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Az erdélyrészi birtokrendezés és a 
székely arányosítás.

— I r t a :  D e á k  G y u l a .  —

(Két közlemény.)

(II.) A  legsúlyosabb barbár fejszecsapást a 
székelység vibaredzette törzsére az 1854. évi 
„Kaiserliches Pateut*  alkalmazta, a siculica 
haereditas allodialis természetét ugyan elismeri, 
de ezt a közösen használt területekre ki nem 
terjeszti, hanem azokat úrbéri természetű bir- 
tokokuak tekiüti. Ez volt az egyik kegyetlen 
büntetés, melyet a székelységnek el kellett szen
vedni az 1 848—49. évi szabadságharezban ta 
núsíto tt nemes maga tartásának megtorlása fe
jében. Ez is folytatása volt azoknak a jogtipró, 
jogelhomályositó zsarnok törekvéseknek, melyek
kel az Erdélyi fejedelemség megszűnése óta az 
osztrák uralom a székelyeket lépésröl-lépésre 
megkárosítani, előbaladásában gátolui törekedett.

A  császári pátens állította  fel azt az ab
szurdumot, hogy a székely, mint a székely örök
ség tulajdonosa földes ur, de egyúttal, mint a 
közös területek haszonélvezője jobbágy is volt 
s arányosítások esetében olyan jogokat kellett 
igazoljon, melyet nem Íro tt törvény, nem ki
rályi adományozás adott neki, hanem az apáról 
fiúra szálló és a történelem homályából leszár
mazott jog ju tta to tt kezébe, de melyet éppeu 
ezért alakilag bizonyitni sehol sem tudott.

Jó l tudom, hogy ez állításommal szemben 
sokan 1846 —47. évi erdélyi országgyűlés 3 tör-

Gondolatvilág1.
(2. folytatás.)

Hanem vegyük csak munkáit megjelenésük sor
rendjében. Maeterliuck első drámája mint említem 
Lo-Princesse Maleine volt. Párizsban igen mélyre
ható volt a hatása. Valami naiv, romlatlan kedves
ség vonul át az egész drámán, melyet meglepetéssel 
élvezett az ilyen hanghoz nem szokott párizsi. 
Dialógusai egyszerűek, de rendkívül kifejezők. Sors, 
végzetdráma ez. Maeterlinck még teljesen a fataliz
mus elvét vallja ebben. Megtestesült emberi érzel
mek az alakok. Egy német aestheticus dr. Félix 
Poppenberg találóan fejezi ezt k i : Maeterlinck 
drámájában „dér Mench ist nur Statirt, Gefühlstüger*. 
Egy elűzött királylányról szól a mese, kit szolgáló
nak öltözötten is felismer jegyese s a trónra emeli. 
Ennek a drámának az első kiadása kézisajtón ké
szült 25 példány volt s egy ily példány akadt 
Mirbeau kezébe, ki a legrajongóbb dicsérettel 
ir t róla.

Közbe Írogatta költeményeit, melyek meglepő 
finom hangulatokkal vannak tele. Döme Sanson 
czimen összegyűjtött költeményeiből valami meg
ragadó mysticizmus tör elő.

E t B’il m' interroge alors 
Sur la derűiére heurc ?
— Dites — lui, que j ’ai souri 
lte peur qui ’il uo pleure.

„Mond meg neki, hogy mosolyogtam, félve attól, 
hogy ő sírni fog.“ így búcsúzik az utolsó órában a 
szerelme.

Kiváló alkotása Maeterlincknek a L’Intruso (A 
hivatlan vendég) symbolicus, egyfelvonásos dráma, 
melynek főszereplője a halál. A világtalan nagyapa 
körül ott ül az egész család, mig a másik szobában 
nehéz fájdalmak között a báz beleg asszonya fekszik. 
Az egész dráma erre a sejtelemre van felépítve: „Ha 
betegség betoppan a házba, szinte olyan, mintha egy 
idegen ember volna a családban . . .“ Éj van. A 
világtalan nagyapát valami nehéz sejtelem szorongatja 
s fülemilék a kertben hirtelen elhallgatnak, Ezét- 
rebbennek, a hattyúk félénken a sűrűbe húzódnak s

véuyczikkének 1. §-áva! állanak elő, mely sze
rint az 1818— 19. évi Czirakyana comcriptio 
az urbériség megállapításánál döntő bizonyíték, 
sőt ezenkívül az 1848. évi már uniouált ország- 
gyűlés 4. t.-czikkéuek 6. §-a ellenem látszik 
bizonyítani, midőn kimondja, hogy a székely 
tulajdonosok bizonyítani kötelesek valamely vi
ta to tt terület székely örökségi természetét. De 
sőt azt is előmbe állítják, hogy a ma is érvé
nyes 1871. évi L V . t-cziklc intézkedései a régi 
törvényes rendelkezések figyelembe vételével 
állapítják meg azokat a módokat, melyek szerint 
vegyes községekben a részesedés megállapítandó.

Székely-vérem arra ösztönzött, hogy a Szé
kelyföldén végzett munkáim folytatása közben 
éles megfigyeléseket tegyek s eközben gyakran 
beszédbe elegyedtem vegyes községekben a nép 
fiaival az úrbéres birtokról és a székely örök
ségekről. Hányszor szólott igy hozzám egy-egy 
öreg székely: „Uram nézz körül községünkben: 
a volt jobbágyok és azok jogutódai a község 
legvagyonosabb gazdái, a szabad székelyek pedig 
elszegényedtek, az elöljáróságból teljesen kiszo
rultak s euuek magyarázatát megtalálod a hatá
ron. hol a jobbágyok birtokai a jobb helyeken, 
a szabad székelyek földjeit pedig a hegyek te
tején, subái- lielyekeu vannak.*

Az 1868. évi augusztus hó 12-éu kelt bel-, 
igazságügyminiszteri rendelet, a székelyföldi úr
béri kárpótlás tárgyában rendelkezik. E  rende
let hivatalosan megállapítja, hogy —  glacée 
keztyüs kézzel bírálva — az 1854. évi császári

a kertből úgy hallatszik mintha sarlóját élesítené a 
kertész éjfélből-. Az ajtó hirtelen magától felpattan, 
nagy légáramlat csapódik be s miudoo oly titkoza- 
tos, oly idegen, oly magyarázhatatlan, csak sejtjük, 
hogy belépett a — Halál. Felnyílik a betegszoba 
ajtaja s az ápoló apácza szomorúan lép ki, keresz
tet vet magára s jelenti, hogy az úrnő meghalt. . . 
Hol az az erő, mely az elő testből ellopja az életet? 
Itt jár körülöttünk s uuin ismerjük, enyészetnek 
hivjuu. llol van, ini az? Érzékeink megtagadják a 
választ, de a nyugtalau, a kielégítetlen gondola! keres, 
kutat! . . . Mily hazugság az, hogy ma a világ 
mysterium nélkül áll. Képzelje el az embert halló 
érzék nélkül. Homályos íogalmunk sem lehetne a 
hangról, madár dalról, a melódiák szépségéről. S az 
emberek megesküdnéoek rá, hogy mindez nem léte
zik, mert nem hallják. Ki merné mondani tehát azt, 
hogy csak az létezik, amit érzékeink beszámolnak. 
Egy hatodik érzék kellene csak s mennyi ismeretlen 
tárulna fel a világ nagyszerűségéből, olyan, miről 
most halvány fogalmunk sem lehet.

Egy másik symbolicus darabja “Les Avcugles-‘ 
(A vakok). Ezen egyfelvonásos színműben minden 
szereplő vak. Vakok azt hiszem az emberiséget 
jelentenék. Van fiatal, öreg, vakonszülött, vakká lett, 
s a világról mind más benyomást őriz lolkéboo. Egy 
öreg szerzetes kisérte őket az erdőbe, hol hirtelen 
meghal, anélkül, hogy ezt a pihenő szegény világtala
nok észrevennék s azt hiszik vízért ment, majd 
visszatér. És várják . . .  várják. Pedig ott ül köztük 
hideg, kihűlt arczczal — halottam Mélységesen 
nyomasztó hangulat ül az egész színművön, mintha 
a halál szomorúsága nehezedne minden soraira. A 
vezetőjüket váró, siránkozó világtalanok sejtelmes, 
nyomasztó kétségbeesése sovárogja a lényt. Egy fi ital 
vak lány megszólal: „Mintha kezemen a holdvilágot 
érezném*, „Azt hiszem az égen csillagok hintik szét 
sugaraikat, — úgy hallom* feleli rá az öreg vak nő ; 
mind sejti, hogy körülöttük most valami idogen- 
szerti ment végbo, mind érzi, hogy a halál suhog 
körülöttük. Az ogyik végre hozzáér a meghalt barát 
hideg arczához. Megérzik a nem látható halált s 
megborzad minden — vak . . .

