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Az erdélyrészi birtokrendezés és 
a székely arányosítás.

— I r t a :  V e r i k  G j  i l l a .  —
(Két közlemény.)

Erdélvreszi birl okrendezés ! M intha halla
nám anyaországi honpolgártársaim ajakán meg
csendülni az elégedetlenség kifejezését, hogy az 
erdélyrésziek nem consequensek, mert kimondot
ták 1848-ban és végrehajtattak 18G7-ben Ma
gyarországgal az uniót, mégis negyven esztendő 
múlva is különleges viszonylatokat ápolnak, kü
lönleges igényeik vannak s nem akarják, hogy 
az egyesülés már egyszer teljes legyen és ne 
találkozzunk olyan tünetekkel, melyek mint az 
ősi külöuváltság emlékei mutatkoznának.

Meg nem érdemelt vád volua ez ellenünk, 
erdélyrésziek ellen, kik csak 40 esztendeje 
egyesültünk Magyarországgal, mely egyesülésnek 
első percztől kezdve az egységes és oszthatatlan 
M agyar birodalom eszméje volt az alapgondo
lata, mindent elhomályositó forró óhajtása és 
akadályt nem tűrő  törekvése, de ne feledjük, 
hogy 960 esztendeig több-kevasebb különállás
ban fejlődtünk, mely 960 esztendő minden té 
ren mutatkozó különleges következményeit 40 
esztendő a la tt eltüntetni, elsimítani, kiegyenlíteni 
nem lehet.

Hiszen ha visszatekintünk a magyar nem
zet küzdelmes történetére, azonnal feltűnik, hogy 
a történelem homályából már az Á rpád
házi királ ok egész korszakában kiboutakozik 
az erdélyi vajdaság tagoltsága s ez vegyes-házi

királyaink alatt a természetes fejlődés kétségte
len tüneteit mutatja, inig végre az Eredélyi fe
jedelemség korszakában ju t el delelőpoutjára.

Nem czélom történelmi értekezést tartani, 
nem hivatkozom arra, hogy viharos századok 
forgatagaiban a Magyar birodalom fennmaradásá
nak létküzdelme mai eredményeinek éppen e 
tagoltság volt az az archimedesi pontja, melyből 
kiindulva sikerül az ezer éves Magyarbirodalmat 
a vén Európa egyik számottevő alkotó készévé 
tenni.

Egyedül azt a következtetést vonom le, 
bogy 960 es'tendei különállásnak vannak olyan 
különleges eredménye , melyeket figyelmen kivül 
hagyni nem lehet, de az építő csákányával sem 
szabad szétrombolni.

Hiszen ha kutató, vizsgáló tekintettel 
figyeljük meg az anyaországi állapotokat, ott is 
megtalálhatjuk a különleges történelmi fejlődés 
eredményeit. Mások a viszonyok ama részekben, 
melyekbe a habsburgi befolyás májduem állaudó 
és háborítatlan volt, misok Rákóczi felső Ma
gyarországában és súlyos ellentétek mutatkoz
nak a török H  doltságban : pedig it t  csak 150 — 
200 eszteudei széttagoltság, ingadozás eredmé
nyeiről van szó, m áy o .c t a birtokrendezési tö r
vény és eljárási utasitás megalkotásánál figyel
men kivül hagyni nein lehet, nem szabad.

Á llítsuk ezzel szembe az Erdélyi vajdaság, 
az Erdélyi 'fejedlemség, az Erdélyi nagyfejede
lemség 960 éves történetét s akkor elismerhet
jük, hogy a három nemzet országban, lehetuek

Gondolatvilág-
(1. folj tatás.)

Ifjú éveiben eiős keresztény hite volt Maeter- 
lineknek, hanem jogász éveiben alaposan megtépték 
Párizs mulató éjszakái. Akkor kezdet elbotorikálui, 
de ma már phiiosophiájában közeledik ismét a keresz
tény világoézet felé s azt hiszem nemsokára egészen 
ott lesz az ölén, mint akárcsak Frangois Coppée. 
Mert hát ki is érti meg az élet problémáit, ba e l
löki magától azt a világnézetet, mely mindent meg
magyaráz : a hit világot. Látja, az élet sphynkszerüon 
mered reánk . . .  Hiába nézünk hallgatag, titokszerü 
arczába, néma, sejtelmesen néma marad ; hiába min
den kérdő tekintet, válasza nincs Örök némasággal 
áll előttünk, csak a végtelenből rávetödő fénysugár 
játszik magas, hideg homlokán . . .  Miért vagyunk . . .  
hova megyünk ? Semmi válasz. S e némaság előtt 
megdöbben a gondolkodó ész, az ember és vagy fel
lázadva Schoppeubauer pessimizmusával, Nitsche élet
gyönyöreivel rúg egyet a néma Sphynksen, vagy ma
gas gothikus ivek alá menekül, térdre buli s ajkán 
ima száll fel a Teremtőhöz, a mindenek Urához. 
Mert ez a két typus járja csak a földet s e két 
typus árnyalatai színezik ki a lelkek világát. Az 
egyik belemerül a földi élvezetek gyönyöreibe, hogy 
felejtse az életnek, a néma spkiDXoek megdöbbentő 
te k in te té t... A másik valami hóditó nyugodtsággal 
néz tovább titokszerü arczába s valami ünnepélyes 
öntudattal suttog ajka : ismerlek néma titok . . .  s a 
Spbynx arczáu mintha egy szerető mosoly futna 
végig. Ez a hit ereje I . .  . Sohasem voltak a keresz
ténységnek nagyobb harezosai szent Páltól, szent 
Ágostontól végig a megtért bűnösöknek, kik gondo
lataik, érzelmeik világával jutottak el a hithez. Ezek 
a megtértek a legnagyobb diadalai a keresztény 
világnézetnek. S ma íb a világirodalom hány nagy 
jelensége van azon az utón, mely a megtéréshez 
vezet. Itt van Francois Coppée, ma már a hitbü 
franczia katholikusok nagy erőssége; a belga Charles 
üuysmann, ki pedig elég mélyen merült el előbbi 
munkáiban a szemétben. Ma már a mysticismus 
szárnyain En roule, La-bas s különösen Lo-catbed- 
rale-jával erősen a keresztyén világ légkörében él.

Ferdioand Brxmetiére a Revue des D.us Moudes 
nemrég elhunyt világhírű szerkesztője, valamikor 
Comte pbilozophiájáért lelkesedett, Spencer hívének 
vallotta magát, alig egy évtized alatt a franczia 
classicizmus szeretetén keresztül, a keresztény gondo
latvilághoz tért meg s éles, bámulatos, sok oldalú 
elméjével, gyilkoló szellemésséggel harczolt a keresz
tény igazságokért; Paul Bourgct, a női lelkek mély 
analyzálója, L’Etape és Urn divorce-al már erősen 
keresztény alapon áll. Csak a fiancziákot említettem, 
de ott van a svéd Selma Lagerlöf, az Írónők leg
nagyobb conceptioju elméje, tíienkieoici az eltiport 
nemzetétől rajongva szeretett lengyel író, a norvég 
Krogh-Tonning dr., a dán Jörgensm, rendkívül érde
kes symbolicus könyveivel. Sorolhatnék fel még 
többet is. Mert akinek lelkét megérinti az örök élet 
sejtelme, az tévelyeghet, járhat bizonytalan utakon, 
de egy lázas éjszakán, egy szomorú, nehéz óra le
törheti lelke minden terhét s tévelygő, homályos 
világában ragyogó fény áradhat; mert az ilyenek 
lelkében ott él egy legyőzhetetlen vágy az igazság 
után s csak inspiratioktól függ, hogy tévelygő leikeik 
az igazsághoz érjenek.

Maeterlínck is ezen az utón jár. Mert mystir 
cizmusra, szinbolismusra hajló lóikéban ott szunyád 
a keresztény öntudat, melynek egy-egy titkos dobba
nása már a megtérésről beszél. A mélyen gondol
kodó, contemplatí elmék sehogysem érzik jól magu
kat a modern naturalismus irányzat mezején. Az 
emberi szellem nem tűr rabláoczokat, magával ránt
hatja egy-egy korszak az erkölcstelenség posványáiba, 
a verizmus ingoványaibo, de előbb-utóbb felébred s 
a végtelenre hivatottság imperialis öntudatával tépi 
szét lánczait, a „korszakalkotásnak" hirdetett iro
dalmi cselekményeket az antiquariumok poros, 20 
filléres könyvei közé dobja.

Egy időben lépett Maeterlínck Gerhadt Haup- 
mannal a nyilvánosságra, az ismeretlenség homá
lyából 1889-ben Octave Mirbeau vitte az ünnepelte- 
tés színpadára. Az a czikk, melyet Mirbeau, a híres 
kritikus és regényíró irt róla a Figaro franczia világ
lapba „La Princosae Maleine‘‘-t ismertetve, megálla
pította" Maeterlinek hírnevét. „Nem tudok semmit 
Maeterlinckről, hónnap való, micsoda embor nem
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olyan viszonyok, melyeket egy tollvonásul meg
semmisíteni nen) lehet, hanem azokat csak az 
idő simíthatja ei.

Ez az oka aunak, hogy az erdélyi részek
ben m ára vármegyei szervezet egészen másspeczi- 
ális fejlődési tüneteket és eredményeket mutat 
fel, mint az anyaországban. A magyar várme
gyék, a székely szélek, a szász vidékek mind 
oly külöuleges alakulások, melyeket oknyomozá- 
saiuknál sem kikerülnünk, sem összekevernünk 
nem lehet, mert ezek és az ezekhez tartozó kü
lönleges jogok és kötelességek fejlesztettek olyan 
eredményeket, melyekhez hasonlót talán a vilá
gon sem találhatunk.

Gondoljuk ezekhez hozzá még, hogy inig 
Magyarországban az úrbéri telkek állománya 
meg volt állapítva és életbe volt léptetve, addig 
nálunk a Czirákyana couscriptio bizonytalan, 
sokszor ma már érthetetlen, legtöbbször tetsző
legesen magyarázható adatai azok, mik az úrbéri 
viszonyokból keletkezett állapotok kulcsai lehet
tek : akkor fogalmat alkothatunk magunkuak 
arról a chaosról, melyben az erdélyrészi birtok- 
viszonyok akkor voltak, mikor a tagosítások és 
arányosítások szélesebb mederben megindultak.

De a. helyzet megismeréséhez ez még mind 
nem e lég ! Hogy tiszta képet kapjunk, még egy 
pillantást kell vetnünk azokra a viszonyokra, 
melyekben az urbériség eltörlése a szászokat és 
székelyeket találta.

