelenleg folyamat
ban levő kiegyezési tárgyalások rendén, az or
szágnak kétségtelen, törvénnyel is biztosított jo
gait megvédelmezi, s az önálló magyar jegybank 
felállítása, s az önálló vámterületnek 1915., leg
később 1917 ben való tényleges életbe léptetése 
által valóra váltja a hozzáfűzött reményeket.

Megköveteli, hogy az önálló vámterülettől 
méltán várható gazdasági fellendülésének egy 
hosszú lejáratú, az államok szövetségében álló 
másik államfélnek az eddigihez hasonló jogosulat
lan előnyöket biztosító vámszerződés által útját 
állani nem fogja, hanem fenntartja az állam 
függetlenségéből önként folyó, teljesen szabad és 
korlátlan önrendelkezési jogot, s ezáltal az önálló 
vámterület jogi fogalmának valódi tartalmát és 
lényegét megadja.

Tiltakoznunk kell az ellen, hogy úgynevezett 
katonai engedményekért a másik államfél ré ’.zére 
gazdasági előnyök biztosíttassanak.

Arról vagyunk meggyőződve, hogy a magyar 
katonai vezényszó, és ezzel egy komplexumban 
támasztott katonai követelmények teljesítéséhez a 
nemzetnek elvitathatatlan joga van, s az elősza
bott átmeneti kormányzati idő leteltével ezek életbe
léptetése saját jogunkból kifolyólag és akként 
lesz követelendő, hogy azokért cserében más elő
nyöket biztosítani ne kelljen.

Tudjuk, hogy kormányunk teljes erélye és 
kitartásával s kormánytalkotó férfiak lángoló ha
zaszeretete és elvhüségével, ugyanezen czélra tö
rekszik, s igy közös elvi alapon állva, örömmel 
ragadja meg az alkalmat, hogy bizalma, szeretete 
és ragaszkodásának ez alkalommal és ismételten 
is kifejezést adjon.

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
Szeged városnak a harmadik egyetem elnyerésére 
vonatkozó átiratát, miután ebben álláspontot nem 
kívántak foglalni, egyszerűen tudomásul vették. Tren- 
csén megye megkeresésére, a treucséni csata helyén 
felállítandó Rákóczi- emlékre 100 koronát meg
szavaztak.

A l i s p i i n i  j e l e n t é s  é s  n  t ö b b i .

Az alispáni jelentést tudomásul vették. Papp 
Lörincz biz. tag az állami úttest máréfalvi ré
szen levő árkának kitakarítását kérte. Szobotka 
Rezső főmérnök ezt kilátásba helyezte. Péterfy Lö
rincz szenttamási plébános a nagyszámú iskolai mu
lasztások okát abban találja, hogy a bírság pénzek 
nem hajtatnak be kellő szigorral. Felhívja az elnök 
figyelmét azon körülményre, hogy a Varság község
ben szeptemberbe megválasztott tanitó még a mai 
napig nem kapott fizetést. Elnök a dolognak a legszigo- 
rubb elintézését helyezte kilátásba, s egyben felhívta 
a biz. tagokat, hogy ilyen panaszaikkal közvetlen ő 
hozzá forduljanak. — Ugrón Zoltán a megyei első 
tisztviselőknek ajánlja, hogy a nép között gyakrab
ban megforduljanak, mert az igy nyert impresszió 
élénkebb és maradandóbb. Ezután az apaállatok elég
telen számát teszi kritika tárgyává. Dániel Lajos 
szükségesnek tartja, hogy az alispáni jelentésben az 
adófelszólamlási bizottság jelentése is bevétessék.

A Zálogház elárverezett tárgyaiból fennmaradt 
218 kort. az ipariskola-alaphoz csatolják. A keresz
túri állomáshoz vezető utat a vicziuális úthálózat
ból törlik.

Az útalapot terhelő kölcsönök konvrtálására 
az alispánnak felhatalmazást adtak. Az ügyet Dr. 
Válcntsik Ferencz ismertette a közgyűlés előtt. Mi 

az ügy állásáról e helyen már részletesen beszámoltunk.
Az egyes pénzalapok zárszámadását tudomásul- 

votték. Á bérszolga iparról, valamint a korcsmák, 
sörházak és pálinkamérésről alkotott szabályrendelete
ket jóváhagyták, inig a fogyasztás szabályozása 
czéljából elhozott szabályrendeletet kiegészítés végett 
levették napirendről. Egy kőzuzógépnek az útalap 
terhére való beszerzését elhatározták. A villamvilá- 
gitásnak a megyeházba való bevezetése élénk vitára 
adott alkalmat. Végeredményében az ügyet levették, 
s az alispánt költségvetés előterjesztésére utasították.
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Egy pár körjegyzői nyugdíj megállapítása után 
Klein Zsigmond budapesti fakereskodő czégnek a 
helyi vasútvonalon harmadik vonatpár beállítása 
iránti kérése következett. A közgyűlés egyhangúlag 
elhatározta, hogy a vonatpár beállítása iránt felír a 
miniszterhez. Székelyudvarhely város képviselőtes
tületének a szombatfalvi részen létesítendő járda 
építése tárgyában hozott azon határozatát, hogy az 
az illető birtokosok költségén engedélyeztessék, jóvá
hagyták. Székeiykeresztur képviselőtestületének a 
képezde elhelyezése tárgyában hozott telok-csere ha
tározata szintén jóváhagyást nyert. Székelyudvarhely 
városnak megengedte a közgyűlés, hogy nyugatifajta 
bikát is tarthasson. Kápolnásfalu azon határozatát, 
mely8zerint egy villaépitéshez szükséges telek enge
délyezését megtagadta, megváltoztatták, s az érvény
ben levő szabályrendelet értelmében az építkezési 
hely megadására kötelezték. Barcsay Károly és Társa 
szövőgyárnak a vármegye czimerének való haszná
lását engedélyezték.

Mintegy 210, kisebb jelentőségű községi ügy
nek letárgyalása után a gyűlés délután 2 órakor 
véget ért.

H Í R E K .

Székelyudvarhely május 5.