„Les sept princcsscs'1-boa (A hét herezogaő)

rendelet tulmerev alkalmazása miatt aránytalan
ság állott elő a székelyföldi és a Székelyföldöu 
kívül eső urbériségek kárpótlása tekintetében.

A Székelyföldöu, a sajátságos jog és b ir
tokviszonyok természeténél fogva tized egyáltalá
ban nem létezett: tehát —  a pátens okfejtése 
szerint a székelyföldi volt földesur elégedjék 
meg kisebb kárpótlással, mint a többi. Ennek 
az okfejtésnek méltó követője a másik okfejtés, 
mely törvényeinkben napjainkig eljutott s arany- 
igazságként hirdeti, hogy a volt szabad székely, 
vegyes községekben jelentéktelen különség el
ismerésével úgy vecudő számításba, mintha job
bágy volt volna, mintha az erdőlés és legeltetés 
fejében urbiri szolgálatokat teljesített volna, 
mintha a közös helyekből való részesedése nem 
főtulajdonjogon, hanem csak haszonélvezeti ala
pon nyugodott volna.

Ez okfejtés mindkét viszonylatában hiányos 
s tehát következtetésében helytelen.

Az 1846 -  47. évi erdélyi 3 törvényezikk 
helyesen intézkedett, midőn megállapította Szé
kelyföldön az urbériségek létezését; de sem 
ebben, sem az 1848 — 49. évi Czirákyana cons- 
eriptióban fel nem tudom fedezni annak bizo
nyítását, hogy a szabat. székelyek közösségei 
úrbéri természetűek lettek volna. Ebből önként 
következik, hogy az 1871. évi L Y . törvény
ezikk amaz intézkedése, mely a szabad székelyek 
birtokarányi agos részesedését s ezzel lényegileg 
jobbágy voltukat megállapította, csak a legújabb 
kor készítménye, melyért csak magukat, illető-

ugyanaz a théma variálódik, mely a „L’Intruse“-ban 
van. Liliomok között, fehér márványlépcsőn feksze
nek a herczeguők, selyem párnával fejeik alatt. Az 
ajtónál a fiatal királyfi áll, levegőt, életet engedvén 
be a lázban álmodókhoz.

„Pcllcas et Melisande“ a leghatásosabb darabjai 
közül való. Vagy tizenhatszor eresztik le a  függönyt 
a szinpadou s némelyik felvonása azt mondhatnám, 
mintha egyetlen kép lenne. Az első felvonásban egy 
ódon várkapu látszik a homályos színpadon, a  lágy 
zenei zsongást női hangok kiáltása zavarja meg: 
„Nyissátok ki*. Hallatszik a mint a zárban nyiko
rogva, recsegve fordul meg a berozsiásodott zár s a 
felnyíló ajtón csodás napfény árad be. Az asszonyok 
nekiesnek a küszöbnek s tisztogatják s a függöny 
legördül. Második felvonásban virágzó erdő közepén 
egy forrás fölött sirdogál az eltévedt királyleány. 
Golaud herczeg vadászat közben szintén eltévedve 
akad Melisande-ra. Hívja jöjjön vele. „Hová*? kérdi 
a királyleány. „Nem tudom, én is eltévedtem, jer 
velem I . . . És megy. Mintha a költő a nők helyze
tét akarná jolezni, hogy a mai társadalmi helyzetük
kel elégedetlenek s uj alakulást óhajtanák, más be
rendezkedést. Mintha Maeterlinck kiakarná vezetni 
ebből az eltévelyedésből a nőt, de hogy hová jut, 
maga se tudja. Végig, valamennyi felvonáson ily 
megkapó s szinte naivon egyszerű, de csodásán szép. 
Gyönyörű jelenet mikor Felless a holdvilágos éjszaká
ban Melisande erkélye alá lopodzik s alácsüngő 
hosszú szőke haját szerelmes forró csókkal árasztja 
el, rajongó áradattal- beszél fel hozzá. Mily elragadó 
az a jelenet is, mikor a féltékeny Golaud fiacskáját 
emeli fel az ablakhoz, hogy megtudja mit csinál a 
szobában Pellcá-s és Melisanda. „Látod őket? Mit 
csilláinak ? Beszélnek ?* s a gyermek ártatlan, mit 
sem sejtő hangon válaszol: „Nem csinálnak semmit. 
Nem beszélnek. Várnak valamire. Bámulnak a 
gyertyafénybe*. „Eresz le engem, eresz le engem* 
kiált, mikor atyja izgatottságában erősen szorongatja 
ártatlan kis gyermekét.

„Socur Beatrice-hoz (Beatrice nővér) egy régi 
középkori legendából vette a mesét Maeterlinck s 
drámatizálta meg. Ilautier de Coincy nevű szerzetes 
„Miracles de Notre Dame* czim alatt adta ki a
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lég azt a kormányrendszert hibáztathatjuk, mely 
évtizedeken keresztül csak a saját létalapjai 
megerősítésén fáradozott, de a nemzeti erők fej
lődése, a székelység züllése vajmi kevéssé ér
dekelte.

H a helyes volt az 1868. évi aug. hó 12-én 
kel bel- és igazságügyminiszteri rendelet, mely 
a székelyföldi volt földesuraknak biztosította a 
tized kárpótlást: helyes és igazságos lett volna, 
hogy a szabad székelyeknek is éppen olyan mér
tékkel mérjen és ne csinálja meg később az 
1871. évi 32 éves használatra, adóra s hasonló 
és non seas alapokra fektetett kulcsot, mely 
egyik oka lett a székelység mai bajainak.

Tehát az 1871. évi LY. törvéuyczikk meg
alkotói helytelen nyomokon jártak  és elmulasz
tották kikutatni, elismerni az 1848. év elölt élt 
székely élő jogos létminimumot s azt hitték, 
hogy a jobbágyok kulcsa némi correktivummal 
megfelelő lesz.

Az a kérdés, hogy komolyau akar-e a nem
zet és a kormány a székelység bajain segíteni, 
elismeri-e a nemzet kormánya, hogy a székely
ség évszázadokon végig, exponált végvára volt 
a hazának, mely mindig és legutóbb 1 8 4 8 -4 9 -  
ben megmutatta, hogy őrhelyét hűséggel, vagyont, 
életet, mindent koczára tevő önfeláldozással, vé
delmezett? akarja-e a nemzet és kormánya, 
hogy a raboubánok népe a jövőben kritikus 
időkben, a véres kard hivó szavára újra egy 
emberként sorompóba álljon ? van-e a magyar 
kormánynak szándéka a szabadelvű kormányok 
3 0 —40 éves mulasztását gyökeres iutézkedések 
alkalmazásával pótolni? akarják-e az illetékes 
miniszterek, hogy a nevükhöz a székely bérezek 
konidasáinak hálája, a nemzet elismerése tapad
jon? és eltüri-e a büszke loalis magjmr nemzet, 
ki négyszáz esztendő óta karddal és tudomány
nyal védi. jogait, hogy , egy égbekiáltó jogtalan
ság, igazságtalanság a szabad székelységgel 
szemben tovább is fennálljon ? akarja-e a ma

középkori franczia irodalom Mária legendáit. Egy 
nemzet sem oly gazdag legendákban mint a franczia. 
A dicső lovagkor, mely a nőt tömjénezett magasságba 
emelte a fii ária-kultusz révén, pazarul öntötte, ki
meríthetetlen képzelettel szórta a legendákat a szűz 
anya körül. Ez az ideális magasztosan hevülő kor 
adta Maeterlinck ezen darabjához a mesét. Egy 
apáczáról, Beatrice nővérről szól a legenda s Maeter
linck drámája Örökféuy lobog a szent Szűz előtt s 
lábainál a kolostor hideg márványain Beatrice nő
vér térdepel, hogy nyugtalan, forró, szerelmes vérét 
csillapítsa az áhitat, a zárda magasztos csendje. 
Buzgó imája közé minduntalau odavetődik Bellidor 
herczeg képe, kit éppen most vár. „Szent Szűz 1 Lá
tod. Nem tudok tovább harczolni, ha Te nem nyujtsz 
segédkezet. Imádkozni se tudok ha Te elhagysz ! . .  . 
Nincs egyebem mint a zokogásom . . . Nem tudtam, 
hogy ennyire szeretem őt . . S szegény leánynak 
nem volt ereje legyőzni szerelmét, nem tudott ural
kodni önmágán ; kulcsait a szent Szűz lábaihoz tette, 
várda-köpenyét s fátyolát is oda helyezte s szerelmesé
nek karjaiban elhagyta a csendes zárdát. Évek múl
tak el s Beatrice a külvilág gyönyöreitől megundo
rodva visszatér a kolostorba, bünbáuattal lelkében. 
A megtérő csodálkozva lépi át a kolostor küszöbét, 
mert társai úgy beszélnek hozzá, miütha el sem 
távozott volna. A szűz Anya helyettesítette őt. A 
szobor azon a napon, melyen Beatrice távozott el
tűnt helyéről. Leszállt a Szűz, felvette a köpenyt s 
a fátyolt. Legszebb jelenete a diámatizált csodás 
szép legendának, mikor az ál Beatricet gyanúsítják, 
hogy az eltűnt szobor fényes ruháit ő viseli. Mégis 
találták rajta, de mikor le akarják róla szedni, a 
megnyíló mennyezetről Hozsanna dallama tör elő s 
virágeső hull le a Beatricet helyettesítő szűz Anyára.