Eredetileg az összességben nemes szász 
nemzet egyes tagjai saját eszméjükben nemesi

tudom. Csak azt tudom, hogy egy csodálatos, tiszta, 
örökéletü remekművet irt. amely elég aira, hogy 
egy nevet hallhatatlanná tegyen s minden, szépség 
és nagyság után rajongó emberrel áldássá a z t: egy 
romekmüvet, aminönek megírásáról becsületes for
rongó szellemű művészek szoktak ábrándozni a lel- 
kesültség óráikan. am nöt azonban m g nem írtak 
mostanig. Maeterlinek megajándékozott bennünket 
korunk leggeniálisabb müvével, felülmúlva a szépség 
tekintetében azt a mi legszebb Shakespeareban .. 
így ir Mirbeau a legtekintélyesebb kritikusok egyike 
a Figaróban, Franciaország legnagyobb lapjában. S 
hogy írnak a mi kritikusaink Mreterlinckről, hogy. 
mutatják be a mi közönségünknek? Az egyszerűen 
kaczagtató No de nem akarok párhuzamot, hasonlí
tást tenni Mirbeau s a mi aesthetikusaik között. 
Mérhetetlenül hálátlan dolog lenne. Vakondtúrásokat 
hegykolosszusokhoz hasonlítani időrablás lenne egy
szerűen. Pedig anuyi mondani valóm lenne, mégis 
nagyon össze kell szorítanom azt is, amit sehogy 
sem hagyhatok el.

Ez a csendes homály csodásán illik ahhoz a 
világhoz, mely felé tartunk. Sejtelmek, mysticusan 
mély vágyódások lengenek körülöttünk. Káprázatos 
költői képzelettel, tragicusan nagy szellemek alakjai 
járnak mellettünk. Mintha lehetetlen képzelet világába 
csapongnánk s mégis mintha meggyőző erővel sejtetne 
valamint gondolatunk ott, hol az megtörik az élet 
nagyszerűségén, hol érzékeink szorító bilincseit érez
zük, hova csak lelki inspiráczióink nagy lendületei, 
hitvilágunk merész szárnyalása érhet el. „ . . .  S azt 
hiszed leányom látunk mindent a mi életünk mély
ségeiben él? . .  .“ így kiált fel Maeterlinek egyik 
darabjában, a Joyzelle-ben. S higyje el, nagyon is 
igaza van. Gondolatunk akár merre tévedjen mélyebbre, 
beleütközik mindenhol az ismeretlenbe. Mindenfelől 
körülzár a megmagyarázhatatlan . . . Valami szűk 
körben mozguuk s abban is mily ádáz harczczal tör
nek egymásra — az ellentétes világnézetek. Egyik 
philosophus rendszer temeti a másikat, az egyik 
azért születik, hogy a második fölött elmondja a 
búcsúztatót a valami díszes elsőosztályu temetést 
rendezzen neki, ha illő udvariassággal van elődje 
iránt. Valóban csodálatosak is az emberek. Nagy
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jogot nem élveztek és ilyen kötelességeket nem 
teljesítettek, de a királyi adományképpen hasz
nált területeket egymásközt szabadon örökölhet
ték, vásárolhatták, osztozkodás tárgyává tehették.

Háromszék és a székely ség arany betűkkel 
Írták fel nevüket az 1848. évi szabadságharcz 
érczlapjaira s ezzel kétségtelenül bebizonyították, 
hogy az egységes Magyar birodalom eszméjét az 
első pereiben megértették s ezért vagyont, vért, 
életet áldozni tudtak és akartak. Pedig az ur- 
bériség eltörlése a székely nép nagy tömegére 
inkább kárt, mint hasznot jelentett, mert földes
úri jogokat élvezett, birtokának ősi jogokon 
korlátlan ura volt, azt örökölhette, oszthatta 
tetszése szerint, de jobbágyai nem voltak, hogy 
kárpótlást kapjon.

E  jogoknak több évszázados fennállása 
okozta, hogy a szászok és székelyek között nem
csak a jószágtestek, de az egyes részletek is 
úgy elaprósodtak, a milyenhez hasonlót sem az 
erdélyrészi magyar vármegyék és még kevésbé 
az anyaország területei nem mutathatnak fel. 
I t t  a 10 holdas birtokos már jó középbirtokos, 
de részletei 80— 100 darab közt váriálnak. N á
lunk egy kis község határán rendezés előtt 5 — 
6000 részlet mindennapi dolog, 10— 15 ezer 
részlet pedig nem ritkaság . . .  Én ilyeu állapo
tok rendezése közben töltöttem el egy fél em
beréletet s csoda-e, ha elkeseredve jajdultam 
fel, mikor Krisztinkovich Edének „Birtokrende
zések" czimü 1901-ben kiadott könyvében Gliu- 
zendorf követendő példaképpen felmutatott ren
dezés előtti és rendezés utáni térkép másolatait 
megláttam s megtudtam, hogy 10115  hektár 
területen 56 birtokosnak 1223 parczeilája volt 
a rendezés előtt s e párczellaszám a rendezéssel 
leapadt 130-ra.

Ilyen község az erdélyrészi területen bár 
egyetlenegy sincs s tehát e példa a mi viszo
nyainkra teljesen alkalmatlan. Nálunk egy ilyen 
közel 1800 hold területű határon vau 900 — 
1000 telek-jegyzőkönyv és 5 — 6000 részlet, mely 
jó szerencse, ha leapad rendezés után 2— 3 ezerre.

haDgu pózolással veri a mellét az egyik a hitetlen
ség kérkedésével s valami brutálisán romlott erkölcsi 
világnézetre esküszik, a másik fehér kesztyűt húz s 
valami precieuse édességgel szónokol a soczialis em- 
berszeretetről s alapjában egyik sem éli az életet. 
Mert látja életet élni, a vitám vevere, valami művé
szet, melyhez érteni kell. Az élet, a világ mindig 
olyan, a milyennek magamnak látom, a világ én 
bennem van s tőlem függ, bogy szép legyen az, vagy 
közönséges, színtelen. Az az Én beszél belőlem, mely 
úgy meg van Magában s másban is mind bennem, 
az az Én, az a művész, mely alakítja, formálja a 
világot olyanná, milyennek látom én, maga vagy más, 
de mindenkinek másként olyanok, milyenné formálta, 
szépnek ha széppé, rútnak ha ruttá. Minden ember 
a világot, az életet valami mázzal vonja be, mely öt 
érzékének valami mixtum composituma. S miért ne 
tegyen széppé, ha tehetem s ezért oktalan ki szürke 
mázzal vonja be s esküszik rá, hogy az ilyen. Pedig 
se nem olyan milyennek ö látja, olyan sem milyen
nek én látom, de valamilyen mégis . . .  Mondom, hogy 
a legnagyobb művészet életet élni. S higyje, soha 
senki sem tanította erre az emberiséget csodálato
sabb mélységgel, mint a Megváltó. Az ő tanítása 
egy pillanatig se mondott még csődöt s a hatalmas 
elméjű Chamberlen joggal kesereg azon, hogy a 
krisztusi eszméknek még csak első lépcsőin járunk. 
S én inkább hiszek ezekben az eszmékben, melynek 
nagyszerűségét csak az értheti meg, ki átérzi, én 
inkább élem úgy az életet, mert átérzem, mert felsége
sen gyönyörű s valami impenalis öntudatial tudok 
mosolyogni a modern köntösbe bujtatott régi hóborto
kon, bobortos álmokon, melyek az feminista apostol
nők fejeiben bogároznak. Hanem erről majd egy ily 
hölgy bemutatásakor beszélek. S ami még legmulatta- 
tóbb, hogy ezek kérkedő hitetlenségüket s a tudást 
folyton összezavarják, sehogy sem tudnak distingválni. 
Ha két ember agyveleje valami tabula rasa lenne is 
s következetesen mindeniknek ugyanazt a tudást 
öntenék fejébe, ugyanazokat a könyveket raknák elébe, 
egyforma tudásuk mellett lelkűk mélyén mégis valami 
ismeretlen, megmagyarázbatlan inspiratio az egyi
ket hívővé, a másikat hitetlenné formálná. S nem 
mulatságos-e, hogy a hitetlen mégis azzal kérkedik, 
hogy ő felvilágosult. Talán, sőt egész biztosan nincs 
igaza. Mert mondhatnám, vakmerő bizonyossággal 
hiszem, hogy az a belső világ, melyet lelkünk ünne
pélyesebb óráiban érez, mely valami sejtelemszerü

Udvarhelyi Híradó.

Valóban mély fájdalom foghat el, ha arra 
gondolunk, hogy ez a helyzet, ezek a viszonyok 
köztudomásúak voltak már az alkotmány helyre- 
állítása idejében és a magyar kormányok mégis 
közel 40 esztendeig inegelégedtak azzal, bogy 
10 —10 évenkint felületes experimentatiokat al
kalmaztak, de gyökeres intézkedésre, gondos, 
czélszerü és a visszaéléseket lehetetlenné tevő 
törvényekre nem gondoltak, hanem közönyös 
szemmel nézték, hogy a magyarság keleti vég
vára, a székelység, mely diadallal állotta száza
dok viharait, most magyar kezelés a latt hagyja 
el ősei véráztatta földjét, hogy idegenben, vérző 
szívvel keresse mindennapi kenyerét.

A primőrök, primipilusok és prxidariusok 
nemzete a történelem bizonysága szerint évszá
zadok hosszú sora alatt nemesi kötelességeket telje
sített; ha a hazát ellenség fenyegette, a véres kard 
hivő szavára felült s a magyar nemessel egy 
sorban teljesített hadiszolgálatokat.

Ez az oka annak, hogy a siculica h.iere- 
ditás területeit törvényeink még ma is nemesi 
allűrökkel biró, allodialis természetű birtokoknak 
ismerik el s nemcsak különleges kezelésű n, de 
bizonyos előnyökben is részesítik.

E téuyek alapján tehát szegezzük le azt a 
bebizonyított tényt, hogy a székely nemzet tag
jai kutyabőr nélkül is személyükre és vagyo
nukra nézve nemesek voltak s ily állapotban 
találta őket az urbériség eltörlése és a szabad
ságharcz gyászos vége utáu következett Bach és 
Sclunerliug korszak.