Házasság'. Lcichtner Gyula kir. mérnök m. 
hó 24-ikén tartotta esküvőjét Szabó Kata urhölgygyel.

É let a sétatéren. A városi sétáiért a tavasz 
beálltával napról-napra nagyobb közönség keresi fői,
8 jóllehet még csak most bontogatják rügyeiket a fák, 
a tavaszi hangulat itt teljes mértékben uralkodik. A 
városi tanács intézkedése folytán a Korcsolyaegylet 
pavillonját már bérbe is vették, s igy tehát, hogy a 
papák fővonzó ereje is meglegyen, a sétatéren a ven
déglő közelebbről megnyílik. Az Udvarbelymegyei 
Takarékpénztár 25 éves fennállásának érfordulója 
alkalmából a sétatéren 1000—1400 korona költség
gel egy vasból készült modern zenepavilont építtet, 
melynek felállítása egy pár héten belül szintén meg
történik, amidőn majd zenekarunk régi kötelességé
hez híven ott hetenként két délután térzenét tart. 
A Korcsolya-egylet közelebbről tartott gyűlésében 
úgy határozott, hogy a sétatéren két tennisz-pályát 
építtet, s azokat illő ár mellett bérbadja. A tenisz
pályák készítése javában folyik, s azok mindenesetre 
nemcsak díszére szolgálnak a sétatérnek, de a kö
zönségnek szolgálatot is fognak teljesíteni. A tavaszi 
fa ültetést befejezték, amidőn 300-nál több lombfát 
ültettek be, amelyek egy-kettő kivételével mind is 
életképesek. A sétatéri bizottság kötelessége lesz 
intézkedni afelől, hogy a korcsolyapályához vezető 
árok befedessék, mivel azárok jelenlegi alakjában nem
csak hogy csúf és meglehetős nagy területet is tesz 
haszonvehetetlenné, de életveszélyes is. Deszkafedél
zet s reá gyeppást könyen segít a bajon. Szükséges, 
hogy a sétatérhez vezető híd karfáját ne használják 
az ott lakók pelenka szárításra, aminthogy a sétatér
nek a Kollégium kert hidjához vezető útján ékte
lenkedő szemétdomb is azonnal eltávolitandó. Ezzel 
egyidejűleg a tenisz-pályák környékén levő büzhödt 
tócsák is elvezetendők. Általában szükséges, hogy a 
sétatérügyi bizottság, a tanácscsal egyetértőleg, a köz
tisztaságra legalább e helyen különös gondot for
dítson.

Gyerm eknap Székelyudvarhelyen . Mint 
jelentettük Uyron Ákos főispán és Dr. Damokos 
Andorné Nöegyleti elnök, a múlt vasárnapra értekezle 
tót hívtak össze egy gyermoknap tartása végett, 
melynek rendeltetését múlt számunkban ismertettük. 
Az értekezleten JJyron Ákos elnökölt, ki röviden 
ismertette a megjelenteknek u czélt, majd indítványára 
megalakították az egyes bizottságokat. Határozatba 
ment, hogy a gyermeknap május 18,19, 20 ikán (artatik 
meg, még pediglen: 18-ikán, ünnep szombatján, a 
kereskedésekben lesz a gyermeknap, amikor a keres
kedők ez napi bevételűk egy bizonyos százalékát e 
czélra adják. 19-ikén, vasárnap a templomokban lesz 
gyűjtés a szép czélra, a kijelölt hölgyek által. 20-án, 
hétfőn, a Budapest-szálló szintermében mükedvolői 
előadás lesz, melynek fele jövedelme a NÖogylet utján 
a városi szegény gyermekeknek, fele jövedelme a 
Gyermekvédő-ligának lesz juttatva. Végül eluök fel
kérte az egyes bizottságokat, hogy magukat a társada
lom minden osztályából kiegészítsék. Ezzel az érte
kezlet véget ért.

A  N épnevelési b izottság  ü lése. Udvar- 
helyvármegye népnevelési bizottsága 29-ikén délután, 
Ugrón Ákos főispán elnökletével' tartotta alakuló 
gyűlését. Az elnöki megnyitó után Kiss Jenő jegyző 
felolvasta a tervezetet, majd pediglen Ember János 
tanfelügyelő ismertette a bizottság czélját. Kisgyörgy 
Sándor és Dr. Solymossy Lajos felszólalásai után 
eluök a bizottságot megalakultunk jelentelte ki, mire 
megválasztották a tisztikart. Alelnökök lettek: Dr. 
Solymossy Lajos, Soó Gáspár, főjegyző: Vajda Fe- 
rencz, aljegyzők: Péterffy Lőrincz és Györkös Mihály, 
biz. tagoknak megválasztanak: Mikes János gróf, 
Péter Károly, Kisgyörgy Sáudor, Sebestyén Mózes, 
Raffay Domokos, Sándor István, Boér István, Deák 
Miklós, Gsia Kálmán, Lórinczi István, Papp Mózes, 
Sándor Mózes, Ugrón Zoltán, Miklós György, Deme
ter Miklós, Gyurcsovecz Károly. Elnök ezután meg
köszönte a szives érdeklődést és azon óhajának adott 
kifejezést, hogy a különböző felekezetek egyetértés
ben éljenek, mert ennek jótékony hatása a nép életé
ben mog fog nyilvánulni.

K atonai előléptetés. A király, Nagysolymosi 
Koncz Frigyes ezredest a székesfehérvári 81. gyalog
dandár parancsnokát, jelenlegi állomáshelyén való 
meghagyásával vezér-őrnagynak nevezte ki. Koncz 
Frigyei 1853-ban született Székelyudvarhelyen. 1874- 
ben végezte a hamburgi utász-hadapród iskolát, 
1875 ben hadnagynak nevezték ki, 1878-ban Ada- 
Kalé megszállásának előkészítésénél működött, 1886 
bán századossá nevezték ki. 1889—90 ben a bécsi 
egyetemen, mint rendkívüli hallgató, az elektrotek- 
nika körében tartozó tárgyakról előadásokat hall
gatott, s jeles eredménynyel vizsgázott is. 1894-ben 
a törzstiszti vizsgát letette, s a honvédséghez helyez
ték át, mint őrnagyot. 1897-ben alezredeslett, amidőn a 
katonai érdemkeresztet nyerte el, 1904-ben a 3. oszt. 
vaskoronaraddel tüntette ki a király. Mostani elő
léptetése, elismerése kiváló képzettségének, eredmé
nyes szolgálatának.