Joyeelle. Ez az öt felvonásos színmű legpreg
nánsabb kifejezője Maeterlinck gondolkodásának. A 
szerelem felett száll végig a költő gondolata s oly 
erőt tulajdonit neki, mely kérlelhetlenül lerombol 
útjában minden akadályt, ba igaz, mélységes s 
tántorithatlanul hű. Még Izolde sem szerette Tristánt 
úgy, mint Joyzelle szereti Lanceort. „Éí ha húsz
ezren volnátok, hozzá hasonlók valamennyien és 
köztetek csak ő  maga nem hasonlítana ahhoz, aki 
tegnap volt: félretolnám a húszezer káprázatot s 
odalépnék az egyetlen férfihoz, aki nem álom az 
álmok sorában11. Ez a szerelem az, mely győz min 
denen, melylyel szembeszállni, nem lehet. . .  Maeter
linck szétválasztja a lelki, a belső erőt az egyéntől 
g Merlin lelkierejét külön szerepelteti Ariéi, más

Udvarhelyi Híradó.

gyár nemzet, hogy a jövő századok magyarja 
nekünk, mint őröknek sírjainkra azt hozza ba
bérul, hogy elébb gondolatlan figyelmetlenségünk, 
lágyságunk nemcsak összetörte a vérünkből való 
vért, hanem az utódok létküzdelmét is kétessé 
te tte?  hogy mi csak mondtuk, de nem éreztük, 
hogy: „minden kis csepje drága gyöngyöt őr“ . . .

B E L F Ö L D .

A z álta lános vá lasztó i jo g  a gyakorlatban .
Székelyudvarhely, május 18.

Az általános választói jog alapján lezajlott 
osztrák választásoknak két érdekes eredménye tűnik 
mindjárt a szemünkbo. Az egyik, hogy a nemzetközi 
szocziálisták nem remélt számú mandátumhoz jutot
tak, a másik, hogy a választói joggal első Ízben fel
ruházottak éppen azokat buktatták ki, akik az ál
talános választói jog megvalósításán legtöbbet dol
goztak, kétségtelen jelét adva annak, hogy az úgy
nevezett nép legszélesebb rétegeiből épp az hiány
zik, ami nélkül politikai jogok gyakorlása elképzel
hetetlen : a mérlegelés.

Hogy fogja majd megtalálni az együttműködés 
kapcsait az uj osztrák képviselőház, azzal ne törőd
jünk mi. Ámde megszívlelendő tanúságok levonására 
bő alkalmunk nyílik.

Mindonokelőtt ne vezessen bennünket tévútra 
a nemzetközi szocziálisták váratlanul nagy győzelme. 
Nem azt értjük ez alatt, hogy a választói jog ki- 
terjesztése szükségképp a szocziálisták javára billenti 
a mérleget. Ausztriában nem azért győztek a szo
cziálisták, mert végre az urna elé léphettek, hanem 
győztek azért, mert a Lajthán túl sohasem tudott 
kialakulni az államegységoek azon fogalma, amely 
például Magyarországnak már eddig is ezer eszten
dős állami létet biztosított az emberiség történeté
ben. Ahol a szó erkölcsi életében a népek nem élnek 
állami életet, ott a lelkűkben könnyen gyökeret ver 
a kozmopolitizmus. Ausztriában annyi az állami 
eszme, ahány a nemzetiség. Egységes államról min
denkor csak a kataliun kezelőéi álmodtak, álmodván 
egyúttal azt is, hogy ‘.z egységnek eme gyűrűjébe 
beterelhetik Magyarországot is. Ezekre az álmado- 
zókra keserű ébredést hozott a szocziálisták győzelme,

előtt láthatlan személyében, ki teljesen hódol Mer- 
Iinnék, fel van ruházva a jövendőbe látás s más 
titkos erőkkel, melyeket a huszadik század embere 
csak sejt önmagában, de megmagyarázni nem tud, 
mert sejtelme nagyon is homályos. „Egy-két nagyobb 
lépést tettem az éjszakában . . . “ Ezzel magyarázza 
Merlin saját szellemi fejlődésének azon magas fokát, 
midőn lelki öntudatának teljes magasságára emelke
dik, midőn szellemét, lelkét önmaga világosan látja 
s rendelkezik felette, Maeterliück ebben azt a felsőbb 
szerelmet keresi, melyben az örök boldogsághoz a 
lelkek rokonsága adja a hármoniát. Sziveket, lelkeket 
az érzékiség, a pillanatnyi mámor sohasem forraszt 
össze. A kijózanodás után egymás terheivé lesznek, 
kik nem leikeik harmóniájával közeledtek egymáshoz.

Monna Vanná t azt hiszem nagyon jól ismeri. 
Maeterlinck drámái közül ez az egy közismert. Meg
lepő hűséggel merül el a renaisance hangulatába s 
annyi érzést, bangulatót halmoz fel benne, hogy 
lehetetlen hatása alól kivonnunk magunkat. Annak 
az ünnepélyes pillanatnak hymuusza ez, midőn két 
lélek egymásra talál s egymást kölcsönösen meg
ajándékozza a bizalomnak, a szeretetnek szépségé
vel, melynek nyomán a lélekben végtelenül jóleső, 
csodás boldogság támad.

„Aglavaine et Sclysetleu. A csuuya kis Selysetté- 
ról szól ez a szomorujáték. Nagy, mélységes szerelem
mel szereti ez a kis csúnya leány Meleandert, aki 
tudja, érzi is, hogy mily nagy kincs ennek a leány
nak szerelme. Azonban megjelent erőteljes szépségé
vel Aglavaine s a csúnya kis Selysette elnémítja sze
relmét, leveti magát egy elhagyott magas toronyból. 
Halálosan megsebesülve azt mondja, hogy véletlenül 
történt a leesése, de a szerelmesek sejtik, sőt tudják 
a valót s zokogva, fájdalommal siratják a halottat. 
Egyszerű történet, de a hogy megvan Írva s a hangú 
lat képeivel teleaggatva, az szinte csodálatosan szép.

Drámái közben bölcseleti világnézetét is meg
szólaltatja. Csak egyes értekezésekből állt ez kezdet
ben, melyek különböző czimeken jelentek meg 
1898-tól kezdve. Le reveil de l’áme (a lélek ébre
dése) czim alatt megkapó mélységgel bizonyltja, hogy 
a lelki öntudat színvonala bennünk folyton emelke
dik. Nem essik abba a pessimizmusba, melybe 
C'aude de Saint Martin, a nagy bölcselő, ki csaló
dotton kérdi: „előrehaladtunk-e csak egy lépéssel is 
az emberek egyszerűségének oktató és fényes utján ?“ 
Biztat valami meggyőző reménnyel, hogy csak vár
junk csendben s akkor talán majd nemsokára „meg
halljuk az istenek mozgását11. Nagyon érdekes La
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azoké a szocziálistáké, akik tudvalevőleg semmiféle 
egységnek sem a hívei.

Az osztrák politikának évszázados hibája, hogy 
egységre törvén, részekre bontotta a népeket. Hogy 
a magyar állam egysége mekkora szálka volt e po
litika szemében, arról a magyar történet sok szo
morú lapja szól.

Nem nehéz ez alapon rájönnünk arra a meg
dönthetetlen igazságra, hogy az osztrák választá
soknak ránk nézve legfontosabb tanúsága: hogy 
amidőn a magyar kormány ugyancsak programmjába 
vette az általános választói jog megvalósitását, féltő 
gonddal kell megóvnia a magyar állami egység fel
tétlen és Bértbetetlen integritását. Enélkül a legna 
gyobb veszedelem szakadna reánk a választói jog 
kiterjesztésével.