Azonban a székelyföl legnagyobb részénpa 
klimatikus viszonyok havasi természete a népet er 
dőgazdaságra és legeltetésre utalta sebből termé
szetszerűleg következett az az állapot, hogy 
csak az alkalmasabb kisebb részét a területek
nek osztották fel maguk között, családok, sze
mélyek magán vagyona gyanánt; azokat a terü
leteket pedig melyek csak erdőgazdaság folytatá
sára, legeltetésre voltak alkamasak: osztatlanul, 
különben korlátlan tulajdonjoggal használták és 
ezért soha senkinek semmiféle szolgáltatást, 
szolgálatot nem teljesítettek.

epedő vágyódással eseDg a végtelenség után még a 
legsötétebb Afrika legfeketébb négerében is a maga 
módja szerint, az a belső világ, mely kü2d, törtet 
érzelmeink mélyén, mint börtönébe zárt rab, valami
kor a legtisztább öntudatba tör-elő. Erről az öntudat
ról mondja Maeterlinck a Joyzelle-ben: „Minden 
lélekben ott szenderegsz, de mostanig csak én kel
tettelek fel tetszésem szerinti . . .  Kell, hogy min
denki maga találjon fel önmagában, maga nyissa fel, 
mint egykor én, élete sírjá t; m iga ébresszen fel, 
mint a hogy én felébresztettelek . . . S lássa, aki 
ennek az öntudatnak szárnyalását megérzi lelkében, 
az felveti fejét a magasba s annak beszélhetnek 
hobortos urhölgyek s nagyképü „tudos“-ok modern 
mázt kapott világnézetekről. Azok tudják merre vezet 
a helyes irány s járják azt az utat, mely az ember
nek való s semmi kedvük siccs az emberazabáásu 
majmok szitvonalára sülyedni,

A jezsuita iskolából miut jogász, egyszerre a 
párizsi élet forgatagába került Maeterlinck. Ez a 
rohanó ár alaposan kipróbája az embert, hogy jó 
uszó-e'? Akit le nem kap lábáról, az nyugodtan vág
hat neki az életnek. A Quirtier latinbe ütötte fel 
diákos hónapos szobáját, ebben a mozgalmas diák
negyedben, milyent egy világváros sem mutat többet. 
Diák éveiben ismerkedett meg Maeterlinck Pierre 
Quillarddal, egy vérbeli párizsi fiúval, ki e mellett 
valósággal csüngött az antik világ nagy szellemein. 
Ez a jó barátja, ki két évvel fiatalabb volt Maeter- 
linckné', egy folyóiraton alapított „La Piaiadé" czim- 
mel, melynek Maeterlinck munkatársa lett s itt kezdte 
meg ebben a néhány szímot megért, rövidéletü folyó
iratban irodalmi működését versekkel s elbeszélések
kel. A leguagyobb hatást Maeterlinckre Viliiére de 
l'Isle Adam gyakorolta és a belga Huysmanns, a 
nagy mysticus iró. Ezek azok köze az Írók közé tar
toztak, kiknek akkor „decadens" nevet adtak, kik 
között ott van Poe Edgár, Paul Verlain, Arthur 
Rinibeaud, Stephan Mattamé. mind hatalmas, impo
náló tehetség, mondhatnám lángész mldahány 1 S 
Maeterlinck ezeknek iskolájába került, csak ez az 
iskola tudta az oly különös szellemet létrehozni. Úgy 
álltak ezek a 80-as évek irodalmi világában a reájuk 
szórt tomboló támadások között, mint daczos sziklák 
a tenger viharában. A naturálizmus úgy rohint rájuk, 
mintha kiéheztetett vadállat lonne. S ezek hidegen, 
valami imperialis öntudattal állották a támadást. Oda 
álltak dacosan a dohos irodalmi iskolák elé, csöröm-
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A z  o sztrák  korm ány és a  k ie g y e z é s .
Székelyed varhely, május 11.

A kiegyezési tárgyalások a két kormány között 
egyelőre szünetelnek. Mint már több Ízben említet
tük, ezúttal is az osztrák kormáoy az a fél, a mely 
húzza, halogatja a tárgyalás befejezését. Jó ideig a 
magyar kormáoy sürgette a döntést a kiegyesés dol
gában, mert úgy látszott, hogy az osztrák kormány 
valójában nem is akarja komolyan a megegyezést s 
csak azért folytatja szinleg a tárgyalásokat, mert fél, 
hogy a végleges szakítás rossz hatást tenne az osz
trák közvéleményre. A legutóbbi bécsi tárgyalás azon
ban meggyőzte a magyar kormányt arról, hogy az 
osztrák kormány is  komolyan keresi a megegyezés 
módját s csupán azért nem döntött, mert nem akar 
elébe vágni az osztrák választópolgárság óhajtásának, 
amely majd a választásokokon fog kifejezésre jutni.

Az osztrák kormánynak ezt a határozottan al
kotmányos kifogását méltányosságból elfogadta a 
magyar kormány. így kell tehát nyilván érteni 
Pacal; cseh miniszternek egy választói gyűlésen tett 
azt a kijelentését, hogy az osztrák kormánynak a 
kiegyezés dolgában teljesen szabad keze van. Ez csak 
azt jelentheti, hogy végleges megállapodás az osztrák 
és a magyar kormáoy között nem jött létre, de nem 
jelentheti egyúttal azt is, hogy az osztrák kormányt 
abban az esetben, ha a választók többsége jóváhagyja 
politikáját, a magyar kormánnyal szemben nem kötné 
a kiegyezés megkötésére irányuló szándéka. Ennek a 
szándéknak komolynak kellett lennie, mert különben 
a magyar kormány nem fogadta volna el a halasztást.

Nekünk, magyaroknak tehát semmi okunk sincs 
arra, hogy az osztrák kormány tagjainak a válasz
tási küzdelem hevében elmondott beszédeit túlságo
san komolyan vegyük. Amikor majd döntésre kerül 
a sor, a magyar kormány meg fogja tudni védeni az 
ország gazdaság érdekeit az osztrák kormánynyal 
szemben. — s .

Politikai jegyzetek.
Székely udvarhely, május 10.

Tavaly ősszel, a jó aratás utáu, sokfelé 
arról álmadoztak, hogy a búza á ra  felmegy 
húsz koronára. Az álomnak az az óhajtás volt 
az alapja, hogy a sok búzának jó ára legyen. 
Mükifejezéssel é lv e : üssön be egyszer alaposan

pölve zúzták be piszkos ablakait, ajtait, kitárták a 
tavaszi verófényt s kábító virágillat áramlását enged
ték befelé. A fűszeres, friss légtói mámorosak lettek 
a lelkek s a színek harmóniájában hangokat hallot
tak s a daloló baugokbin pompázó színeket. Bizarr 
gondolatvilágukat, szikrázó szellemességüket mi sem 
jelzi jobban, mint Rimboaud „Les voyalles" czimü 
költeménye.

Maeterlinck ezek között, ezeknek hatása alatt 
kezdett munkálkodni s megírta első drámáját „La 
Princesse Maleioe“-t, melyet Mirbeau annyira ma
gasztal. Maeterlinck valamennyi drámáiban nagy 
érzésekkel vonultatja fel alakjait. Majd azt mondhat
nám, bogy drámáinak hősei az érzelmek s hogy neve
ket kaptak az alakjai az mellékes, mert valamennyi 
egy testet öltött érzés. Ebbe a belső világba, mely 
lelkünk mélyén forrong s melyet oly kevéssé tudunk 
megmagyarázni, nyomul be Maeterlinck költészete. 
A positiv tudomány nagyképüsködó elbizakodottság
ban Berthelottal, a nagyhírű franczia vegyésszel 
világgá dobolja „Les Orgines de l’Alchimie" czimü 
munkájában: „Le monde est aujourdhui sans mysté- 
res" . . .  A világ ma mysterium nélkül áll. Valójá
ban pedig körülvagyunk véve a magyarázhatatlannal 
s a „legnagyobb mysterium én vagyok", én saját 
magamnak is. Maeterlinck pedig ennek a kimondha
tatlannak a költője Az anyagiság orgiájából, mely
nek divatos költője Zola lett, végre fel kellett ébredni. 
Anyag nem elég az embernek, lélek kell, higyje lé 
lek kell, érzés, szárnyaló gondolat, az egyszereggyel 
nem lehet életet élni, contemplaczio kell a lélekuek, 
elmélyedés a belső világ kell, hogy a külső világban 
emelt főveit járjak. Erről a belső életről beszél Mae
terlinck, erről az életről, melynek árama az öntuda
tosság küszöbéu alul folyik, melynek kilengéseit csak 
a nagy érzések viszik az öntudat határáig Első 
drámáiban még úgy áll előtte az ember, mint a vég
zet, a sors játékszere, mint akinek semmi ereje sincs 
uralkodni végzetén: „Nous n'ailons pás, ou nous 
vonsulo Nous ne faisons pás a que nous voulons". 
Nem megyünk oda, hova akarunk, nem tesszük azt, 
a mit akarunk. Ez teljesen a fatalizmus, a végzet- 
szerűség hitvallomása. Később világnézete alaposan 
módosul, mert belső, a lelki erő teljes értékelésével, 
az akaratnak formáló erejét vallja. A sorsunkat saját 
bensőnk formálja ki. S higyje el, nagy igazság van 
ebben. Ez a belső világ itt lelkemben csak a valódi 
élet, a külső világ végzete csak annyira hat rám,
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a termés. A búza ára csak most közeledik az 
álmodott ár felé, de most nem igen akad sem 
mezőgazda, sem agrárpolitikus, aki az álom 
megvalósulásának örül. Mert ez a majdnem meg- 
közelitó húsz koronás ár nem a tavalyi termés 
diadalmas értékesítését jelenti, hanem az idei 
termés szomorú értékelését. Az a nagy búzaár, 
nem az agrárius megállapodás érvényesülését, 
hanem a mezőgazdaságot feuyegető veszedelem
től való aggodalmat jelenti. Ez az aggodalom 
nemcsak a spekuláczióuak ad irányzatot, nem
csak a gazdaközönséget izgatja, hanem az egész 
nemzetet is szorongatja. Nincs olyan politikai 
izgalom, a mely a magyar nemzeteu úgy cl tud 
uralkodni, mint a rossz terméstől való félelem.

A földmivelési minisztérium hivatalos jeleu- 
tése a mezőgazdasági állapotról most jeleut meg 
s benne a minisztérium kétezernél több tudósí
tás eredményéről számol be. E jelentési izgatot
tan várta a gazdaközöuség, de ugyanígy vár
hatta az egész közvélemény is. Mert ez a jelen
tés fekete jelentések közé pozitívumot visz. 
Hadd bizhassunk benne, hogy az időjárás még 
sokat jóvátehet, ha már sokat rontott. Nem 
májusi esőt, hanem májusi verőféuyt óhajtunk. 
Olyant, a mely az elmaradt vegétácziót fejlődé
sében sietteti s a mely már bekövetkezett káro
kat apaszthatja. Bizonyosra vesszük, hogy a 
földmivelési minisztérium s a gazdasági egye
sületek nem sajnálják a kisgazdáktól azt a ki
oktatást, azt a felvilágosítást s a segedelmet 
sem, hogy a remélt kedvező időjárás kegyelmé
ből hogyan is csökkenthesse a garázda tavasz 
okozta károkat.

Száz okunk vau az aggódásra, de kapasz
kodjunk bele a reménykedés kevés okaiba. Az 
idő megváltozott, a meteorológiai intézetek jós
lása biztató. H átra vau a május, a tavaszi 
energia igazi ideje. A  természet nemcsak a 
kártevésben szertelenkedhet, hanem a kárpót
lásban is.

*

Magyarország városai annak idején kon- 
greszust tartottak, a melyen a fölött tárgyaltak, 
hogy mitévők legyenek egyre súlyosbodó hely
zetük javítására.