Fürdőbiztosok. Udvarhelymegye imént tar
tott közgyűlésében intézkedett a fürdőbiztosi állások 
betöltése felöl. E szerint a folyó év nyarán Homo- 
ród-fürdőn Szabó Nándor, Korond fürdőn Dr. Pálf/y 
Jenő szolgabirák fogják a fürdőbiztosi teendőket 
ellátni.

A S zék ely  vasút rsztr. k özgyű lése . A
héjjasfalva - székelyudvarhólyi helyi érdekű vasút 
(Székelyvasút) folyó évi közgyűlését május 15-ikén 
tartja meg Budapesten. (V. Fürdő utcza 3. sz. I ) A 
közgyűlésen Udvarhelymegye képviseletében Dr Da- 
mokos Andor alispán, Dr. Válentsik Fcrencz tiszti 
főügyész és Dr. Kovácsig Albert országgy. képviselő 
vesznek részt.

A búcsúk rendszabályozása . Gróf Majláth 
erdélyi püspök, legutóbbi körlevelében ligyeiemreméltó 
észrevételeket tesz az egyház tör.éoyei szerint tar
tani szokott búcsúkról. A püspök ugyanis tekintet
tel azokra a búcsúk hitbeli komolyságát semmikép
pen sem emelő incidensekre,. amelyek nagyon gya
koriak, különösen az erdélyi búcsúk alkalmával, azt 
mondja hogyha a búcsúk lefolyásában 5 éven belül 
kedvező változás be nem áll, akkor a búcsúk tartását 
be fogja szüntetni. S már a legközelebbről megtartandó 
búcsúkra vonatkozólag olyan megszorításokat tesz, 
amelyekkel elejét venni véli a rendetlenségeknek. A 
püspök ezen figyelme, az egybázfejedolem modern, 
nemes gondolkozására vet fényt. Mert a 'búcsúk az 
utóbbi időben nngyou elfajultak. A búcsúkra nem 
imádkozni, vezekeloi, kegyelmeket nyerni megy a 
közönség, hanem inni, táoczolni és vertkedni. Ritka 
az a bucm, a melyik verekedés nélkül lejár, 
amely legtöbbször, különösen a keresztviteli első
ség miatti versengésből keletkezik. Ilyenkor az
tán előkerülnek a bicskák, kaczrok, a kerosztok 
rudjai és az Isten nagyobb dicsőségére véresre verik 
egymást a bepálinkázott, beborozott bucsujárók. Ez 
a körülmény aztán nemcsak, hogy nem válik elő
nyére a vallás tekintélyének, de közrendészeti szem
pontból is megfontolásra szolgáltat okot. A püspök 
üdvös intézkedései, remélhetőleg mogteszik a maguk 
üdvös eredményét.

F alusi lyozeum ok czim alatt a Benedek 
Elek által alapított és Földes _Géza szerkesztésében 
megjelenő „Nemzeti Iskola11 ez. tanügyi lap részle
tesen foglalkozik Gyerkes Mihálynak a Népuiivelési 
egyletek szervezéséről ez év január havában kiadott 
könyvével. Az igázi ügyszeretettől áthatott és szak
értői kézből származó czikk a legnagyobb elismerés 
hangján szól Gyerkes könyvéről s kifejti, hogy ha 
annak programmját községoiuk nagyobb részóbou
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megvalósítanák, megszűnne a testi és lelki nyomo
rúság, melyben ma leledezünk s a fokról-fokra emel 
kedő szellemi és gazdasági fellendüléssel nyomról- 
nyomra veszítenék el a talajt a nemzetközi szoczi- 
alista izgatók, csökkenne a kivándorlás és lépésről - 
lépésre közeledoéuk az előttünk ragyogó czél fe lé : 
a „Nagymagyarország11 eszméjének megvalósításához. 
Különösen a magyar tanítóság figyelmét hívja fel 
czikkiró Gyerkes könyvébe, s kéri, hogy merítsenek 
abból buzdítást, irányítást a Népmivelési Egyletek 
szervezésére. Ezen eszmének egy lelkes úttörője 
nagyobb mennyiséget vásárolt meg Gyerkes könyvé
ből és azt a „N. I.“ szerkesztőségének rendelkezé
sére bocsátotta, hogy abból ingyen küldjön minden
kinek, aki kéri. Ezenkívül annyi pénzt is bocsátott 
a szerkesztőség részére, amiből szép jutalmakat ad
hat azoknak, akik a szervezés körül legsikreesebben 
munkálkodnak. Ez évben három tanító között 300 
korona fog kiosztatni.

A  szék e ly u d v a rh e ly i k ir. já rá sb író sá g
bűnügyi osztálya hivatalos helyiségét május l-ével 
Árpád-utcza 4. sz. alá áthelyezte. Az áthelyezés 
szüksége a törvényszéki épület renoválásával, illetve 
kiegészítésével van összefüggésben.