Az állami egység megóvása pedig kizárólag a 
nemzeti szempontok teljes érvényre juttatásával ér
hető el. A választói jog kiterjesztése ma már két
ségtelenül nemzeti érdek. Ámde éppúgy nemzeti ér
dek az is, úgy a választói jog gyakorlása, hogy uj 
szót alkalmazzunk, nemzeti czenzushoz legyen kötve. 
Csak az bírhasson tehát választói joggal, aki a ma
gyar nyelvet szóban és Írásban bírja s a magyar ál
lam ellen irányuló deliktumért büntetve nem volt.

Nagy súly helyezendő természetesen az értelmi 
cenzusra is. Az osztrák választások lefolyása ene 
nézve is szolgálhat, miot már említettük, érdekes 
tanulsággal. Politikai jogok gyakorlása csak politikai 
meggyőződésen alapulhat. Ámde lehet-e annak ilyen 
meggyőződése, ahi még az állami lét öntudatára sem 
tud ébredni ?

Lehet-e ilyen tömegek megszaporitásával a 
nagy józanságot igénylő politikai életben boldogulni ? 
Olyan minimális értelmiségi fokot kell legalább is 
föltételül szabni, amely biztosítsa, hogy az' urna 
elé emberek és nem „szavazó állatok11 kerüljenek 
(mint ahogy az ilyen értelmetlen szavazókat az ál
talános szavazati jog ősi földjén, Francziaországban 
nevezik) s amely — nevezzük csak nevén a gyereket 
— kivetkőzteti az állatiasságból. Emberekre, érett, 
józan életű emberekre lehet csak a jogok legfonto
sabbikát, a választói jogot bizni.

Ezek a szempontok lebegjenek a kormány szeme 
előtt, mielőtt a választói jóg annyira sürgetett re
formjához hozzá nyúl. Mert szép dolog a liberaliz
mus és a jelszó — de az állam élete és java is 
valami. E li .

silence (A csend) czimü értekezése. Azt mondja, 
hogy kétféle csend vaD, activ és passiv csend. A 
passiv csend, a halál. Az activ csend beszédesebb 
mint bármely ékes beszéd. Ha két szerelmes szótla
nul néz egymás szemébe, e szótlanság mindennél 
többet fejez ki, többet, mintha egymásnak órákon át 
szerelmükről beszélnéoek.

Mindezen értekezéseit összegyűjtötte Maeter
linck s kiadta Le temple enseveli (Eltemetett templom) 
czimmel. Ez az eltemetett templom az emberi lélek, 
az az öntudatos, ma még nem értett Én. „Vau 
bennük egy lény, mely a mi valódi énünk, a mi 
első szülött, elképzelhetlen, határtalan, általános s 
valószinüleg halhatatlan énünk. Ami értelmüuk való
színűleg csak foszforeskálás ama belső tenger felett, 
melyet maga az elme csak tökéletlenül ismer . . 11 
A lélek olyan mint egy alvó, aki álma közben rop
pantul erőlködik, hogy megmozdítsa karját, vagy 
szemehéját . . . Kezdetben Svédeoborg hatása alatt 
állott Maeterlinck. Egyedül az Istén él, holott az 
egész teremtés s a világ, a természet tárgyaiuak 
látszólagos élete nem egyéb, mint az Istennek 
bennünk való jelenléte. Később a mysticizmust a 
neoplatanizmussal vegyité össze. Fatalistának indult, 
de később világnézetébe belép az öntudat alkotó, 
teremtő ereje s igy alakul ki világnézete olyanná, 
milyen ma. „Az idő egy örök rejtély — igy ir — 
az ember önkényesen jelent, múltat, jövőt külö nböz- 
tet meg, mig a valóságban csak jelon van, mely 
mindazt magában foglalja ami volt, van és lesz. A 
mi öntudatos, az értelemnek alávetett lényünk mögött 
rejlik egy mélyebb, igazibb lény, a mi halhatatlan 
velünk született énünk, némelyeknél a belső lény 
mélyre van temetve (temple enseveli) s csak keve
seknél emelkedik fölsziure. Ez utóbbiak élnek igaz 
belső életet. . .“

Szeretnék még hosszasabban beszélni itt a 
homályos csendben Magának erről a csodás, sejtel
mes világról, mely Maeterlinck előtt feltárul. De 
ebből elég volt s elindulunk majd más irány felé. 
Ez tiszta, felemelő, megnyugtató fény volt, mely 
felé mentünk s egy-egy sugár melegeu érintette 
szivünket. Erkölcsi érzékünk valami nyugodt gyönyörű
séggel nézte őzt 8 nem borzongott s nem fordult el 
undorodva. Mert az undorító, midőn a csiga virágos 
szőnyeget mászkál be s piszkos ragadó nyálát o tt
hagyja a bíboros szirmokon ; előttem ily undorítónak 
tűnik fel, midőn a női erkölcsökön, a női tisztasá
gon egy Zola-féle „La curée11 végig mászik s pisz
kos gondolkodását otthagyja mindenütt, a mit fekete
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Tífuszjárvány Székelyudvarhelyen.
Székelyudvarliely, május 17.

A művelődés humánus irányának legszebb jele, 
hogy az embert megbecsüli, védi, oltalmazza minden 
veszély ellen. Ez irány van kijelölve törvényeinkben 
és törvényes intézkedéseinkben, amenuyiben határo
zottan el van rendelve, hogy a hatóság a lakóhelyek 
légkörének tisztántartásáról s mindannak eltávolításá
ról gondoskodjék, ami a levegőt, a talajt és a vizet 
tisztátalanná teszi; sőt kényszer utján is létesítheti 
mindazt, ami a közegészségügyet előmozdítja.

Ez irányban Székelyudvarhely várost mulasztás 
terheli, azonban ezt nem akarjuk nyomban a mai 
tanács, illetve képviselőtestület tehorlapjára írni, 
mivel a mulasztás e téren évtizedes, amelyen, hiába 
minden igyekezetnek, rést ütni eddig nem, vagy csak 
alig sikerült. És a közegészségügy terén elkövetett 
mulasztások, irae, újra megboszulták magukat: a 
hasi hagymáz a városban járványszerüleg fellépett s 
noha az alarmirozás egy kissé túlzott s a járvány 
nagyságát erősebb színekkel is fis'ik egyesek, mint 
az a milyen tényleg, leiagadhatatlanul áll az, hogy 
a köztisztaság elhanyagolt s közkutaink, amint azt 
már annyiszor megénokeltük e helyen, nem hogy ivó
vízül volnának használhatók minőségüknél fogva, de 
mennyiségüknél fogva a tűzbiztonság követelményeit 
sem elégítik ki.

Kétségtelenül konstatált tény, hogy a mai tífusz
járványt is a közkutak vizei okozták és különösen 
éppen annak a közkutnak a vize, amelyet eleddig, 
tévesen, a legjobbnak tartottak : a Szent Imre-utczai 
kettőskut vize. A járvány innen indult ki. A jelen
legi 20 tifuszos beteg közül 15 ennek a kútnak a 
vizét használta. Az első betegülési eset mait hó 
29 én történt és ettől az időtől hol itt, hol ott tör
tént megbetegülés, azonban a járvány jelleget nem 
lehetett megállapítani egészen addig, amig aztán a 
kath. főgimnáziumban egyszerre több tanuló ifjúnak 
megbetegüléséről keitek szárnyra hírek. E hírek 
alapján Dr. Lengyel József megyei főorvos 13-ikán 
a városban valóságos razziát tartott, melyek alapján 
egyszerre az nap 9 beteget jelentettek be, ami 
mindenesetre meglepő és szomorú jelenség, mivel 
bizonyos titkolózásra vall.