Miután a városok helyzetét jórészben az 
egyre növekvő állami feladatok teljesítése tette 
súlyossá, természetes, hogy a szanálás nagyrészt 
az állam feladata.

mennyire belső értékeli. Az öröm és fájdalom itt lelki 
világomban esik a mérlegre s ha a gondolat, az ér
zés megszűnne bennem dolgozni, értékelni, a külvi
lág iránt érzéketlen lennék. A lelki világnak csak 
csekély része jut el ma még az öntudat határáig s 
az ismeretlen mélységekben még óriási kincs fek
szik, mely elpusztul bennünk felhasználatlanul. S 
ebben van az emberiség fejlődése, ennek az öntudat
nak ébresztgetésében, ennek a kincsnek kiaknázásá
ban. A szeretet s a félelem, a nagy érzések Maeter- 
linck szerint az öntudatnak ébresztői s az öntudat 
mondhatnám egy nála a bölcsességgel. Bölcsnek lenni 
annyi, mint öntudattal birni. Ez az öltudat lássa, 
valami logicai kapcsolatban van az érzéssel, szeretet
tel, gondolattal. Szeressen, érezzen, gondolkodjon a 
bölcs lesz, legyen bölcs s érezni, szeretni, gondol
kodni fog. Mert valami Messiási öntudat kell ahhoz, 
hogy ellentégeimet is szeressem; valami mélységes 
érzés, hogy lelkemnek a végtelen, az örök élet utáni 
vágya a szentek extasissáig érjen ; valami szárnyaló 
gondolat, hogy a gúnyt, a sértést isteni nyugalom
mal tűrjem. A közönséges léteknél az öntudatnak 
csak halvány árnya vibrál s tele van ezért előítélet
tel, szenvedélylyel, alacsony, gonosz vágyakkal, lomha, 
piszkos eszmékkel. Ezek az öntudat börtönei, ezeket 
kell szétfeszíteni, hogy a lélek lendületet kapjon a 
végtelen felé, ezektől kell megtisztulni s bölcs lesz 
az ember. „II faut, — dit un proverbe bindou, — 
chercher la fieur, qui dóit s’epanouir dans le silence, 
qui suit l’orage, pás avantu . . .  Csak ebből a belső 
világból lehet levezetni az erkölcsöt, az erényt. Ha 
zugság az, hogy vallás, hit, belső világ nélkül is van 
erkölcs, erény. Hiszen lássa, a természet az erkölcsi 
motívumok iránt a legcsekélyebb érzékkel sincs. Ha 
egy valaki a vízbe ugrik télviz idején s én utánna 
ugróm, hogy kimentsem, minden valószínűség szerint 
ezt a nagyszerű erényemet, hősies tettemet egy ala
pos betegséggel fizetem meg. Ismétlem, a természet 
semmi érzékkel dídcs sz erény, az erkölcs iránt, 
azért belső világunkban nyeri forrását. A gondolat
nak ezen az utján jár Maeterlinck is s természetes, 
hogy a naturalizmus, a verizmus irányai, melyek a 
gondolkodást, az érzést, a szellemet, teljesen az 
anyaghoz lánczoiták, támadják, kicsinyük folytonosan.

Sa» .
(Vége követk.)

Ezért határozta el a kongresszus, hogy nz 
államhoz, illetőleg a kormányhoz fordul, hogy 
a városok terhén könnyítsen. Terjedelmes me- 
morándumot dolgozott ki erre nézve a kon
gresszus elnöksége. A memorandumot most kül
dötte szét a városokhoz, hogy azok jóváhagyása, 
illetve csatlakozása után a kormáuy elé terjessze.

Miután némely város túlságosan meg van 
terhelve oly kötelezettségekkel, a melyeket ál
lami intézmények létesítése alkalmával — a lég 
több esetben a kényszerhelyzetnek engedve — 
magára vállat, arra kéri a fölirot a kormányt: 
rendelje el, hogy ezen kötelezettségek minden 
városban revízió alá vétessene s különösen oly 
városokban, a melyekben ezek tulmagasak s 
nyomasztóan emelik a pótadót, a méltányosság
nak megfelelő mérvben leszállittassanak. Jövőre 
nézve pedig elvileg megállapittassék az, hogy 
állami intézmények létesítésénél a kormány a 
városoktól sem természetbeli, sem pénzbei hoz- 
zájáralást nemcsak nem követel, de azt önkéntes 
felajánlás esetében sem fogagja el s intézmé
nyek létesítésével a jövőben minden tekintet 
félretételével bizonyos sorrendben részesíti a 
városokat.

Ezzel körülbelül ki vau mondva az, amit 
az állam tehet a városokért, illetve a mit ten
nie kell a saját maga jól felfogott érdekében. 
De ha elérni akarjuk azt, hogy a városok olyan 
arányban fejlődjenek, mint a müveit n) ugot vá
rosai, akkor nemcsak állami támogatásra, illetve 
az abból nyerendő anyagi előnyökre kell támasz
kodnia, hanem intézményeket is kell létesítenie, 
a melyek anélkül, hogy a polgárokra az eddi
gieknél nagyobb terheket rónának, a városok
nak uj jövedelmi forrásokat nyitnak meg.

*

Az igazságügy miniszter azon fáradozik, 
hogy sajtótörvényeinket újjáalakítsa. Az újság
írók egyesületei szintén foglalkoznak hasonló 
dolgokkal, szabályokat akarnak teremteni, me
lyek a közérdek elszánt katonáinak tekintélyt, 
szilárd alapot, jogokat akarnak biztosítani, kö
telességeket akarnak előírni.

A sajtótörvény revíziójánál azonban — a 
mint attól tar.ani lehet, uem hiányzik az a haj
landóság, hogy a hirlapirást korlátozzák, jogta
lanul megnyirbálják a gondolat szabad szárnyait 
és olyan terheket rójjanak a sajtóra és auuak 
munkásaira, a melyek ellen miuclen felvilágoso
dott embernek már eleve tiltakozni kell.

A leghelyesebb mód lenne, hogy az összes 
még eddig tapasztalt terheket is levennék a 
sajtóról, nen kellene azt korlátozni ujságelkob- 
zással, nem a felelősség kiterjesztésével, hisz 
meg van a sajtóvétsegeknél állapítva a felelős
ség fokozatossága és nagyon helyesen van meg
állapítva. Felelős elsősorban az író, másodsorban 
a szerkesztő, harmadsorban a kiadó és végül a 
nyomdász. Még a politizálási kaucziót is el kel
lene törülni, de azután a beigazolt sajtóvétségek
ért úgy a pénzbeli, mint a szabadság vesztési 
büntetáseket szigorítani kellene, súlyosbítani 
kellene oly mérvben, hogy ez vigyázatra, igaz
ságosságra s egyszersmind korrektségre tanítsa 
a napisajtó munkásait. A többit elvégeznék az 
újságírói kamarák.

Közegészségügyi állapotaink.
— A közigazgatási bizottság ülése. —

Székelyudvarhely, május 10.

Vármegyénk közigazgatási bizottsága f. hó 8-án 
Ugrón Ákos főispán elnöklete alatt tartotta rendes 
havi ülését, melynek lefolyásáról a következő tudósí
tást vettük.

Az alispán jelentése a közigazgatás zavartalan 
menetét tolmácsolta. Egybeu örvendetes adattal iga
zolta a kivándorlás csökkenését. A jelentés e részleté
vel kapcsolatosan az elnöklő főispán felszólalására 
felhívja a bizottság az alispánt, utasítsa a főszolga
bírókat, hogy a kivándorlás törvényes korlátozása, 
különösen a kiskorúak kivándorlásának korlátozása 
tekintetében szigorúan járjanak el.

Az árvaszéki elnök jelentése az adminiszlráczió 
rendes menetéről szólott.

A tiszti főorvos jelentése azt igazolta, hogy az

egészségi állapot a múlt hónapban nem volt kedvező. 
Feltűnést keltett a jelenlésuek az a része, im-ly a 
tífuszban megbetegedettek aránylag nagy számát 
említette. A vármegyei kőzkórházban 10 hasi hagy
máéban szenvedő udvarhelyi ember van gyógykezelés 
alatt. Ez az adat a város elmaradott közegészségi 
állapotára mutat. Ezt konstatálva, mindenek előtt 
Ugrón Ákos főispán s intézkedéseket proponált a 
közegészségi mizériák megszüntetése iránt.

A főispán propoziczióját széles mederben folyó 
és mélyreható vita követte, melyben Domokos Andor, 
Mezei Ödöo, liáczkövi Sámuel, Válenlsik Ferencz, 
Kovácsy Albert, Ember János és Sándor Mózes vettek 
részt. A hozzászólások rávilágítottak Székelyudvar
hely város mélységes aggodalomra okot szolgáltató 
közegészségi állapotára, a minek szembetűnő jelen
ségei ezek:

A köztisztaság minimális Szemét, piszok min
denfelé. A város kellő közepén (Bem-ut és másutt) 
több évtizedes szemétdomb. A Kossuth-utczával pár
huzamosan futó kültelkek szemét-telepei rontják a 
város levegőjét. A Kossuth-utczában a czélszerütlenül 
elhelyezett csatorna lemezek, lakatos közbejötté nél
kül föl nem bonthatók. E miatt az udvarok szenny- 
vizlevezető csatornái tisztátalanok, a levegőt meg
fertőzted k.

A kollégium kertje mellett a bolt Küküllő me- 
der poshadó vize még miadig nincs levezetve. — A 
gátszakadás folytán a malomárok elvesztette élő víz 
jellegét. Álló-vize a beléje torkoló ürszékek tartalma 
által megfertőztetve, a lévegőt dögletessé teszi.

A szállókban nincs megfelelő tisztaság. Egyik
ben az árnyékszékbüz kiállhatatlanná teszi a levegőt.

Nincs a városnak ivóvize. A közkutak meszes 
és salétromos vize is szerves anyagokkal fertőzött. 
A kutak egyrésze teljesen hasznavehetetlen. Szerke
zetük elromlott. S a „javitás“ folyamán legértékesebb 
alkotó részei — ellopódtak. Tűzveszély esetén egész 
utczák egy kanál viz nélkül volnának 1

A bizottság utasította az alispánt, hogy a jel
zett hiányok megszüntetésére saját hatáskörében a 
legsürgősebben járjon el.

Az alispáD nyomban megígérte, hogy még ma 
(máj. 8 )  rendelkezik a következő dolgokban :

A malom csatornába torkoló ürszékek csatornáit 
betömni. A gát megépítését megszorgalmazza. A 
Küküllő holtágának levezetését szorgalmazza. A város 
területén levő szemét és trágya elszállítása, a város 
közvetlen közelében levő szemét-dombok eltakarítása, 
mélyedéseknek szeméttel való betöltésének meggát- 
lása iránt rendelkezik. A közkutak readbshozása, 
azok vizén, k vegyelemzése, a kórházi vízvezeték fölös
leges vizéből közkutak berendezése, a szállodák ür- 
székeinek megfelelő deseuficziáltatása iránt a szük
séges rendelkezéseket megteszi.

A kir. tanfelügyelő jelentéséből kiemeljük azt a 
személyi momentumot, bogy a közig, bizottság és 
tanfelügyelőség előterjesztésére Széli Imre volt olasz
teleki áll. isk. igazgató-tanító, (Kantelekre vissza
helyeztetett. — A tanfelügyelői jelentés kapcsán 
Ugrón Ákos főispán értesítette a bizottságot arról, 
hogy a tanító-képzőnek Székelykereszturon való végle - 
ges elhelyezése teljesen perfekt dolog. Közelebb már 
az építkezési előmunkálatok is kezdetüket veszik.

A kir. pénzügyigazgató jelentése a közadó-bevé- 
telek jelentékeny fokozódásáról adott számot, miből 
a nép gazdasági helyzetének javulására lehet követ
keztetni.