H a lá lo zá so k . Dr. Damokos Andor alispánt 
érzékeny csapás é rte : éde8 atyja, alcsernátoni D a
mokos Antal ny. törvényszéki elnök m. hó 29-ikéu 
Marosvásárhelyt elhunyt. Haláláról a család a követ
kező gyászjelentést adta k i : Alcsernátoni Damokos 
Antalné, zetelaki Sebestyén Mária, a maga és gyer
mekei : alcsernátoni dr. Damokos Andor Udvarhely
vármegye alispánja és neje domahidi Domahidy Elza, 
gyermekei: Pista, Sanyi és Mária, alcsernátoni D a
mokos Hona, férjével sz.-gericzei Jakab Rudolf kir. 
itélőtéblai biró és gyermekei: Klára, Zoltán és Béla; 
az elhunytnak testvérei: alcsernátoni Damokos Anna, 
alcsernátoni Damokos Jánosné, férje és gyermekeivel; 
alcsernátoni Damokos Benadek; özv. alcsernátoni 
Damokos Lászlóné gyermekeivel ; zetelaki Sebestyén 
Mihály curiai tanácselnök, úgy a nagyszámú rokon 
nevében a vesztés lesújtó fájdalmával jelenti, hogy 
forrón szeretett férje, a legjobb apa, nagyapa, após, 
testvér, nagybátya, sógor és rokon: alcsernátoni 
Damokos Antal, a jog- és államtudományok tudora, 
ny. kir. törvényszéki elnök, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja, az ó-tordai ev. ref. egyház tiszteletbeli 
örökös fögondnoka, életének 74-ik évében április hó 
29-ikén, reggeli 3 órakor, hosszas szenvedés után 
elhuuyt. Az üdvözölt földi részeit május l én délután 
3 órakor az ev. ref. egyház szertartása szerint, a 
háznál tartandó ima után Alsó-Csernátonba szállít
juk és ott május hó 2-án d. u. 3 órakor a családi 
s í i  boltba ősei mellé helyezzük el. Legyen emlékezete 
áldott 1

Zetelaki Szabó Károly, uradalmi intéző, életé
nek 46 ik, boldog házasságának 4-ik évében m. bó
27-ikén Urföldön váratlanul jobblétre szenderült. 
Halálát neje és gyermekei, valamint édesatyja, Szabó 
Gergely és testvérei: Dénes, Anna, Berta, Lajos, 
Nándor, Endre, Zsuzsanna, és Gábor gyászolják. 
A megboldogultat Zetelakán helyezték örök nyu
galomra.

V ad ász  zsák m án y . Venczel Zsigmond kápol- 
násfalusi kereskedő 29-én reggel a Czekend-tetön 
egy kifejlett nőstény farkast ejtett el. A golyó a 
farkasmamával levő két kis fiút is megölte.

P eterd y  Sándor ju ta lo m já ték a . A szín
társulat kiváló tagjának és rendezőjének, Peterdy 
Sándornak jutalomjátéka e hó 7-ikén lesz, amely 
alkalommal Shakespere nagy alkotása, Lear király 
kerül színre, melyben a jutalmazandó a czimszerepet 
játsza. Ugyanakkor lép fel Deréki Antal, mint ven
dég, ki ez előadásban búcsúzik 40 éves működése 
után a sziupadtól. Székelyudvarhely nniártő közön
ségének és különösen a tanári testületnek és az ifjú
ságnak is oly ritkán van alkalma a classikus nagy 
Írók romekeibeu gyönyörködhetni, hogy ez alkalmat 
bizonyára örömmel fogják megragadni, s közönségünk 
tömegei megjelenésével fejezi ki elismerését Peter- 
dynek, a jeles színésznek nemes vállalkozásáért.

Á llam tudom ányi sz ig o r la t . Krusniczky 
Elek jogszigorlót a kolozsvári tud. egyetemen tegnap 
az államtudományok doktorává felavatták.

K ivonat a m. hiv. lapból. Potor Gergely 
szabó segéd munkakönyvé elveszett, a megtaláló 
Székelyudvarhely város tanácsa, mint iparhatósághoz, 
vigye. — Az oklánd-vargyasi útvonalon, folyó évi 
április 23-án 2 drb, egykisebb és nagyobb kulcs ta 
láltatott. Tulajdonosa az okl.todi szolgabiró hivatal-
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bán átveheti. — Folyó évi április hó 21-én az erkedi 
vásár alkalmával egy drb gazdátlan bivalytehén fel
fogatott; a tulajdonos kellő igazolás mellett a sze- 
derjesi községi bírónál átveheti.

A z u d v a rh e ly i  u n i tá r iu s  e g y h á z k o r  jú
nius 20-ikán reggeli 8 órakor krzdődőleg tartja köz
gyűlését. Tárgyak: 1. Névsorolvasás. 2. Elnöki meg
nyitó. 3. Jegyzőkönyv-olvasás. 4. Bálint Balázs eskü
tétele. 5. Esperesi jelentés. 6. Templomozás. 7. Bi
zottságok jelentése : a) iskolavizsgálatokról; b) vasár
napi nyári tanításról; c) egyházköri pénztárról és 
DF. segélypénztárról ; d) segélyezésekről. 8. Felsőbb 
leiratok tárgyalása. 9. Időközben érkező táryak elő
adása és tárgyalása. 10. Ferenczy Géza jogtanácsos 
nak lemondása. 11. Egyházköri — egy egyházi - -  
képviselő választása a Főtanácsra. 12. Bizottságok 
és jogtanácsos választása. 13. Indítványok, javaslatok 
tárgyalása. 14. Jövő évi közgyűlés helyének meg
határozása. 15. Jegyzökönyvhitelesitő bizottság ki
nevezése. 16. Bezáró és végül közebéd. A segély
kérések jun. 10 ig az esperesi hivatalhoz beadandók, 
valamint az inditváuyok, javaslatok is jun. 15-éig; 
később érkezők nem vétetnek figyelembe. Egyházi 
szónok lesz Baláss András, énekvezér Vajda Antal.

A  P o lg á r i  k ö r  k ö z g y ű lé s e . A Polgári ön
képző és segélyző-egylet a múlt vasárnap tartotta 
meg közgyűlését Solymossy Endre elnöklete mellett. 
Az elnöki megnyitó után, Csillag József titkár tette 
meg kimerítő jelentését, majd pedig Fischer Ferencz 
pénztáros számolt be az egylet pénztári állásásáról. 
Szemerjay Károly könyvtárnok, Szabó József gazda 
jelentései után elfogadták a folyó évi költségvetést. 
Végül Vajda Ferencz elnöklete mellett újra meg 
választották a régi tisztikart. Solymossy Endre meg
köszönte a bizalmat és a tagok támogatását kérve, 
az ülést bezárta.