A razzia eredménye volt az is, hogy a boteg- 
ség kiindulási pontja a Iíettös-kut és a Dávid Ger
gely kútjának vize.

betűivel megérintett. Undorító ez előttem s ezért 
olvasom szívesen Maeterlincket, mert tisztán érinti 
meg mindazt, a mi az emberi életet kiemeli a föld 
sarából; mert meggyőzően sejtet, hogy amit magunk 
körül látunk az még nem minden, amit a természet 
csodálatos szépsége, nagysága s változatossága nyújt
hat. A teremtő Isten nem merülhetett ki abban, ami 
érzékeinknek meghódol, mert merész az állítás, hogy 
csak az létezik, amit felfogunk a külső benyomások 
utján s azontúl niuc3 semmi. . .  semmi. .  . Higyje el, 
azok tévednek az életben legjobban, kik reális szem
mel néznek mindent, kik csak abban hisznek, mit 
megmarkolnak, megfognak, látnak. A realizmus 
gondolat szegénység, semmi más. Minden tudomá
nyos igazság, minden axióma, a gondolat szárnyalá
sok, az idealiznus, az eszmék lendületének leszürő- 
dése, kijegeczedése és nem a realizmus diadala. Nem, 
ezerszer nem, ezt tagadom. Egész életemben idealista 
voltam s sohasem bántam meg. A mocsarak ködös, 
nehéz, piszkos levegőjét sohasem szerettem ; ki ebből, 
ki a hétköznapiságból, tisztább levegőt, illatos mező
ket, ezt, ez után Bovárogtam mindig. S higyje el, 
ismétlem, sohasem bántam meg, sohasem szégyeitem 
ábrándjaimat, illúzióimat, nem tagadtam el az érte 
hullatott könnyeket, mert meggyőződésem szerint 
addig ember az ember, inig külön világot bir saját 
lelkében teremteni s ha nincs erre ereje, bátran oda- 
nyujthatja jobb kezét az emberszabású majmok mulat
ságos fajának a rokoni kötelék megpecsételésére. 
Gyermekkoromban úgy elnézegettem kis mokuskáu- 
kat, mint forgatta örült gyorsasággal kalitkája henge
rét. Mogyorókat adogattam neki s elnézegettem, mily 
élvezettel törte fel s ette meg magját. Egy fejlődő 
rózsabimbó volt egyszer kezembe. Odaadtam a 
mókuskának s gyermekésszel talán azt hittem, meg
szagolja, elgyönyörködik bíboros szirmain mámoritó 
illatán s tálán odaszurja ketrecze drótjai közé . . . .  
Csalódtam 1 . . .  Nem tette . . .  Összerágta, mogyoró
magot keresett talán benne . . .  Igen, az embert az 
illúziók, az eszmék, az ábrándok világában találjuk 
meg, mert azontúl csak rabja érzékeinek: á lla ti. ..

S most jöjjön szívjuk az édes tavaszi levegőt. 
Jöjjön álljunk a virágzó almafák alá! . . .  A tavasz 
e tombolo orgiájában, mély az élet színeivel festette 
be ueháűy nap alatt az erdőt, hadd hulljon reánk az 
almafa virágjának hófehér szirma 1 . . .  Mert azép az 
élet, a tavasz, az ifjúság I . . .

Sas.

Udvarhelyi Híradó. (3)

Ezt konstatálva, készséggel konczedáljuk a köz- 
kóibáz igazgatóságának ama készségét, hogy a kór
házi vízvezeték vizét azonnal a város közönségének 
rendelkezésére bocsátotta és a betegek elhelyezése 
iránt nyomban intézkedett, miáltal a fertőző anyagot 
elvonta a várostól s a kiváló jó ivóvíz közrebocsá
tásával a betegség tovább terjedésének gátat vetett. 
A kórházi vízvezeték most felállított közkutja az 
úttestre lett alkalmazva, tehát könnyen hozzáférhető, 
a mivel aztán a közönség bőségesen él is.

Anélkül, hogy most e helyen részletes tárgya
lásába bocsátkoznánk azon feltételeknek, melyekre e 
város közönségének közegészségügy tekintetébeD 
mulhatlan szüksége van,— ismételjük a múlt alkalom
mal részletesen kifejtett és megokolt kívánságunkat, 
hogy a kórház vízvezetéke fölösleges vizének meg
nyerése végett a tárgyalásokat azonnal meg kell 
kezdeni, melyet — és erről positiv tudomásunk van 
— kedvező rekompenzáczióval biztosíthatunk magunk
nak. A kórháznak villamos világítással való ellátása 
volna az ellenszolgálat, melynek ellenében a vízveze
ték fölösleges ' vizét megszerezhetjük. Ebből 3 —4 
közutat elláthatnánk bőségesen innivaló vizzel s a 
tűzbiztonságon is radikálison volna segítve.

A köztisztasági téren teendőkre, mint említők, 
itt nem térünk ki. Azok részletezve vannak az alis
pánnak a városhoz küldött rendeleteben, melyet másik 
helyen ismertetünk, de meg azzal a közegészségügyi 
bizottság is foglalkozott és hisszük, hogy az most 
már le sem kerül a napirendről. Étre nekünk is 
lesz gondunk.

A tifusz betegülések te jedésének meggátlásául 
a kath. főgimnáziumot még 13-ikán bezáriák 21 
napra, úgyszintén bezárattak az összes elemi iskolák 
is jnn. 3-ikáig.

A tegnapi napig bejelentett tifusz-beteg volt a 
városnál 11, a közkórházban ápoltatik 9, a katonai 
kórházban 2. Halálozás két esetben történt, amely 
csekély szám mindenesetre orvosaink buzgalmáról és 
arról tesz bizonyságot, hogy a betegség nem súlyos 
alakjában lépett fel.

Éppen ezért csak aggodalomra lehet ok, de 
kétségbeesésre nem.

Székelyudvarhely május 19.

T üzes nyelvek .

Piros pünkösd ünnepe van. Emlékezete annak 
a napnak, mikor a názáreti Jézus meuybementele 
utád való tizedik napon tüzes nyelvek alakjában 
elküldé a Szentlelket apostolaihoz, hogy az megerő
sítse őket a keresztény szeretet örök hitvallásában.

Pünkösd napja van. Az isteni Eszme győzedel- 
mének ünnepe. Emléknapja a kereszténység e földet 
általölelő szervezetének, mely után uj, de ol nem 
halványuló fény áradt a világra.

Egy erkölcseibe rothadásnak indult korszakban 
élt az emberiség, mely az időben két osztályra bom
lott. A zsarnokok éa a rabszolgák osztályára, éppen 
úgy, mint a múltban többször ez a szerencsétlen 
Magyarország. A hivalkodó bűn nyíltan dözsölt az 
uralom polezán a az erkölcstelenségnek oltárokat 
emeltek. És ebben az időben tűnt fel a Megváltó 
vérével öntözött kereszt jele, bogy átalakítsa a 
mindenséget. És a kereszt megindult diadalmas út
jára. Vértanuk emelték fel a tévelygő nép előtt a 
amerre haladt, romba dőltek a tévtauok várai s fo
kozatosan megkezdődött az átalakulás nagy munkája, 
mely megteremtő e vallás alapján az emberi czivili- 
zácziót. A zsarnokokból a felebaráti szeretet hősei 
s a rabszolgákból szabad nemzetek levének, é z  a 
kereszt csodálatos munkája volt.

Pünkösd napján a szentlélek szállta meg a 
hivőket . . . így szállja meg a hazafisíg szelleme a 
mai hívőket, kik a haza jövőjében hisznek és bíznak.

De szállja meg azokat is, kik nem hisznek és 
nem bíznak, sőt ezek szivébe oltsa bele első sorban 
a honfiúi hitet és bizalmat 1 Nemzetünk nem méltó 
arra, hogy saját fiii kételkedjenek életképességében, 
életerejében és azokban a nemzeti erényekben, me
lyeknek hiánya igazolhatná csak azt a feltevést, 
bogy nemzetünk nem képes arra, a mire a legkisebb, 
leggyengébb nemzetek is képesnek mutatkoztak.

És a mint a szentlélek megtanitá a hivőket 
sok nyelven boszélni, melyekből azelőtt egyetlen 
szót sem tudtak, úgy tanítsa meg a hazafiság szel
leme a kételkedőket ma a haza történelmére, me
lyet elfeledtek s a melynek tanulságát soha nem
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értették meg, mert ha megértették volna, tudnák 
azt, hogy a magyar nemzetnél nincs méltóbb és rá
termettebb Demzet a szabadságra és függetlenségre.

Ö tvennyolcz év a k ö zeg észség ü g y  szo lg á 
latában.

Oly idő 58 év, hogy a mai kor gyermeke szinte 
életkornak sem kivan többet, nemhogy a közügy terén 
volna képes ily hosszú időt eltölteni, vagy legalább 
is nagyon ritka eset még a régi kor gyermekei kö
zött is. Nagy ünnepségek, kitüntetések járnak vele, 
de Gross Frigyes etédi orvosnak nem jutnak ezen 
ünnepeltetésekből, szinte egyénisége is ellene mond, 
pedig ö már 58 éve működik a közegészségügy te
rén. Ünnepet aligha fog ülni, pedig e napokban fogja 
betölteni az 58 évét anuak, hogy a humanismus szol
gálatában áll gazdag tapasztalattal és tudással.