A kir. ügyész az általa ellátott ügykör zavarta
lanságáról referált.

Az államépitészeti hivatal főnöke, a vármegyei 
forgalmat illető több fontos ügyről referált, köztük 
arról, hogy a székelyudvarhelyi kőkercszt-tér szabályo
zása, Héjjasfalvónál a Küküllőn vashid építése 
engedélyeztetett; a zsákod—szentdem eterí ut építésére 
nincs vállalkozó; a 3-ik vonatpár beállítására újabb 
előterjesztés teendő.

A főállatorvos jelentése eléggé kedvező állat
egészségügyi állapotokról adott számot.

A közgazdasági előadő a múlt havi, eléggé 
kedvezőtlen gazdasági állapotot ismertette.

Ádám Albert főjegyző, Dr. Sebessg János al
jegyző, Dr. Majthényi Miklós tb. aljegyző fjlyó ügye
ket referálták.

Ezek után az ülés véget tért.

• ( i T '
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Á ldozó csütörtök. Szép derült éggel, ragyogó 
napféunyel érkezett meg a katholikus egyház egyik 
legszebb, legpoétikusabb ünnepe, áldozó csütörtök. 
Százával siettek az ünneplő emberek a templomokba. 
A katholikusok nagy templomába apró fehérruhába 
öltöző leánykákat és ünneplő öltönyü fiukat illette 
meg az első hely mindenekelőtt. Régi évszázadokra 
visszanyúló egyházi szokások szerint ugyanis ezen a 
napon van az első szent áldozás. A felserdült, gon
dolkodó gyermek áldozó csütörtökön veszi először 
magához a lelki megtisztulás után az urnák szent 
festést. A katholikus szertartásnak annyi misztikus 
fényével megy végbe az első áldozás kiszolgáltatása, 
hogy nincsen rideg kebel, amely a szent zsolozsmák 
zengése alatt meg ne induljon. És a nyermek nem 
felejti el az első áldozást soha sem. S ha majd sors
csapások gyötrik, ha nehéz órák következnek reá, 
eszébe jut neki a dallam, amit az első áldozás szent 
napján tanult meg az orgona akkordjai közt, száz 
és száz ajakról elhangozva : „Ember ne csüggedj. . . “

V árosi közgyű lés. Gotthárd János polgár- 
mester a város képviselő testületét pénteken, f. hó 
10-én d. u. 3 órára rendkívüli közgyűlésre hivta 
össze, mely közgyűlésnek sürgős összehívását külö
nösen, mondhatni egyedül a villamos telep ügye tette 
szükségessé. A tanács ugyanis előterjesztést tett a 
rendkívüli közgyűlésnek, hogy a villamos telepet a 
vasúti hid közelében, a megkezdett helyen felépíteni 
nem, vagy csak óriási költségekkel lehet, mert alig 
hogy az alapozáshoz szükséges ásatásokat megkezdték, 
oly nagy mennyiségű viz fakadt fel a földből, hogy 
a munkálatok folytatása lehetetlenné vált. E kér
désnél pro és kontra nagyszabású vita indult meg 
a melynek Kovácsy Albert indítványa vetett végett, 
mely szerint egy bizottság küldessék ki a helyszíni 
szemlének nyomban való megtartására s a közgyűlés 
halasztassék el szombaton d. u. 3 órára, a mikor a 
kiküldött bizottság tapasztalatairól a képviselő tes
tületnek jelentést tesz. Az indítvány elfogadtatott s 
a bizottság tagjaiul megválasztattak, a polgármester 
elnöklete alatt: Dr. Solymossy Lajos, Dr. Válentsik 
Ferencz, Dr. Kovácsy Albert, Papp Zakor József, 
Bálint György, ílaberstumf Károly, a városi mérnök 
és a Ganz-gyár mérnöke. A bizottság a helyszínén 
konstatnlta, hogy a megkezdett hely alkalmatlan a 
villamos telep felépítésére s a Ferenczy György szom
szédságában levő emelkedett helyet ajánlotta a 
szombaton délutáni folytatólagos közgyűlésen a villa
mos telep felépítési helyéül. A közgyűlés ily értelem
ben is határozott. Ez után több illetékességi, bérbe
adás és más apróbb ügyeket intéztek el s ezzel a 
folytatólagos ülés véget ért.

N incsen fiakker. A bérkocsi iparról alkotott 
szabályrendelet a bérkocsisok kötelességévé teszi, hogy 
a kijelölt állomáshelyen kell, hogy tartózkodjanak. 
A szabályrendelet eme intézkedésének a bérkocsisok 
jó hosszú időn keresztül meg is feleltek, amig most 
egy pár hét óta bizonyára megunván a standon való 
pasas váráét, egész egyszerűen az intézkedést, saját 
hatáskörükön belül, figyelmen kívül helyezték, okos
kodván bizonnyal úgy, hogy a nyár im megérkezett, 
hát mi reánk szükség van, s igy az árnyas istálló 
ölén is felkeresnek. Emez önkényes eljárása fiak- 
kereseinknek érzékenyen sújtja a közönséget, de meg 
ellene is mond minden törvényes intézkedésnek, mi
ért is az illetékes hatóság figyelmét e tarthatatlan 
állapotra felhívjuk és kérjük, hogy fiakkereseink szi
gorú kötelességévé tenni ne késsék, hogy azok a 
standan ne csak a vonatok érkezése előtt és után 
egy-egy félóráig legyenek kaphatók, de a nap bár
milyen szakában. A mi jó intézkedésünk vau, lega
lább azt tartsuk be.

Konfirmációi ünnepély. A református kon
firmálandó növendékek kikérdezése f. bó 9-én, áldozó 
csütörtökön történt meg a ref. templomban a szülők 
és nagyszámú érdeklődő jelenlétében. Mintegy 96 
növendék, amelyből 38 leány, 58 fiú volt, állott elő 
a vizsgára s szabatos, ügyes szép feleleteik elisme
rőleg tanúskodtak református lelkészeink buzgalmáról 
6b fáradságáról. A konfirmációi ünnepély ma délelőtt 
10 órakor kezdődőleg tartatik meg a következő sor
rendben : I. Isteni tisztelet. 1. A gyülekezet éneke : 
Terólad zeng 1. Dics. 2. Alkalmi ének : Öröm s hála 
énekléssel. CLXVI. Dics. 3. Ima. Tartja Felszeghy 
István ref. s. lelkész. 4. Gyülekezet éneke : Szűköl
ködünk. XIII- Dics. 5. Alkalmi beszéd. T artja : Biró 
Sándor, vallás-tanár. 11. Konfirmáczió. 6. A növen

dékek’ hitvallása és fogadástétele. 7. A növendékek 
éneke. 8. Úrvacsoraosztás a növendékeknek. Beszédet 
ta r t : Vajda Ferencz ref. pap. 9. A növendékek meg- 
áldása és felvétele az egyházban. 10. A gyülekezet 
éneke : Áldást kérünk . . .

H alálozás. Súlyos csapás érte Bőd Károlyt, 
a ref. kollégium közszeretetben álló ny. tanárát. Egyet
len fiát, Ifj. Boci Sándor nyárádszeredai járásbirósági 
tisztviselőt élete legszebb korában ragadta el f. hó
7-ikén a halál. Az alig 28 éves fiatalember halálát 
mellhártyagyuladás okozta, melyből a leggondosabb 
ápolás sem tudta kigyógyitani. Az elhunytat a bána
tos szülőkön kívül a rajongásig szeretett hitvese: 
Bőd Sándorné szül. Nagy Margit és két kis gyer
meke : Margitka és Piroska gyászolják, kik egy sze
rető, gondos hitvest és családjáért, gyermekeiért 
rajongó atyát veszítettek az elhunytéin. Temetése f. 
hó 9-én d. u. 3 órakor volt Nyárádszoredában. Nyu
godjék csendesen.

Gyerm eknap. Az Országos gyermekvédő liga 
javára f. évi május 20-án, pünkösd másodnapján tar
tandó estély élő hírlapja szerkesztése és kiadasa 
módozatainak megállapítása végett Ugrón Ákos főis- 
páu városunk tollforgató egyéneit csütörtökön, f. hó
9-én d. e. 11 órára értekezletre hivta össze. Az ér
tekezlet az estélyre az előkészületeket megtette s az 
egyes do’gozatok beadásának határidejét a ma déle
lőtt tartandó értekezletig tollta ki. A gyermeknap 
érdekében azonban az egyes bizottságok már meg
kezdették akcziójukat s annak sikere érdekében min
dent elkövetnek. Hisszük, hogy városunk társadalma 
is megfogja tenni ebben a tekintetben kötelességét. 
A templomokban a következő hölgyek fogják a jó- 
tékonyczélu adománygyűjtést eszközőlui: 1. A felső 
róm. kath. templomban a d. e. 10 órai misén : De- 
mény Ferenczné, Schiller Irma ; a d. u. vecsernyén: 
Lalcatos Vilma, Szabó Ilonka. 2. Barátok templomá
ban : 9 órakor: Tamás Páterné, Burnász Erzsi; 11 
órakor: Liuger Adolfin, Takács Ida; d. u. vecser- 
uyéu: Tamás Péterné, Burnász Erzsi. 3. A refor
mátus templomban : 10 órakor Nősz Gusztáváé, Má- 
téffy Domokosáé, Becsek A ládámé, Dr. Egyed Ba- 
lázsné, Vajda Ferenczné, Szabó Andrásné, délutáni 
vecsernyén ugyan ezek. 4. Az unitárius templomban: 
d. e. Barabás Andrásné, Váry Albertné.

A  S zinügyi b izo ttság  Gotthárd János pol
gármester elnökletével ülésezett. A tanácskozás tár
gyát Zilah város szinügyi bizottságának megkeresése 
képezte, melyben arra kéri a színügyi bizottságot, 
miszerint az erdélyrészi szinikerülethez csatlakozott 
több város a mai kerületi viszony fenntartása ellen 
lévén, főleg a Marosvásárhelyhez való központosítás 
miatt, mi által a városok érdekeit miben sem látja 
megóva kellően, — ez okból indíttatva megkísérli, 
ha vájjon a mostani kerületi színigazgató megtartá
sával nem lehetne-e egy uj kerületi beosztással szö
vetkeznünk, Marosvásárhely kihagyásával, amely eset
ben a színi kerületbe belépő városok a színigazgató
val a játszási engedélyen felül mind külön-külőn 
szerződnének, mi által lokális érdekeinknek megfe
lelőbb megszorításokkal lehetne az igazgatót szerződ
tetni. Az uj színtársulatba felvenni kootemplálj: Brassó 
(uj), Deés, Torda, Nagyszeben, Székelyudvarhely, 
Sepsiszentgyörgy (uj), Déva, Gyulafehérvár, Zilah 
városokat. — Szinügyi bizottságunk Ztlah szinügyi 
bizottságának tervét elvileg helyeselte és abban ál
lapodott meg, hogy uj kerületbe a proponált váro
sokból csupán Brasót, Deéset, Nagyszebeut, Gyula- 
fehérvárt, Székelyndvarhelyt, Tordát és Zilaht venné 
be, mi által eléretnék az, hogy .a társulatnak ezek 
a városok mind jó megélhetést biztosítanának, miáltal 
a társulat fejlesztése eléretnék.