T a n itó i  g y ű lé s . Az r Udvarhely megyei Tani- 
tóegyletu udvarhelyjárási fiókköre f. hó 2-án Gyér
ítés Mihály vezetése alatt Székelvudvarhelyen tartotta 
meg tavaszi rendes ü'ését, Ember János kir. tanfe
lügyelő részvételével. A gyűlést megelőzőleg a sza
kiskolában Hargita Nándor szakiskolai igazgató egy, 
az elemi iskolában is használható agyagminta cso- 
portozatot mutatott be a szükséges magyarázatokkal 
kisérve. Gyerkes Mihály elnök magas elnöki meg
nyitót mondott, melyben megemlékezett a közelebb
ről letárgyalt népoktatási törvényjavaslatról, ezzel 
kapcsolatban a tanítók javadalmazásáról is. Elnöki 
előterjesztéseiben a Chalupka Rezső taDfelügyelőségi 
tolnok lelkes vezetése alatt álló s már oly szép fej
lődésnek indult „Tanszermuzeum“ pártolására hívta 
fel a kartársakat, valamint előterjesztette a nyáron 
rendezendő rajz- és kézimuukatanfolyam ügyében 
te tt lépéseket is. A múlt gyűlés jogyzőkönyve észre
vétel nélkül fogadtatott el. Molnár Vilmos mint az 
előző gyűlés által kiküldött bizottság előadója tar
tott értekezést „Az iskolalátogatások tanulmányi 
szempontból1* ez. tételről. A bizottság határozati ja 
vaslatát egyhangúlag fogadta el gyűlés ; igy a tan- 
felügyelő előzetes engedélye folytán minden tanító 
évenként 2 napon bármelyik kartácsát iskolájában 
meghallgathatja a tanítás könnyebbé tételére elsajá
títandó módszertani eljárások szempontjából. Felol
vasott Rozsonday István. Nagy körültekintéssel meg
irt felolvasásában az iskola és a család együttmű
ködésére biztos kézzel mutatott utat. Fősulyt az ifj. 
egyesületre helyez; ajánlja a szü'ői értekezleteket 
is. A gyűlés még sok egyleti ügyet intézett el, fél 
2 órakor ért véget. Délután a Tunyogi szállóban 
volt barátságos összejövetel. (— g y —)

M ű t á r g y a k  é p ité se . Udvarhelymegye köz- 
igazgatási bizottsága a szentegyházasfalu—zsombori 
tvht közúton 79. és 87. sz., a felsőboldogfalva— 
felsőrákosi utón 17. sz. és a vargyas—baróti utón 
levő 2. sz. műtárgynak 5069 kor. 09 fül., 6979 kor. 
75 fill., 3710 kor. 66 fül. és 10195 kor. 33 fillér, 
vagyis összesen 26954 kor. 83 fill. erejéig újraépítését 
engedélyezte. A fentemlitett munkálatok foganatosí
tásának biztosítása czéljából a folyó hó 14-ik nap
jának d. e. 10 órájára az udvarhelymegyei m. kir. 
államépitészeti hivatal helyiségében zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik. Ajánlatok minden tárgyra 
külön teendők és a munkálat esetleg külön-külön 
fog kiadatni. A szóban forgó munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek a nevezett 
m. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos 
órákban, naponkint megtekinthetők.

A d o m á n y  a  T a n s z e rm ú z e u m n a k .  Felkér
tek a következő sorok közlésére: Az udvarbelyvár- 
megyei tanitóegylet népiskolai tanszermúzeuma ré
szére & Singer és Wolner budapesti könyvkereskedő 
ezég az uj tanterv és utasítás alapján készült és a 
ezég kiadásában megjelent 20 kötet népiskolai kü- 
lőmböző tankönyvet, — a cs. és kir. szabadalmazott 
hermaniczi papírgyár papíripari gyártmányaiból egy 
99 drbból álló mintagyüjteményt és K un  Károly aczél- 
toll- és tolltartó-gyára Bécsből gyártmányaiból egy 
Mgy kiadású és a toll gyártásának menetét is fel

tüntető mintakollekcziót adományozott. Fogadják az 
adakozók ezen adományukért a Tanszermúzeum ne
vében köszönetemet. Chalupha Rezső osztályelnök.

U tk a p a ró h á z  ép ités . Udvarhelymegye köz- 
igazgatási bizottsága a fenyéd—zetelaka—gyergyói 
törvhat. közút 17—18. km. szakaszán előirányzott 
utkaparóház és melléképületeinek felépítését 7711 
kor. 69 fill. összeg erejéig engedélyezte. A fentem
litett munkálat foganatosításának biztosítása czéljá
ból a folyó hó 15 ik napjának d. e. 10 órájára az 
udvarhelymegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyi
ségében zárt ajánlati vesenytárgyalás hirdettetik. A 
szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki műve
let és részletes feltételek a nevezett m. kir. állam
épitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban, 
naponkint megtekinthetők.

Színházi hét.
A harmadik hét szombatou, április hó 27-én, 

Sudermann Ilermann drámai múzsájának talán leg
nagyobb alkotásával az Otthon-nal kezdődött. A da
rab a modern naturálistikus iránynak egyik legsa
játosabb termékeként a való élet rajzát tükrőzteti 
vissza. Van benne ugyan rikító szín, erőltetett hely
zet és túlhajtott felfogás is, de általában véve nagy 
színpadi tudással van felépítve és erős drámai élet 
lüktet bemie; erős és energikus jellemek, áthidal- 
hatatlanul ellentétes érdekkörök és világnézetek ju t
nak egymással összeköttetésbe, mely összeütközés 
nem téveszti el elementáris hatását. Az előadás 
nagyjában véve egybevágó volt, egyes részletében 
azonban volt némi döczögés. E darabban volt alkal
munk az uj drámai színésznőt: Ilalassy Vandát, a 
ki a Magdát játszotta, először láthatni, Pozitív íté 
letet még nem koczkáztatunk tehetsége és qualitásai 
felől. Felfogása helyes volt és igyekezett finoman 
nüancirozni, de úgy véljük : a feladat nehézségeivel 
csak az erősebb drámai kitöréseinél tudott hatha
tósabban megbirkózni. Úgy játéka, mint hanglejtése 
nem volt elég természetes és közvetlen Declamált 
oly helyen is, a hol az nem kellett volna. Fellépése 
és alakja azonban megfelelt, a Magda jellemében 
imponálólag kiemelkedő én tudatának. Ualassy Ma
riska, mint Magda nővére, épen ellenkezőleg az ő 
természetes szeretetreméltóságával és lényének egy ■ 
szerű affectátió nélküli bájával tudott hatni. Leg
nagyobb sikert aratott Peterdy Sándor mint Schwartze 
alezredes. Alakítása mindvégig átgondolt és czéltu- 
datosan kikerekitett volt. Ladányi Imre kellő szí
nekkel domborította ki Dr. Kellet kormánytanácsost. 
Rónai Imre mint Hetterdnik lelkész nem volt telje
sen a helyén. Sípos Zoltán (Miksa) alakításában lát
tunk igyekezetét.