Gross Frigyes Segesváron született 1824-ben, 
előkelő szász családból, középiskoláit Segesváron, az 
orvosi tanulmányait Lembergben és Bécsben végezte 
és ott tette le kitüntetéssel az orvosi diplomához 
akkoriban szükségelt szigorlatokat.

A diploma megszerzése után több katonai kór
háznál gyakornokoskodott, de midőn kitört a szabad
ságharczunk, ott hagyta állását és maga is belépett 
a halálfejes légióba, melynek a hadjárat alatt egyiV- 
orvosa volt. De midőn kicsavarták kezünnkből a jo
gainkért harezoló fegyvereket, sem menekült külföldre 
hanem gyakorló orvos lett Segesváron, majd Etéden 
járásorvos s midőn Eléd megszűnt járási székhely 
lenni mint körorvos, marad tovább is itt. A 80 as 
években lemondott erről is és mint gyakorló orvos 
működött tovább.

Politikai szereplése is igen élénk volt, a mi 
miatt sok kellemetlen üldöztetést kellett elszenvedni, 
mert a mint 1848-ban a halálfejes légióval küzdött 
ez eszméket soha el nem bagyta, egész napjainkig 
törhetetlen hive és tartózkodása helyén jelenleg is 
legfőbb támasza a függetlenségi eszméknek.

Ezen elvbüsége miatt „a német világban" mint 
„politikailag gyanus“ tartatott nyilván, később pedig 
mikor a közigazgatás kötelékébe tartozott hivatalá
ban volt sok keserves zaklatásnak kitéve.

Ö azonban nem törődött ezzel, inkább elhagyta 
hivatalát s mint gyakorló orvos működött tovább, 
mintsem elveit feladta volna.

Elvszilárdságát, politikai magatartását legjob
ban jellemzi br. Orbáu Balázsnak egy nyilatkozata, 
a ki pedig politikai dolgokban nagyon mérlegelte 
elismerő szavait:

„Megragadom az alkalmat édes orvos ur, igy 
ir többek között, hogy hálás elismerésemet nyilvá
nítsam azon sok szivességeért és valóban megható 
vendégszeretetéért a melyet irányomban annyiszor 
tanúsított, azon buzgalmáért és elvszilárdságáért, mely 
önt a hazafiak mintaképéül tünteti fel. E honfi eré
nyekért jól tudom, hogy mellőztetést és üldöztetést 
kell szenvednie, de talán közéig az idő, midőn azok 
beszámítás alá esnek, addig elégedjék meg az öntu
dat és a nemes tettek azon jutalmával, melyet én 
szivünkből kell merítenünk.

És ez mind bekövetkezett, a mint Orbán Balázs 
megjósolta. Az üldöztetések hosszú sorozata volt az 
élete. Nem vették figyelembe a hosszú ideig tartó 
önfeláldozás, tudással és kiváló szakértelemmel telje
sített munkásságot, melynek útját nem a haszonlesés, 
hanem a humanismus fáklyája világított be.

De az önfeláldozó munkásság még sincs elfe
ledve, mert a székely nép a melynek testi épségét 
és életét minden érdek és haszon nélkül óvta — 
tisztelettel adózik személyének.

Volna-e szebb elismerés midón az „öreg doktor" 
kapujában bosszú sorban állnak a betegek, szállító 
szekerek, sokszor, sok mértföldről szállítva azt, mert 
más doktorban nem bízik úgy a beteg.

Ő pedig csendes, visszavonultságban hivatásá
nak és elvének él és jó lelke, agg kora daczára sem 
tagadja meg a hozzá zarándokoló szegény szenvedő 
embertársától az orvosi segélyt és igen gyakran meg
találja fáradságának jutalmát azon jóleső érzésben, 
hogy szenvedő embertársának életét vagyt esti épsé
gét megmentette.

Az 58 évi közmunka érdemeit eme sorokkal 
csak halványan jelezhetjük és ama reményünknek 
adunk kifejezést, hogy e kiváló fontossággal biró 
érdem a méltó jutalmat megnyeri és a kik az ő 
munkájának jelentőségét felismerték s felismerik s 
annak megjutalmazásán fáradoznak, azok a méltá
nyosság és igazságérzet legkiválóbb példáját bizo
nyítják.

Mert ilyeu az „öreg doktor", sohse fitogtatta 
érdemolt s ha olvassa ez elismerő sorokat, a melyhez 
ő egész étetében szokva nem volt, tudom morgolódn. 
fog, de az igazság megírásában ez nem gától minket

t. p. a.

A  m ai gyerm eknap. Az elhagyott gyerme
kek védelmére van a tegnapi és a mai nap szentelve 
Székelyudvarhelyeu. Az elhagyott gyermekek felse
gélyezésére áldozott tegnap és áldoz ma filléreivel 
közönségünk, mely áldozatkészség gyümölcsözővé vá
lik az egész nemzetre, munkáskezeket fog szerezni 
a magyar iparnak és földmivelésnek, megmenti a 
bűntől és elzülléstől azokat, a kiket szomorít sorsuk
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megfosztott a gondviseléstől. Megnöveli a hasznos 
polgárok számát és megapasztja a társadalom szüle-- 
tett ellenségeinek táborát. A szív és ész egyesült 
parancsa követeli tehát, hogy az Országos Gyermek
védő Liga vállalkozására filléreinkkel áldozzunk, a 
mozgalmat azzal támogassuk. Tegnap kereskedőink 
rakták össze koronáikat, jóval többet, mint a napi 
haszon öt perczentje kitesz. Ma a templomukban 
rendesnek gyűjtést buzgó lelkű hölgyek, s társadal
munkon a sor, hogy megmutassa mouyi érzés van 
benne a gyermekkérdés jelentősége iránt. A holnapra 
tervezett estély elmarad.

Uj ügyvéd. Dr. Kovács Jenő, Kovács Dénes 
derék polgártársunk tehetséges fii, f. hó 10 én 
Marosvásárhelyt az ügyvédi vizsgáló bizottság előtt 
a vizsát sikerrel állotta ki. Irodáját a napokban 
megnyitja.

N yári tánczm ulat3ág. A református kollé
gium tanuló ifjúsága e tavaszon is megtartja kedé
lyességéről híres nyári túuczmulatságát. Ugyanis 
juuius hó 1-én, szombaton, a Koronkay féle kert
helyiségben délután 7 órakor kezdődőleg tánczmulat- 
ságot rendez, a kirándulási alap javára. A 24 tagú 
rendezőség élén, mint elnök, Gagyi Jenő tanár áll. 
Belépti-dij személyenként 2 kor., 3 tagú családjegy 
ára 4 kor., diákjegy 1 kor. Közönségünk bizonyára 
tömeges megjelenésével fogja honorálni az ifjúság 
vállalkozását.

Évforduló. Piros pünkösd napjáu egy éve, 
hogy Mikes János grófot, telve sok szép reménuyel, 
méltó várakozással, de mindeuok fölött közlelkosedés- 
sel plebáuosi állásába beiktatták. És egy évi tapaszta
lat után, a fiatal grófi munkáshoz fűzött remények 
valóra váltak, a hozzáfűzött várakozásnak reméuyon 
túl megfelelt. E hozta páratlan munkaerejét, fiatalos 
becsvágyát, hivatásának szent tüzét, el főúri műveltsé
gét, noveltségének utitapasztalatokkal üuomuU művelt 
érzékét. Első teendője volt a megcsappant hitéletet 
follenditeni. Jó példával jár hívei előtt; gyalog 
Somlyóra zarándokol a búcsútokkal, Isten dicsőségére 
restauráltatjaa templomot, melynek műgazdag stukkói 
és harmonikus beosztása igazi áhítatot gerjosztenek.
O.tár-egyletet alakit, szervezi a Szent Autal-ostélye- 
ket. szocziális kurzust toborz össze, jótékony elő
adásokat rendez, megjárja terjedelmes esperesi kerüle
tét, részt vesz az elemi és középiskolai ügyek 
tárgyalásában, részt a városi és megyei bizottságok 
ülésein, havonkint pontosan kimegy az igazgató- 
tanács üléseire, a havi szentség imádást vezeti, 
konferencziákat tart S ezek után nem csak rá ér 
gazdasági ügyeinek intézésére s a plébánia lak
osztályainak grófi átalakítására, hanem elmegy 
Rómába erdélyi zarándoklattal, szép beszéddel üdvözli 
a pápát. Azt nem is említjük, hogy hány tanulót 
segít tanulmányi szükségeiben. Hát ez mind egy év 
alatt 1 Mikes a köznek él, többet tett egy év alatt, 
mint összes elődei 200 éven át. Emlékét mouumentá- 
lis alkotások teszik örök életűvé. Kívánjuk tehát 
tiszta szivünkből, hogy ezt a papi hivatásának teljes 
tudatában élő és dolgozó férfiút, ezt a toleránsán 
é;ző, gondolkozó főpapot, a munkábin fíradbatlao 
grófot, varmegyénk, városunk köztarsadalmának 
további javára köztünk sokáig tartsa meg a Gond
viselés 1