É rettség i v iz sg á la t. A ref. kollégiumban 
sz Írásbeli vizsgálat május 16 — 18. napjain lesz, a 
szóbeli junius hó 24—26. napjain Gyárfás Endre 
és dr. Bodolla Gábor gondnokok elnöklése mellett. 
A VIII. osztály évzáró vizsgálatát május 14. és 15-ik 
napjain tartják meg.

R om ánia k izárta  az id egen  m unkásokat.
A román kormáuy megtiltotta, hogy Romániába a f. 
évben gazdasági munkák teljesítésére külföldi mun
kások alkalmaztassanak, illetve ily czélbót külföldi 
munkások oda behozassanak. A gazdasági munka 
keresése, illetve teljesítése végett Romániába szán
dékozók tehát felesleges költség elkerülése czéljából 
Romániába gazdasági munka keresése vagy teljesí
tése vágett útra ne keljonek, mert a határon a ro
mán hatóságok által átbocsájtatni nem fognak s ha 
mégis sikerülne a határon átjutniok, az ottani mun 
kaadóknál alkalmazást nem kaphatnak.

A  sz é k e ly  k örvasú t k iép ítése . Maros- 
vásárhelyről írják lapunknak: Nemrég tizenkét szé
kelyföldi képviselő beadványt intézett Kossuth Ferencz 
kereskedelmi miniszterhez a székely körvasút még 
kiépítetlen középső szakaszának : a déva—szentmik- 
lósi szakasznak kiépítése tárgyában. Az előterjesz
tésben arra kérik a minisztert, hogy a hátralevő 
munkákat kösse záros határidőhöz, még pedig oly 
határidőhöz, hogy a vonal kiépítésnek munkálatai ez 
évjulius hóban már megkezdhetők legyenek. Mert ha 
késlekednének a munka valamely ágában, úgy ez a 
késlekedés a hegyvidék klimatikus viszonyai miatt 
azt idézné elő, hogy ebben az évben nem sokra men
nének. Ilyen körülmények között aztán, a vonal ki
építése 1909-re, mint tervezve vau, nem készülhetne 
el s ha ez a középső szakasz kiépítése késedelmet 
szenvedne, az egész székely körvasutat egy évvel 
később vehetnék használatba. Ez pedig igen nagy 
károkat okozna. Kossuth Ferencz a napokban értesí
tette a hozzá forduló székelyföldi képviselőket, hogy 
a déva—gyergyószentmiklósi vonat kiírási művelete 
már legközelebb jóváhagyása alá kerül és abban az 
építés megkezdésére és befejezésére majdnem azok 
a időpontok vannak kiköltve, melyeket a képviselők 
a kérelmükben hangoztattak.

A lcsernáton i D am okos A n ta l. Jelentettük, 
hogy Damokos Antal ny. törvényszéki elnök, Damo
kos Andor alispán édosatyja, m. hó 29-ikén elhunyt.
A megboldogultról a következő adatokat vesszük. 
Meghalt Damokos Antal, nesztora annak a család
nak, melynek történelméből Jókai Mór aranytolla is 
megörökített egy fejezetet, az ö örökszép regényében. 
Született 1833 bán Alsócsernátonban. Iskoláit a szé
kelyudvarhelyi református gimnáziumban, a jogot 
Bécsben végezte kitűnő sikerrel. Az akkori Erdélyben 
ő volt a legelső azok között, a kik a jog és állam- 
tudományi doktori czimet elnyerték. Hivatalos pályá
ját a marosvásárhelyi királyi táblánál kezdette, ké
sőbb Kolozsvárt úrbéri törvényszéki, majd Marosvásár
helyt királyi törvényszéki elnök lett. Marosvásárhelyről 
a tordai kir. törvényszékhez került elnöknek, hol 
huszonnégy esztendeig töltötte be a díszes állást. 
Ottani működése nemcsak a törvényszék, hanem Torda 
társadalmának életében is rendkívül tiszteletet és 
népszerűséget biztosított személyének. Az 1900-ik 
évben vonult negyven esztendei tevékenység után a 
jól megérdemelt nyugalomba, érdemei, elismeréséül a
III. oszt. vaskorona-rendet kapta meg. Kiváló hiva
talnok volt és nemcsak hivatali körében környezte 
szeretet, hanem a társadalomba is be tudta vinni 
szeretetreméltó egyéniségét és úgy ott, mint az 
ó-tordai református egyház életében vezető szerepet 
vitt. Utóbbi egyháznak huszonnégy éveu át volt köz
szeretetben álló főgondnoka. Ugyanez 1900-ban örö
kös tiszteletbeli főgondnokának is megválasztotta. 
Damokos Antal nyugalombavouulása után Marosvá
sárhelyt élt családja körében. A közélettől teljesen 
visszavonult, de nagyszámú ismerősei és barátai min
dig örömmel keresték fel társaságát s hallgatták 
jóízű humoru anekdotáit akár fönn a kaszinóban a 
rendes kalabriássozás közben, akár mindennapos sétái 
alkalmával. A kaszinónak különben állandó választ
mányi tagja is volt. Körülbelül második esztendeje, 
hogy mind ritkábban jelent meg ott esténként, mig 
lassanként elnehezedett, ágybakerült és nejének ön
feláldozó ápolása mellett is mindinkább súlyosodé 
baja április 29-én reggel 3 órakor véget vetett éle
tének. Halálával egyike dőlt ki azon régi tipikus 
magyar uraknak, a kik egyformán kiváltak a haza, 
az egy ház, társadalom és család tiszteletében és sze- 
retetében ; erős jellem, nemes gondolkozás, puritán 
tiszta lélek voltak tulajdonai. Végtisztessége május 
1-én volt délután 3 órakor, melyen úgy a tordai kir. 
törvényszék, dr. Borzsovay Béla kir. törvényszéki 
biró, mint régi barátja Füzy Sándor lelkész vezetése 
alatt az ottani ref. egyház is küldöttségileg képvi
seltette magát s ezzel ritka tanujelét adták annak a 
hivatali kötelékeu is túlterjedő ragaszkodásnak, mely- 
lyel az elhunyt iránt viseltettek. Testületileg fejezte ki 
részvétét a m.-vásárhelyi kaszinó, a kir. tábla és tör
vényszék és ott volt társadalmunk szine-java. A 
hamvakat a háznál tartott gyásztisztesség után a 
vonathoz kisérte ki a gyászoló közönség s azok más
nap Alsócsernátonban a családi sírboltban helyeztet
tek el, elhunytnak végóhaja szerint, hova a család 
tagjai is elkísérték. (Dr. D. K.)

K eresztén y  szooz iá lis  szervezkedő gyűlésre 
gyűltek össze számosán pénteken, május 10-én a róm. 
kath. fiúiskola termében. Ismerkedés után P. Chrysos- 
tomus beszélt a szoczializmusról. Erre a helyszínén 
5é-cn a keresztény szocziálizmus szövetségébe léptek
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és a közel jövőben törvényesen meg is fognak ala
kulni. „Székelyudvarhelyi Keresztény Szocziális Egye- 
sület“ név alatt. Gyűlés végén említett Páter üdvö
zölte a tagokat, s még pár szóban szeretetre, békére, 
összetartásra buzdította a megjelenteket és befeje
zésül élénekelték „Hazádnak rendületlenül, légy hive 
oh magyar." Ezzel a gyűlés véget ért.

M eg b izá s . A segesvári iparfelügyelői kerület 
vezetésével a kereskedelemügyi miniszter Antal Jakab 
kir. ipari segédfelügyelőt bízta meg.

E lm e n te k  a  sz ín észek . Heves Béla színtár
sulatával négy hétre terjedő előadásai sorozatát szer
dán, 8-ikán fejezte be. Ez utolsó héten szinrekerültek : 
szombaton Rónay és Somogyi jutalomjátékául A 
milliárdos kisasszony, Lakos Vilmácska felléptével, 
vasárnap délután ugyancsak az ó fellépte mellett A  
kosdus gróf zónaelőadásban, este N dn i; hétfőn Bállá 
Mariska jutalomjátékául Szép Ilonka ment, 
amidőn a jutalmazandót a telt ház zajos óvácziók- 
ban részesítette, daczára az abnormális darabnak, 
melyet jutalomjátékául választott; kedden Peterdy 
Sándor jutalomjátékául, JOeréky Antal közreműködé
sével, Lear király volt műsoron ; bucsúelőadásban a 
Cziganybáró ment. A szezon végeztével megállapít
hatják, hogy közönségünk a színtársulatot mindvégig 
a legmelegebben pártfogásba részesítette, noha a 
szelvényjegyek kiadása körül nem is a legméltányo 
sabb eljárásban volt része, amiért is innen és onnan 
is elégedetlenségről hallunk panaszt. A repertoir ellen 
is lehet észrevétel. Az egy pár gyarló újdonságon 
kívül élvezhető jó darab alig egy-kettő került bemu
tatóra, egyébként reprisekből állott a müsör, olyan
ként azonban, hogy vígjátékot mindössze egyet adtak. 
Jövőre nézve mindenesetre kötelessége lesz a szin- 
ügyi bizottságnak, a direktorral egyetértve, a repek- 
toir gondos megállapítás. Ezzel a direktor első sor
ban a maga érdekeit fogja szolgálni. Ami a személy
zetet illeti, kétségtelenül konstatálható, hogy a tár- 
su 'at egy nehány művészi emberrel bir, s innen volt 
azután az, hogy nehány előadás határozottan művészi 
niveaun állott. Az egyes szereplők részletes bírála
tába ez alkalommal nem kívánunk bocsátkozni, csu
pán megállapítjuk, hogy amiként a társulat, úgy a 
férfi, mint a női részen jó erőket birt, úgy bizony 
vaunak pótlásra váró hiányok is; noha ezek inkább 
esztétikáik. A társulat tölünk Tordára ment, mig a 
szerződés értelmében Székelyudvarhelyre október hó
ban tér vissza. Tehát csak a viszontlátásra búcsúzunk.