Vasárnap, 28-án d. u. a Peleskei nótárius ment 
zónaelőadásban, mig este A baba, Audron Edmond 
bájos zenéjü operetéjét adták telt ház előtt. Bulla 
Mariska a czimszerepben szeretetreméltó egyénisé
gével, játékának közvetlenségével, fölfogásának ben- 
söségtelyes finomságával a közönség szivéhez férkőzött. 
Végtelenül kedves volt llalassyné (Hilárius asszony), 
ki színjátszó művészetével ellenálhatatlanul derült
séget keltet. Baranyai F., mint Lancelot szép ének
számaival emelte alakítását, mely egy kissé feszes. 
Ilalassy Béla, mint Hilárius mester ismételten be
bizonyította művészi színvonalon álló játékát. A 
darabot igen jó összevágó előadásban mutatták be, 
miben úgy a már folemlitetteknek, mint Ferenczy, 
Rónai-, Somogyi-nak van nagy érdeme.

Hétfőn, 29-én, a Vig özvegy-et adták zónaeló- 
adásban. Bulla Mariska ez este is annyi bájjal ját
szotta Hanna özvegyet, amely az egész Balkán meg
hódítására is elegendő volna. — Kedden, 30-ikáo, 
Lakos Vilmácska, a tehetséges tánezos kis leányka 
felléptével a Koldusgróf, León Viktor operettéje 
ment, lanyha érdeklődés mellett. Asszonyi László 
a gróf szerepében terjedelmes, bariton hangjával és 
timbrjével szép sikert ért el, amin azonban a szerep 
nem tudása rontott. Bállá Mariskának (Jessye) uj, 
megkapó színe, hangja, fordulata a szerep min
den jelenésében, tíonty Elma, mint Mrloua szép 
éneket produkált. Sok derültséget hozott a színpadra 
Rónai a tanácsos és Somogyi a Slippol szerepében. 
llalassyné játéka ellenállhatatlanul hatott. Lakos 
Vilmácska a kis Bogumil szerepét felruházta termé
szetes kedvességének minden bájával ; lebilincsel, el
ragad a varieté tempók finom nivellálásával. A kicsi 
Vilmácskának nagy sikere volt, a tapsnak, újrázás
nak nem volt vége-hossza.

Az Asszony, Porzsolt Kálmán színmüve szerdán 
került bemutatóra, óriási érdeklődés mellett. A darab 
nagy kválitásokkal b ir : erőteljes, komoly, jól kom
ponált, párbeszédeiben éles és tartalmas, egyes ré
szeiben igen hatásos. A darab sujet-jét helyszűke 
miatt csak annyiban foglalhatjuk össze, hogy az 
asszony derék, becsületes férjét megcsalja egy léhütő, 
naplopóval, s mikor tettének tudatára j 'n, mikor 
látja, hogy milyen embert lopott meg, akkor a csá
bitót lelövi. Tehát mint látható, a darab első fele a 
mindennapi életből van merítve, mig a vége a Du- 
mas Sándor müveinek családjából van kivéve, s igy 
idealizálva van. E kis cselekmény oly erőteljes, oly 
feltűnő drámaírói avatottaággal, a színpadi hatás 
minden eszközének oly ügyes kiaknázásával, oly
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raftmement-val vau megalkotva, hogy a hatás érthető.
A részletei, egyes jelenotű természetesen fűződnek 
egymásba, alakjai realisztikus élethüséggel vannak 
megfestve, párbeszédei a bennük nyilvánuló szekep 
tikus és paradux szelleménél fogva vonzók és tele 
váratlan fordulatokkal. Peterdy Sándor a férj szere
pében tökéletes művészi játékot nyújtott. Ilalassy 
Vanda (Jolán) szerepének drámai mozzanataiban 
meggyőző erővel bizonyította, hogy azon sikerrel 
uralkodik, mit világos, értelmes deklamácziójával 
csak fokozott. Ladányi a Tabajdi ellenszenves szere
pét kifogástalanul játszotta. Jó volt Ács József, mint 
kapitány és Sípos Zoltán mint Bakó Béni, mig E r
délyi Irma az Etel szerepének igyekezett eleget tenni. 
Az egyes felvonások közt a kis Lakos Vilmácska 
szólót tánczolt és énekelt az előző este sikerével.

Csütörtökön, Trilby ment, Ualassy Mariskával 
a czimszerepben, melyben alakitó művészetét teljes 
mértékbeu ragyogtatta. Peterdy, mint Svengali, ki
váló volt, játéka tarka szinegyveleg volt, mely mégis 
bámulatosan egységes, harmonikus volt. Ladányi, B a
ranyai, Sípos jók voltak, aminthogy az egész előadást 
igen jó ensemblével vitték.

Pénteken János vitéz zónaelőadásban került 
szinre, mig tegnap este Rónai és Somogyi jutalom
játékaként a Milliárdos kisasszony ment.