A k özegészségü gy  érdekében. A mint 
a múlt héten tartott közigazgatási bizottsági ülésről 
hozott tudósításunkban jeleztük, a bizottság Székely
udvarhely város közegészségügy ellenes állapotaival 
behatóan foglalkozott, melynek eredményeképpen fel
kérte az alispánt, miszerint a tarthatatlan állapotok 
elenyésztetésére szigorúan utasítsa a városi tanácsot. 
Dr. Damohos Andor alispán ily irányú terjedelmes 
rendelete 13-ikán érkezett le a városhoz és felso
rolja mindazon hiányokat, melyek a mai közegész
ségügy ellenes tarthatatlan állapatnak az előidézői 
és viszont azok elenyésztetésére útmutatással is szol
gál. Gyors megoldásra váró kérdés a gát kérdése, 
melyet a tavaszi árvíz elszakított, mi által a Kossu'.h- 
utcza mentén lefutó malomárok viz nélkül maradt, 
s a beléfolyó szenyvizek által a baczilusok termő
helyévé vált. Amig a gát ujraépittetik, szükségesnek 
tartja a rendelet, hogy ideiglenesen egy kellő eséssel 
biró csatorna ásassék, s az ottani háztulajdonosok 
szigorú kötelességévé tétessék, hogy a szenyviz le
vezető csatornáikat a gát felépítéséig elzárják. A 
városi szemétnek a Szabó Ferencz-féle szigetre való 
szállítása szintén beszüntetendő. Az egyes udvarok 
szemétdombjai azonnal kibordandók, úgyszintén a 
szállodák, vendéglők, közintézetek ürszékei kitakari- 
taudók és fertőtlenitendők. Az asztfilt-járda folyó
káinak fedőlomezei felszedendök és az ott meggyűlt 
szemét szintén kitakarítandó. A mészárszékek tisz
tántartására nagyobb gond fordítandó, hogy a meleg 
napokon az onnan kiáramló nehéz levegő elenyésztet- 
tessék. Az ivóvíz kérdésének megoldását a város 
főfeladatának jelzi a rendelet is, miután a statisz

Udvárhelyi Híradó.

tikai adatok tanúsítják, hogy e város egyike az 
ország ezou váro3aiuak, hol a halandóság a legna
gyobb. Eonélfogva utasítja a polgármestert, hogy az 
ország vizépitészeti igazgatóság közegészségügyi mér
nöki osztályának igénybevételével, a városi vízvezeték 
tervezetének és költségvetésének elkészíttetése iránt 
azonnal intézkedjék, s a költségvetést és tervet ter
jessze a képviselőtestület elé. Amig ez keresztülvi
hető lesz, addig is szakértők által a közkutak vizei 
megvizsgálandók és amelyik alkalmas vízzel bir, jó 
karba helyezendő, — a többi pedig leszerelendő, 
s csupán tűzbiztonságra rendezendő be. Helyesnek 
tartja a rendelet, ha a közkórházi vízvezeték feles
leges vizének megszerzésére a lépések azonnal meg
tétetnek. E hiányok összeségükben véve igen szomorú 
képét tárják elő azon közegészségügyi viszonyoknak, 
melyek között Székelyudvarbely lakossága élűi kény
telen A kollő rendnek, a megkövetelhető tisztaság
nak — végzi a rendelet — a közegészségügyi viszo
nyoknak fejlesztése fokozatos és állandó javítása 
pedig a jelenleg rendelkezésre álló eszközök mellett 
is, kellő felügyelettel és a téuyek megfelelő alkal
mazásával feltétlenül elérhető, miért olvárja ez irány
ban a leggyorsabb és legszogorubb javításokat és 
ellenőrzést.

Az ,,Udvar h elym egyei T an itó -E g y let“
Székelyudvarhelyen, junius hó 6-án délelőtt 9 órakor 
a vármegyeház dísztermében tartja meg XXXII-ik 
rendes közgyűlését Szása Feroncz elnöklete mellett. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Elnöki előtör
je ztések és bizottságok kiküldése. 3. Az „Alapsza
bály'1 módosítására kiküldött bizottság javaslatának 
lárgyalása. 4. A tanítók „szolgálati pragmatikája^ 
Előadó: Ember János kir. tanfelügyelő. 5. Titkári 
jelentés, s ezzel kapcsolatosan a központi választmány 
javaslatának tárgyalása, ü. Pénztáros jelentése. 7. 
Könyvtáros jelentés. 8. Jeleutés a pályázat eredmé
nyéről. 9. A pályanyertes mű felolvasása. 10. Indít
ványok. Esetleges indítványok julius hó 4-éig az 
elnökséghez írásban adandók be. Közgyűlést megelő
zőleg 8 órakor a községi iskola tanácskozó termében 
a „Segélyegylot“ tartja meg évi közgyűlését. Ugyan
azzal egyidejűleg a vármegyeháznál a központi vá
lasztmány ülésezik, melyre a választmányi tagok ez 
utón hivatnak meg. Gyűlés végeztével közebéd lesz 
a „Koronkai“ kertben^^a-kik részt óhajtanak venni 
a közebéden, ebbeli szándékukat Paál Sándor ti t
kárnál jelentsék be.

U nitárius is ten tisztelet. Pünkösd első és 
másodnapján d. e. 11 órakor kezdődőleg a vármegye
ház nagytormében unitárius istentisztelet lesz. Első 
napon az úrvacsora is ki fog szolgáltatni.

A z ev. ref. kollég ium  vizsgarendje.
Május 14-ikéu és 15 én, a Vili. o. minden tan'árgy- 
ból. Junius 8-ikán, d. u. 3 órakor az összes osztá
lyok tornavizsgálata a kollngiumkertbeo. 14 én d. 
u. 3 órakor a helybeli középiskolák I — VII. osztályai
ból bejáró ref. tanulók vallástani vizsgálata. 15-én, 
d. u. vizsgálat a gyorsírásból, a franczia nyelvből, 
pályázat a gyorsírásból és Démet nyelvből a szoká
sos versenydijakra, d. u. 2—4-ig vizsgálat az ének
elméletből, 4-től a VII. o. az egészségtanból, lö-án 
d. u. 3 órakor évzáró ünnepély, kapcsolatban az 
ifjúsági ének- és zenekar próbatételével, a jutalmak 
és pályadijak kiosztásával, valamint a zene- és ének
jutalmakra való versenyzéssel. 17-én I. o. vallásból, 
magyarból, latinból, II. o. magyarból, vallásból, la
tinból, III. o, mértanirajzból, földrajzból, számtanból.
18-án I. o. számtanból, földrajzból, II. o. természet
rajzból, mértanirajzból, III. o vallásból, latinból, 
németből. 19-én IV. o. természetrajzból, mértani
rajzból, mennyiségtanból, történelemből, V. o. latin
ból, történelemből, görögből, IV. o. vallásból, latin
ból. németből, V. o természetrajzból, vallásból, 
magyarból. 20-án VI. o. vallásból, természetrajzból, 
mennyiségtanból, VII. o. görögből, magyarból, tör
ténelemből. 21-én VI. o. magyarból, latinból, né
metből, VII. o. vallásból, természettanból, mennyi
ségtanból. D. u. és 22-óu egész nap magánvizsgá
latok. 24—26. napjain szóbeli érettségi vizsgálat. A 
szülőket és az érdeklődő közönséget ezen vizsgála
tokra tisztelettel meghívja az igazgatóság.

M ájusi eső. A hosszantartó s szokatlauul nagy 
bőségnek csütörtökön végre véget vetett az eső. Zi
vatarral, égi háborúval jött meg délután s áldásos 
jótékony tavaszi esővé változott át az éj folyamán, 
— melyet pénteken éjjel megismételt. Most már 
csak az az óhajtás, hogy egyhamar el ne múljon. 
Nagy szükség volt az esőre, termést, virágot, de az 
embert is egyaránt megviselte a tartós szárazság.