U d v a rh ely iek  h an gversen ye S e g e s 
váron . A segesvári „Tulipánkert11 egyesület f. hó 
4-én, szombaton tartotta meg a Rákóczi—Battyány 
ösztöndíj alap javára rendezett hangversenyét fényes 
sikerrel. A áro3háza nagytermét zsúfolásig meg
töltötte az előkelő közönség. A fővédnökök: Gróf 
Battyány Lajos és neje Andrássy Ilona grófnő táv
iratilag mentették ki magukat. A műsort Szemlér 
Ferencz főgyim. tanár szavalata nyitotta meg „Tuli
pán" czimü kis alkalmi szerzeményét adva elő, azután 
Dobóné játszott az ő szokott finom classikus elő
adásával, egy Rubinstein Itomanze-t és Chopin 
gyönyörű as dur balladáját. Utánna Rass Károly fő
gyim. tanár tarto tt szabad előadást, a tulipán mozga
lom keletkezése, czélja, rendkívüli fontossága és 
jogosultságáról, remek, mélység és erőtől duzzadó 
stílusban. Kiváló tetszést kelteti beszédének azon 
része, melyben a nemzetiségek tulipán ellenes maga
tartása indokolatlanságát, ésszerütleuségét bizonyítja, 
kimutatva, hogy épen Erdélyben, hol a statisztika 
bizonysága szerint az ipar és kereskedelem túlnyomó 
részben a nemzetiségek kezében van, mily kevéssé 
érthető, hogy azok saját érdeküket fel nem ismerve, 
a mozgalom ellen foglalnak állást. Ezután Dr. Domo
kos Andor helyett, ki családi gyász miatt a hang
versenyen részt nem vehetett, Sebessy Margit játszott 
hegedűn, Wieniacoski „Kmaviak“-ját adta elő. Játéka 
érzésteljes, cantilénája igazán szép és nőnél szokat
lanul erőteljes, jó mester vezetése mellett igen szép 
eredményt érhetne el. Ezután Böjtbe 1,'ü.a szavalt, 
majd Sándor Iluska énekelt szép tiszta csengő hang
gal. Dr. Török Ferencz országgy. képv. záróbeszédé 
következett, majd ismét Doboné zongorajátéka, Liszt 
XV. rhapsrodiáját, a Rákóczy-indulót játszotta. Ekkor 
a főrendező, a kedves Kemény Béláné báróné lépett 
a pódiumra, megköszönve a közönség részvétét. Azután 
sorsjáték, majd táncz következett.

K iv o n a t a  m. h iv a ta lo s  lapból. A lépfene 
Városfalva községben ; a juhhimlő pedig Oiasztelek 
községben megszűnt s igy a zárlat alól mindkét köz
ség feloldatott. A rühkór szórványosan fellépett Kü- 
kUllőkeményfalva község lóállományában.

H angverseny. Mint értesültünk, Doboné zene
iskolája és magántanítványaival juniuus hó 1-én 
hangversenyt rendez a Budapest-szálló nagytermé
ben. A műsoron szerepelnek, zongora : Bagó Mariska, 
Kassay Irén, Maráth Aranka, Molnár Margit, Doros 
György, Gonda Tibor. Hegedű : Molnár Géza. Ének : 
Dernény Irénke, báró Orbán Jáuosné, Voith Mariska. 
Kamarazene: Molnár Margit, Molnár Géza. A hang
verseny iránt máris nagy az érdeklődés, ami tekin
tettel a műsorra, nem is csodálható. Megjegyezzük, 
hogy külön meghívókat nem bocsá'anak ki. Jegyeket 
máris lehet váltani Z Székely Dénes könyvkereske
désében, á rak : 2 K, 1 60 K és 1 K, tauuiójegy 50 f.

A  városi k ép v ise lővá lasztók  n év jeg y 
zéke. A városi országgyűlési képviselő választó 
jogosultjainak jelen évben összeirt névjegyzéke, a 
központi választmány által megállapitatott A név
jegyzék eredeti páldánya, valamint az összeíró kül
döttség által kihagyott választók névjegyzékének 
eredeti példánya, Székelyudvarhely városában mint 
a központi választmány székhelyén, aonak hirdető 
tábláján május hó 5. napján közszemlére kitétetelt. 
Miről az érdekeltek azon hozzáadással értesittetuek, 
hogy az 1899. évi XV. t.cz. 146. és 147. §§-ai értel
mében : a) névjegyzék ellen saját személyét illetőleg 
bárki felszóllalhat. Ezenkívül mindenkinek jogában 
áll azon választó kerületben, melybe tartozik, bár
mely jogtalan felvétel vagy kihagyás miatt, a név
jegyzék ellen felszóllalni; b) a törvény 146, 147 és 
151. §§ ai szerint a felszóllalások május hó 5-től 
15-ik napjáig adhatók be; c) a felszólalásokat min
denki megtekintheti s a ki a 147. §, szerint fel
szóllalni jogosítva van, azokra május hó 10-től 25. 
napjáig bezárólag, írásban észrevételeket nyújthat be.

Ju ta lm azások  erdősítésekért. A kopár-, 
vízmosásos és futóhomokterületeken foganatosított 
közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések megjutal- 
mazására a folyó évben hat elsőrendű és hat másod
rendű elismerő jutalmat tűzött ki a fóldmivelésügyi 
miniszter az országos erdei alapból, még pedig : két 
egyenként 1000 koronás, két 800 koronás, két 600 
koronás, három 500 koronás, három 400 koronás, 
három 300 koronás és három egymként 200 koronás 
jutalmat. Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok 
(bérlók) azon erdősítésekkel versenyezhetnek, a me
lyeket kopár-, vízmosásos vágj’ íutóhomokteiületeken 
(saját csemetéjükkel avagy a£  esetleg kért és kapott 
állami ingyen csemeték felhasználásával), állami pénz
segély igénybevétele nélkül a folyó évben (tavasszal 
vagy ősszel) foganatosítottak. A részletes feltételeket 
a vármegye hivatalos lapjának legutóbbi száma is 
merteti.

A  n agyszeb en i tam tók ép ző in tézet I-sö
osztályába az 1907—8. tanévre felvételért folyamod
hatnak 14. életévüket betöltött olyan leányok, kik a 
felső leányiskolát, a polgári- vagy felsőbb leányiskola, 
vagy gimnázium négy alsó osztályát sikerrel végezték. 
Felvételi vizsgálat nélkül, de pályázati kérvények 
alapján történik a fölvétel. A fölvételi kérvényhez 
a következő okmányok csatolandók : I. Keresztlevél.
2. Iskolai bizonyítvány a megelőző tanévről s az idei 
első félévi értesítő. Az évvégi bizonyítvány juuius 
hó 30 án feltétlenül beküldendő. 3. Orvosi bizonyít
vány a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas vol
táról. A kérvényben kiteendö, hogy benulakó vagy 
bejáró akar e lenni a növendék. Benlakási havidij 
36 korona (18 forint) A kérvényeket az intézeti 
igazgatósághoz június hó 15-éig kell benyújtani. A 
fölvétel julius hó első napjaiban lesz elintézve, miről 
az érdekeltek azonnal értesítést nyernek. A II., III. 
és IV. osztályba szintén vehetők fel uj tanulók, ha 
kimaradás folytán hely üresedik.

É rtesités. Van szerencsém az igen tisztelt 
közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli 
piaczon Batyáni tér 4. szám alatt (szembe a mille- 
niumi oszloppal) folyó hó 15-én kizárólag férfi (úri) 
divat üzletemet megnyitom, hol minden néven ne
vezendő legújabb úri divat czikkeket állandóan tar
tok raktáron. Szabott árak és szolid kiszolgálás mel
let. Tisztelettel Szenlliovist János Utóda.

A  helybeli unitárius eg y h á zk ö zség  ha
rangalapja javára az alábbi kegyes adományokat 
T8toS'-fS"uttiás' ií,Ö8zönottel nyugtázza az egyházi elöl
járóság: Sándor ÉMű- ő’CSándor Ilona gy.-ivén Szé- 
kelykereszturról: Sándor Járiöaűej-.í'omlios Samuné, 
Dr. Elekes Dénes, Gálffy Kálmánná, Dr. Lukácsffy 
István 5—5 kor., Cseresnyés Sándor 4 kor., Ur. 
Gombos Jánosné, Csíki Istvánná 3 —3 kor., Borbély 
Samuné, Vitányi Miklósné, Apáthy Gyula, Lukács 
Tihamér, Lator István (V. szöllös), Barabás í 'a.i08> 
Erősdi Dávid, Viola Miklósné, Pallós Józsefné, ^ dl' 
Jánosáé, Dr. Szolga Feronczné, Péter Lajos, Gál- 
falvi Sámuel, Dr. Viola Sándorné, Nemes De:Ues> 
Borbáth Dánielné, Borbáth Dániel, Jankovics Pfy'ué. 
Újvári Mibályné, Ajvász Kristóf, Lengyel Samuu^
2—2 kor., Nagy Lajosné, Pap Mózesné, Jakablí'^j 
Samuné, Ózv. Barabás Józsefné, Karácsony Istvá,nn î

Mántó György, Baugmílrtner Károly, Balogh Róza, 
Bálint Dauiné, Lőrinczi Géza, Nagy Lijos, Dr. Len
gyel Árpád, Birtha Gábor, Pongrácz Sámuel, Uber 
Endre. Jaoger Nándor, Kazatsai MiklÓB, Jakab Ist
ván, Bihari Mór, Jaegor Viktor, Dömötör Domokos 
1 — 1 kor., Péter Feronczné 60 fül., Zöld Mariska, 
Nagy Ferenczná, Oláh Antal, Simoü Zsuzsa 40—40 
fill. Együtt 100 hcr. 20 fill. Az I—II. közlemény 
összege 253 kor. E közleméay összege 100 kor. 20 
fill. Összesen 353 kor. 20 fill.

TÁVIRATOK.
I S i i r ta p e s t ,  május 11.

(Érk. d. u. 6 ó.)

Minisztertanács.
Kormány ma délben a miniszterelnöki pa

lotában minisztertanácsot tartott, melyen W e- 
k e r 1 e, A n d r á s a  y jelentést tettek bécsi auden- 
cziájukról, mely nek kapcsán a mai minist rtanácson 
került először szóba hivatalosan a koronázás 
évfordulójának megbeszélése.

Nessi Pál megszökött.
Ma délben fővárosszerte azon szenzácziós 

liir terjedt el, hogy N e s i  Pál volt országos 
képviselő nyomtalanul eltűnt. A bir csakhamar 
m e g e r ő s í t é s t  nye r t .

Nessi ellen sikkasztásért több följelentés 
érkezett, a rendőrség mára beidézte Nessit, de 
helyette Dr. G y ö r f f y  Gyula ügyvéd jelent 
meg, közölvén, hogy Nessi n y o m t a l a n u l  
e l t ű n t  a fővárosból A rendőrség rögtöu ku
tatni kezdette, melynek során kitűnt, hogy Nessi 
eltávozván napok előtt feleségétől, ellene válópört 
indított, majd fiától azzal búcsúzott el, hogy 
Békésre utazik tárgyalásra. íróasztalának fiókjá
ban levelet találtak, melyet az ügyvédi kamará
hoz czimzett s bejeleuti ügyvédségéről való le
mondását.

Valószínű, hogy Nessi Amerikába szökött, 
rendőrség köröző levelet küldött ellene.

Kiadja: Becsek 0 . Fia könyvnyomdái*

M a, í. hó 13-én

a XoronHai-ffU Kert megnyitása
Kiindot'ka zenekarának

liangverenye niefilett.
Szives pártfogást két

tize Kálmán, vendéglős.

„ K r is tá ly "  gőzmosó-jyár
cs Vegytisztitó-intczet Kolozsvár.

Elvállal vegyileg tisztítani női és 
férfi ruhaneműket, mos, vasal fehér
nem űeket a legszebb kivitelben, gyor
san és előnyös árak ellenében. Szé
kelyudvarhelyen képviselve: Szen- 
kovits János UÓtda uri-divat keres
kedő által, hol árjegyzékek is kapha
tók. Csomagolás és szállítás a kép

viselet által díjtalan

Sz. 2779 -  907. kig.