KÖZGAZDASÁG.
A  G a z d a sá g i E g y e sü le t Ugrón Ákos fő

ispán elnökletével, m. ho 30 ikáu délelőtt tartotta 
közgyűlését. Az elnöki tartalmas megnyitó után Ulatku 
Miklós titkár terjesztette elő jelentését, melyben ki
merítően beszámol az egyesület múlt évi működésé
ről. Ezután Ugrón Zoltán szólal fel, üdvözölvén a 

I főispánt, ki egy évi elnöksége alatt bebizonyitotta, 
hogy ismeri gazdasági viszonyainkat és azok javítá
sán állandóan munkálkodott. Végül kritikát mond a 
kirendeltség felett. Ezután a pénztár állásáról szá
molt be Hlatky Miklós, mely szerint az egyesület 
forgalma 109 ezer 995 koronát lesz ki. A gyűlés 
Hlatkynak úgy a titkári, mint a pénztári jelentéséért 
elismerését nyilvánította. Pálffy Dénes indítványára 
határozatba ment, hogy 1000 koronára nyugoti faj
marhákat vásárol s azt Székelyudvarhely és környé
kén az egyleti tagoknak kiossza. Végül az egyesület 
ügyészéül Dr. Váró Géza ügyvédet megválasztották.

T enyész tehenek  kiosztása. A gazdasági 
egyesület f. hó 8-án tartandó békésgyulai vásáron 
illetve környékén berni simenthali teoyészteheneket 
és üszőket fog vásárolni, melyeket első sorban Szé
kelyudvarhelyt és környékén fog tagjai közt kedvez
ményes fizetési kötelezettséggel kiosztani. Felhívjuk 
azon tagokat, kik ez anyagból beszerezni óhajtanak, 
hogy szükségleteiket az elnökségnél f. hó 9-ig írás
ban bejelenteni szíveskedjenek, hogy a megérkezendő 
állatok rögtön kioszthatók legyenek.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  május 4.

(Érk. d. u. 5 ó.)
A sajtó ankett.

A képviselőház delegácziós nagytermében 
ma kezdetét vette a sajtó aukett, melyen a kor
mányt G ü n t h n e r  igazságügymiuiszter, továbbá 
Me s k ó  és T ö r ö k  államtitkárok képviselik. A 
tanácskozás előreláthatólag sokáig el fog húzódni. 
Az auketten 85 meghívott személy jelent meg, 
u. m. : Írók, hírlapírók, jogászok.

A tanácskozás előtt igazságügymiuiszter hir - 
lapirókuak kijelentette, hogy határozott ellensége 
minden a sajtóval szembeni preventív eljárásnak, 
czensuráuak, előzetes lefoglalásnak, valamint an
nak, hogy sajtóvétségért alkalmazható legyen 
az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság.

Kijelentette, hogy a sajtószabadságot min
den körülmények között körülbástyázni akarja, 
mert tudja, hogy a sajtó legalkalmasabb alkot
mány biztosíték.

Egy székely község pusztulása.
Kézdivásárhelyről táviratozzák : Borzasztó 

tűzvész áldozata lett a háromszékmegyei Felső- 
csernáton község.

A gyújtogatásból származó tűz a község 
felét elhamvasztotta. Sok bútor, gazdasági fel
szerelés, nagyobb meuuyiségü pénz hamvadt el. 
A község fele koldusbotra jutott. Oltásnál szá
mos ember megsebesült. Egy öreg gazda bánatá
ban megörült.

A kár meghaladja a félmilliót.

Kiadja: Becsek 0. Fia könyvnyomdája

Székelyntlvaríelyi ipari és p z fla s . H itelszövetkezet
folyó évi április hó 24-én a Szent Imre-utcza 14. 
sz. alól üzlethelyiségét átteszi a Petőfi utcza 2 sz. 

alá, Benedek Béla vendéglője helyére. 
Kölcsönöket ad 7°/o-ékos kamat mellett. 
Betétekre 5V ékos kamatot fizet.



1907. május 5. (6) Udvarhelyi Híradó. 18. szá m

Özám 4 5 6 -9 0 7 .

Árverési hirdetmény.
Alolirott község elöljárósága ezennel köz

hírré teszi, hogy Homoródszentmárton község 
tulajdonát képező: 5 szoba, jégverem, piucze és 
megfelelöj mellék épülettel ellátott ház, mely 
korlátlan italkiraérési engedélylyel bir, 1908 évi 
január 1-től 6 (hat) egymásután következő évre 
nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni, 
kikiáltási ár évi bér 900 kor.

Az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10°/o bánatpénzül leteendő. írásbeli és utóaján
latok elfogadtatnak, ha a bánatpénz mellékelve 
van s ki vau fejezve az ajánlatba, hogy a fel
tételeket ismeri s magát azoknak aláveti.

Árverési feltételek a körjegyzői irodában 
megteli miliőtök.

Az árverés 190. évi május 27-én d. e. 9 
órakor Homoródszentmárton község házánál tar- 
tatik meg
Domts Gyula Gáspár Albert

k. bíró. k. jegyző.

( Kristály tiszta
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Jtargita-ligcti „Xamilla“-forrá$

A Kárpiton gyöngye!'
Természetes ásvány
in :  gyógy borviz! :zn
Főraktár Székelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
K a p h a t ó  m é g :

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarmathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpétery Gergely 
Márk Testvérek, Fernengel Fri
gyes, Zárug Antal kereskedésé
ben 8 fillérért, valamint minden 
vendéglőben és étteremben.

- i i -  A Kárpátot; gyöngye!
Szerves anyagoktól mentes!
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Szak vélemények

2  az „Esterházy Cognac“-ríl.
A niagy. kir. műegyetem borászati labora

tóriuma áltál hivatalosan megejtett és álta'uuk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk és azt Bikerosen hasz
nálva mint kitűnő minőségűt és a fraoia cog- 
nacokkal vetekedő! l-gjobban ajánlhatjuk.

Dr. Tauffer Vilmos
egyetemi tanar.

I

r
Dr. Stiller Bertalan

egyetemi tanár.
.r. Réczey Imre
ogyetemi tanar.
Dr. Pertik Ottó
egye emi tanár.

Dr Kétly Károly
egyetemi tanár.

Dr. Ángyán Béla
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

kir. tan ., egy. tanár.
Dr. Báron Jónás
egyetemi tauár.

Az ESTERHÁZY COGNAG minden elő 
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 

kapható. = = = = = 5

396 —907. m számhoz.