Jtirhtm&iy.
Székely udvarhely 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 a'att s e záros ha
táridő alatt bárki fölszólalhat s e fölszólalást 
Írásban vagy szóval a tanácsnál benyújthatja, 
illetve bejelentheti.

Székely udvarhely város tanácsa, 1907. 
május 3-áu.

(iotthárd János,
polgármester.
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Árverési hirdetmény és fe ltételei.
Dr. Hiűléder Ernő ügyvéd által képviselt Bágy 

községi hitelszövetkezet végrehnjtatéuak idős Beoczo 
Zsigmond és Demeter István bágyi lakosok végrehaj
tást szenvedők ellem végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a végrehajtási árverés 520 kor. tőke, 
ennek 1906. évi augusztus 15-től járó 6"/0 kamatai, 
7 kor. 95 61. óvási, J/a°/u váltódij, 69 kor 05 fill. 
per- és végrehajtási, már megállapított, valamint a 
jolenlegi 23 kor 80 fillér és a még felmerülendő 
költségeknek behajtása végett az 1881. évi. LX. t.-cz.

144. §-a alapján és a 146. §. értelmében a székely
udvarhelyi kir. törvényszék, az oklándi kir. járás- 
bíróság területén fokvő, a bágyi 373 sz. telekjkönyv- 
ben A +  91. hrsz. ház és udvarra egészen, 92. 
hrsz. kertre egészen 330 kor., a bágyi 440. számú 
tjkvben A I. 1 —14 rendszám ingatlanokból a B 270 
tétel alatti Demeter István jutalékára 30 kor., a 
bágyi 46. sz. tjkvben A f  93. hrsz. kertre, 99. hrsz. 
ház és udvarra 330 kor. 184. hrsz. ház és udvarra, 
185. hrsz. kertre 343 kor., az 514. hrsz. szántóra, 
515. hrsz. szántóra. 516. hrsz. legelőre, 518., 619., 
520. hrsz. rétre 472 kor., a 749. hrsz. rétre, 750. 
hrsz. szántóra 216 kor., a 751. hrsz. szántóra 54 
kor., a 883. hrsz. legelőre 58 kor., 1130/2. hrsz. 
1131/1., 1131/2., 1132., 1133. hrsz. szántóra 247 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árbau 
elrendeltetik.

Az 513. hrsz. ingatlanok adója kimutatva nem 
lett s ezért; a bágyi 194., recsenyédi 222., a homo 
ródszentpáli 438. sz. tjkvben felvett ingatlanokra 
pedig azért nem volt elrendelhető az árverés, mert 
az ingatlanokra már korábban az árverés elrendeltetett.

1. Az árverés megtartására határnapul 1907 évi 
junius hó 26-án d. e. 9 órája Bágy község házához 
tűzetik ki.

2. Ezen árverésen a fent körülirt ingatlanok a 
kikiáltási áron alól is elfognak adatni.

3. Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlan 
becsárának 10°/o át készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t.-czikk 42. § bán jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi nov. 1-én 3333. I. M. sz. a kelt 
rendelet 8 § bán jelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 173. §. értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított és szabályszerű elismervényt kiszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóságtól.
Oklándon, 1907 évi április 10-én.

M á th é  kir. albiró.
2284/1907. sz. tkvi.

Pótárverési hirdetmény és fe lté te le i
Dr. Hinléder Ernő ügyvéd által képv. Bágy 

községi hitelszövetkezet végrehajtatónak idős Bencze 
Zsigmond és Demeter István bágyi lakosok végre
hajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében a ké
relem következtében a végrehajtásos árverés 520 kor. 
tőke, ennek 1906. évi augusztus 15-től járó 6% os 
kamatai, 7 kor. 95 f llér óvási, V30/0 váltódij. 69 
kor. 05 fillér per és 23 kor. 80 fillér végrehajtási, 
már megállapított, valamint jelenlegi 5 kor. és a 
még felmerülendő költségeknek végreh >jtása végett 
az 1881. évi LX. t.-cz. 144 § a alapján és a 146.
§. értelmében a székelyudvarhelyi kir törvényszék 
az oklándi kir. járásbíróság területén fekvő, a bágyi 
343. sz. telekjkönyvben A +513. hrsz. szántóra 
egészen 309 koronában ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendeltetik.

1. Az árverezés megtartásául határnapul 1907. 
évi junius 26. napjának délelőtti 9 órája Bágy köz
ség házához kitüzetik.

2. Ezen árverésen a fent körülirt ingatlan a 
kikiáltási áron alól is el fog adatni.

3 Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t.-czikk 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott, 1881. évi november 1 én 3333 I. M. sz. a. 
kelt rendelet 8. § óban jelölt ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 173. § 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt ki
szolgáltatni.

A kir. jbiróság, mint telekkönyi hatóság.
Oklánd, 1907. évi április 29-én.

M á t é ,  kir. albiró.
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Pályázati hirdetmény.
Az újonnan alakított kányádi körjegyzői állásra, mely 1600 korona törzsfizetéssel 

és még tárgyalás alatt álló átalányokkal van egybekötve, pályázatot hirdetek.
Pályázók kötelesek kérvényeiket, a meunyiben jelenleg közhivatalnoki állásban 

vannak, a 1 2 5 0 0 0 -9 0 2 . B M. rendelet 2. bekezdése értelmében hivatal fönökjük utján 
hozzám juttatni, a kérvénybeu az 1900. évi I-sö t.-cz. 5. §-ában, illetőleg az 1900. évi 
X X . t.-cz. 35. §-áben meghatározott minősitésüket és eddigi alkalmazásukat okmánysze- 
rüleg igazolni.

A pályázati kérvények benyújtásának határidejéül május 17-ének d. u. 4 óráját 
tűzöm ki, mely ideig annál is inkább elvárom a pályázatok benyújtását, m ert 18-án d. 
e. 10 órakor a választást Kányád községházánál meg fogrn tartani.

Oklánd, 1907. évi május hó 5-ón.

Szabady Tivadar
főszolgabiró.

Alulírott igazgatóság közhírré teszi, hogy jó 
juhsajtot május hónapban 

koinpoiuiiiként Hl ko roná jáva l  
vesz be. szombatfalvi gyárhelyiségében.

Szlljely juhturógyár és hizlalda r. t.

Sz. 2083 -  907.

Hiredtmény.
Székelyudvarliely város tanácsa köz

hírré teszi, hogy a város tulajdonát ké
pező, s Szombatfalván levő házhelyek 
bérbeadása folyó évi május hó 12-én d 
e. 10 órakor a tanács nagytermében 
megtartandó nyilvános árverésen fog 
megtörténni.

Székelyudvarhe'y város tanácsa 1907. 
április 29-én.

Golthord János
polgármester.

I
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Árverési hirdetmény.
A lolirott község elöljárósága ezennel köz

hírré teszi, hogy Homoródszentmárton község 
tulajdonát képező: 5 szoba, jégverem, pincze és 
megfelelő, mellék épülettel elláto tt ház, mely 
korlátlan italkimérési engedélylyel bir, 1908 évi 
január 1-től 6 (hat) egymásután következő évre 
nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni, 
kikiáltási á r évi bér 900 kor.

Az árverés megkezdése e lő tt a kikiáltási ár 
10°/0 bánatpénzül leteendő írásbeli és u tóaján
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 
megtekinthetők.

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

k jegyző.

T Ö R Ö K  szerencséje Ö R Ö K
V a I Í Í I i I I  l l l l l ü t í f t H  Ü l i  87 a S7‘Prpn<̂ e, m^'v bankházunknak kedvez Ro id icH alatt 3 0  

v l  I I I  i l l ő  H l l l l d l ü l / l c t l l  m i  i 1 k o r o u i i u á l  l ö l i b  n y e r c i i i t f u j  I t i z e d ü n k  k i  
n a g j r a b e e s Q l t  T e v ő i n k n e k  : ezek között a két legnagyobb nyereményt, éa pedig: 

kétszer a nagy | { | | | |  A  | |  koronás főnyereményt / f l  A  A  á l é l  I I  koronás 
jutalmat, a ^  ^ " "  " "  a legnagyobb " "  " " •  " "  ”  ^  főnyereményt,

továbbá 6 á 100 000, 3 á 90 000, 3 á 80.000, 3 á 70 000, 4 á 00,000, több 
50,000, 40,000, 30 000, 25,000 2.000, 1.000, 500 koronás és egyéb nyereményt.

Eunélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legeaélydusabb osztálysorsjitékábdu vegyen részt és 
rendeljen nálunk egy szerencsi Forsjegyet.

A most kezdődő 20-ik uj magyar osztálysorsjátékban
pénznyeremény 
jut és összesensorsjegyre125 .000  

I . O O O ,

62.500 16 millió 4 5 7 .0 0 0  Korona
hatn’mas összeget sorsolnak ki — Legnagyobb nyeremény etetleg

to ■ Aliba 1 jutatom 600 OOO 1 nyeremény 400 000 l A 200 000, 2 a 100 000 '> ft 90 000, 2 A 80 000. 2 ó 70 000 
2 á 60 000, 1 A 50 000, 3 A 40.000, 3 A 30 000 6 A 25 000, 9 A 20 000, 13 A 15 000 14 A 10 OlW korona es meg
sok egyéb uyeremény. ._____________

A h é t  melyik n a p ja  bir Önre nézve különös je le n tő sé g g e l ? Rendeljen uAIunk oly sorsjegyszAmot, mely azon nap 
mellé van jegyezve, amelyen klliOnös eseményeknek volt részese

V ásárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök P én tek Szom b at
6123 3 2 4 0 5 9 2 7 9 9 1 2 3 0 4 8 6252 3 7 4 0 7 3 4 9 8 1

Vz I. osztályú sorsjegyek tervszerű Arai ;
’/s eredeti sor,-jegy frt — 75 vagy K l -50 */i eredeti sorsj -gy frt 1 50 vagy 3 korona 
’/2 eredeti sorsjegy frt 3-— vagy K 6 '— ’/, eredeti sorsjegy frt 6 '— vagy 12 borona

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az Ö88ze.a éiwöíöí Só'áüluése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet dijtalami'. Megren
deléseket- -éreduti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

—- —  f o l y ó  é v i  n i f t j i i s  l ió  Zli-i fz ,  . . . .  ~
— "hozzánk bizalommal beküldeni, miután szerencse-sorsjegyeink igen keresettek és gyorsan elfogynak.

8ü/rgöaycim: Tórökék, Budapest. B l l I l l i l l Ó Z  I I .  T .  B u i l l i p e s l  e i l . Sürgouycira : Törökék. Budapest 
Hazánk legnagyobb osztáljsorsjáték üzlete.

/ Főárudánk osztály sorsjáték-üzleti i :
Központ: S z e r v i t a - t é r  t l / a .  I. fiók: Vr á c z i * k ö r u t  -A /a.

.  saját palotánkban.
II. fiók: Teréz-körut 4 « / n .  III fiók: Miizenm-Utlru.t Ha.