Hirdetmény.
A kereskedelemügyi Miniszter ur az 1906. évi szeptember hó 25 én kelt 10250. 

számú rendeletével a sárd—zsákod— szentdemeteri törht. közút 8 575 12.982 km. sza
kasz kiépítését 171253 kor. 39 fill. összeg erejéig engedélyezte.

A  fenternlitett munka kivitelének biztosítása ezéljából Udvarhelyvármegye alispán
jának f. évi 2619. sz. a. kelt megbízása alapján az 1907. évi május 21-ik napjának d. 
e. 10 órájára a székelyudvarhelyi kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt
ajánlati versenytárgyalás hirdetteiik.

A  versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának elvál
lalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. c. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz 
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem fognak 
vétetni.

Az ajánlathoz az általáuos feltételekben előirt, az engedélyezett költségösszeg 5 % "Dak 
megfelelő bánatpénznek az adóhivatalnál történt letételét igazoló pénztári nyugta csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes feltételek a 
a nevezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint meg
tekinthetők.

Kelt Székelyudvarhely, 1907. április 30.

S z o b o tk a  R e z s ő ,
kir. főmérnök. I

Sz. 2779 - 907

jtirdctmöny.
Székelyudvarhely város tanácsa közhírré 

teszi, miszerint a kataszteri földkönyv, az egyéni 
birtokivek és ezek összesítésének másodpéldányai 
folyó évi május hó 4 étöl junius hó 4-éig, 
vagyis 30 napon át közszemlére vannak kitéve 
s azokat bárki megtekintheti a tanács nagy
termében a hivatalos órák alatt s e záros ha
táridő alatt bárki fölszólalhat s e fölszólalást 
Írásban vagy szóval a tanácsnál benyújthatja, 
illetve bejelentheti.

Székelyudvarhely város tanácsa, 1907. 
május 3-án.

Gotthárd János,
polgármester.

T Ö R Ö K  szerencséje Ö R Ö K
Valnlni Illltaf af Ion 8Z * szerencse, mely bankházunknak kedvez Rö id idő alatt 30 
J T  C I U I I I I  I l l U u l a t l n U  m i l l i ó  k o r o n á n í l  ( i ib b  n y e r e i u é u y l  f i z e t t ü n k  Ui  

i i H g j r a b e e s ü i t  v e v ő i n k n e k  : ezek között a két legnanyobb nyereményt, és pedig: 
kétszer a nagy 4 !  PIA f íh tü ü í l f c  koronás főnyereményt. J  t f b  | |  d b  koronás

jutalmat, a sí”  a legnagyobb ® ^  ^  "  főnyereményt,
továbbá 6 á 100 000, 3 á 90 000, 3 á 80.000, 3 á 70 000, 4 á 60,000, több
50,000, 40,000, 30 000, >5,000 2.000, 1.000, 500 koronás és egyéb nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztalysorsjátékábau vegyen részt és 
rtudeljeu nálunk egy 6zerenc8eFor8jegyet.

A most kezdődő 20-ik uj magyar o8ztály9orajátékban

Alulírott igazgatóság közhírré teszi, hogy jo 
juhsajtot május hónapban 

kom ponánként 13 k o ro n á já v a l  
vesz be, szombatfalvi gyárhelyiségében.

Székely jubturógyár és hizlalda r. t.

■ A  ki Budapestre jön, Ide megy! ■
tn
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©>sa-cd (ezelőtt Beliczay) wrt-

> Budapest, Nagyuiező-utcza 7. sz. p>,e-v-
Tulajdonos: K lN C Z tE R  GYULA. P*

í-t N aponta  TOLL Á R P Á D  és <<
>5a TOLL K Á R O L Y  teljes zenekara tntn
:0
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h a n g v e r s e n y e z .

m Minden idegen nézze meg!
■ J

125.900 sorsjegyre 62.500 pénznyeremeny 
jut és összesen 16 williö 457.000 Korona

hata’mae összeget sorolnak kt — Legnagyobb nyeremény esetleg

«.000,000 koron
továbbá 1 jutalom 600 000, 1 nv^mény 400 000 L A 200 000, 2 á 100 000. '>. A 90 000, 2 A 80 000, 2 a 70 000 
2 a 60 000, 1 A 50 000, 3 A 40 000, 3 á 30 000 Ü A 25 000, 9 á 20 000, 13 a 15 000 U  A 10 00J korona és még 
sok egyéb nyeremény.

I A h é t  melyik n a p j a  bir öure nézve különös j e le n tő s é g g e l  ? Rendeljen nálunk oly sorsjegyszámot, mely azon nap 
mellé van jegyezve, amelyen különös eseményeknek volt részese.

V asárnap Hétfő Kedd Szerda C sütörtök P én tek Szom b at
6123 3 2 4 0 5 9 2 7 9 9 1 2 3 0 4 8 6 2 5 2 3 7 4 0 7 9 3 4 8 1

Az 1. orztályu sorsjgyek tervszerű árai:
’/s eredeti sorsjegy frt —'75 vagy K 1‘50. >/4 eredeti sorsjegy frt 150 vagy 3 korona 
’/2 eredeti sorsjegy frt 3'— vagy K (S— '/, eredeti sorsjegy frt 6 — vagy 12 korona 

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenéb-n küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megren- 
dőléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

—  l o l y ó  é v i  m ó j u H  k ő  2 3 - i g ,  1 ------
hozzánk bizalommal beküldeni, miután szerencse-sorsjegyeink igen kore '̂ttek és gyorsau elfogynak.

Sürgönyeim: Töiökék, Budapest. B t l I l l i l l & Z  R .  T .  I f t i u l a p u H e i l .  Sürgönyeim : Törökék. Budapest
Hazánk legnagyobb osztály sorsjáték Üzlet©.

Fóárudánk osztalysorsjálék-üzlett i :
Központ: S z e r v i t a - t é r  3 / a .  I. fiók: V á e z i - U ö i a t  4 / a .

saját palotánkban.
II fiók: T e r é z - k ö r n t  4 0 / a .  111. fiók: M u z e u m - k ö r u t  1 1 /a .