K orcsolyaegyleti g y ű lés . A Korcsolyázó-
egyesületnek tegnap délelőttre összehívott k ö z g y ü k  
miután a tagok az alapszabályokban előirt számban 
nem jelentek meg, nem volt megtartható. A köz
gyűlés 20-ikán délelőtt 11 órára van kitűzve, melyre 
a tagok ez utón meghivatnak. A gyűlés tárgyát az 
1906—907. évi zárszámadások és a tennisz-pályák 
bérbeadása fogja képezni.

Szent A ntal esté ly . A Szent Antal estély 
rendező bizottság f. hó 30-án, Űrnapján este fél 8 
órakor tartja záróestélyét a nBudapest“-szálloda nagy
termében, melyre Szentiványi Károly a magyarországi 
kath. egyesületek orsz. szövetségek igazgatója is 
megígérte szives közreműködését. A műsor a követ
kező : 1. Zenél a helybeli első zenekar. 2. É őkép, 
rendezik, P. Gergely és Janicsek József. 3. Szabadelő
adást tart Szentiványi Károly. 4. Énekel Dr. Vass 
Lajosné. 5. Szaval Szemlét Ferencz. 6. Zongorán 
játszik Alföldi László. 7. Záróbeszédet tart G óf 
Mikes János plébános védnök. 8. Előkép. 9. Zeuél 
a helybeli első zenekar. A meghívókat a jövő héten 
küldi szét a rendezőség. Jegyeket Z Székely Dénes 
könyvkereskedőnél lehet előjegye/.tetni.

A  városi k ö z e g é s z s é g ü g y i b iz o t tsá g  folyó 
hó 14-én és 15 én délután Dr. Solymossy Lajos el
nöklete mellett ülésezett. A bizottság összehívását 
a járványszerüleg fellépett tífusz tette szükségessé.
A bizottság a közegészségügy terén észlelt hiányokat 
beható tanácskozás tárgyává tette, s Dr. Lengyel 
József megyei tiszti főorvos javaslatára elhatározta, 
miszerint tekintettel arra, hogy a legtöbb betegülési 
eset a Szentimre utczai kettős kút vizének fogyasz
tása következtében történt, e kút, valamint a Dávid 
Gergely kútja is hatóságilag kitisztítandó és dezinfi- 
cziálandó ; azonban az összes kutaknak kitisztítása is 
immár elkerülhetetlen. Határozatba ment, hogy a 
közönséget felszólítják, miszerint ivóvízül a kórházi 
vízvezetéki vizet használja, melyet az igazgatóság 
készséggel bocsátott közrendelkezésre a járvány tar
tamára. A Szabó Ferencz-féle malomárkának lecsapó- 
lását múlhatatlanul szükségesnek mondta ki a főorvos, 
valamint szükségesnek tartja azt is, hogy az utcza- 
seprők szigorúan utasittassanak a szemét naponkénti 
elfuvarozására. Az egyes telkek tisztaság tekinteté
ben hatóságilag felülvizsgálandók. A bizottság Dr. 
Lengyel József főorvosnak ezen igen fontos közegész
ségügyi propoziczióit magáévá tette, s azok megvaló
sítására a városi laűácsot felkérte. Dr. Solymossy 
Lajos indítványára úgy az elemi fiú, mint leányis
kolákat f. hó 16-ikától junius 3-ig bezárva tartják. 
Dr. Imrék Domokos indítványára megkeresik a pol
gármestert, hogy a város ivóvíz szükségletének ellá
tására tegye meg a lépéseket. A bizottság üléséből 
kifolyólag Gotthárd János polgármester a következő 
felhívást bocsátotta k i :

Tekintettel a város területén fellépett hasi 
hagymáz járványos betegségre, a vármegyei köz
kórház vízvezetékéből a vármegyei kőzkórház előtt 
a városi lakosság ivó-viz szükségletének ellátása 
végett egy közkút létesittetett. Ezen újonnan fe
lállított közkút vize kizárólag csakis ivóvízül hasz
nálandó. Ennélfogva felhívom a város lakosságát, 
hogy ivó-viz szükségletét legelső sorban ezen újon
nan felállított közkutból lássa el, miután a já r 
vány terjedésére a régi közkutak vizének az egész
ségre ártalmas volta volt a legnagyobb befolyással. 
Megjegyzem, hogy a megyei közkórház előtt föl
állított közkutból vizet hozni kizárólag csupán 
korsókkal vagy kártyákkal van megengedve — 
csebrekkel onnan vizet hozni tilos.

M ű tárgyak  ép ítése . Udvarhelymegye közi
gazgatási bizottsága a szentegyházasfalu—székely- 
zsombori tvht közúton 79. és 87. sz., a felsőboldog- 
l&lva—felsőrákosi utón 17. sz. és a vargyas—barothi 
utón levő 2. sz. műtárgynak 5069 kor. 09 fill., 6979 
kor. 75 fill., 3710 kor. 66 fill. és 10195 kor. 33 fill., 
vagyis összeseo 25954 83 kor. 75 fill., 3710 kor. 66 
fill. és 10195 kor. 33 fill., vagyis összesen 25954 83 
korona összeg erejéig való újraépítését engedélyezte. 
E munkálat foganatosításának biztosítása czéljából 
junius hó 4-ik napjának d. e. 10 órájára az udvar
helymegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyiségé
ben zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. Aján
latok minden műtárgyra külön teendők és a munká
lat esetleg külön-külön fog kiadatni. A szóban forgó 
munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes 
teltételek a nevezett magy. kir. államépitészeti hiva
talnál, a rendes hivatalos órákban, naponkint meg
tekinthetők.

B érm akörút. A tavaszi bérmálatot Udvar
helymegyében Májláth püspök gyengélkedése folytán 
Dr. Lányi József nagyváradi kanonok és felszentelt 
püspök fogja végezni, ki evégett f. hó 21-én Zsom
borra érkezik.

___________________ .______ 2Q- jBzám
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E sk ü v ő . Dávid Lajos m. kir. posta- és távi- 
rótiszt f. hó 21-éu tartja esküvőjét Nagy Róza kisasz- 
szonnyal.

B o b d a i G y e rty á n f fy  A lbert vasnagyke
reskedő, életének 58-ik évében, hosszas szenvedés 
után f. hó dti-ikán délben váratlanul elhunyt. Egy 
puritán jellemű, szorgalmas ember dilit ki az élők 
sorából Gyertyánffy Alberttel, ki életében kiér
demelte polgártársai szeretetét és becsülését. Gyer- 
tyánfy Albertnek kötelessége teljesítése volt a ve
zér elve. A becsületről való felfogása nem a mai kor
ból való. Szörszálhasogatásig tűnődve, aggódva mér
legelte tetteit, de ellenkező felfogást, eljárást nem 
kritizált. Bizonyára soha életében nem ártott senki
nek, ellenben jótékonyságának csak az élettel való 
küzdelem vont gátat. Testvérei, öcscsei, húgai, ro
konaihoz igaz szeretettel ragaszkodott. Telyes 40 

'évet töltött megszakítás nélkül kötelességei hu tel
jesítésében. Több évtized óta ülnök a helybeli keresk. 
törvényszéknél. Egész élete önzetlenség, lemondás.
3— 4 év óta tartó sorvasztó betegsége kínos, fájdalmas 
voltát csak sejteni lehetett. Gyöngéden titkolta kör
nyezetét kiméivé; megható volt martyromsága. A derék, 
jó embert tegnap délután temették el a róm. kath. 
sirkertbe osztatlan részvét mellett. Halálát kiterjedt 
rokonság gyászolja.

F e lv é te l a  k ath . főgim názium ba. A hely
beli róm kath. főgimnáziumban az 1907- 8. tanévi 
beiratások az I. II. és III. osztályban felsőbb rende
let folytán f. évi junius 30. julius 1., 2., 3. és 4. 
napjain eszközölhetők. Szeptemberben a nevezett 
osztályokba tanulók csak abban az esetben vétetnek 
fel, ha a felvételt a megállapított és még be nem 
töltött létszám megengedi. A behatáskor 12 kor. 20 
fill. felvételi dij fizetendő. Az igazgatóság.

H alá lozások . Derzsi Tihamér telekkönyvi 
tisztviselő, életéuek 32-ik évében f. hó 14-ikén, tar
tós betegeskedés után elhunyt. Halálával édes anyját 
özv. Derzsi Lőrincznét szül. Rácz Polixénát és szá
mos rokont borított gyászba. A megboldogultat 16-ikán 
temették el a felsőboldogfalvi ev. ref. temetőbe.

Todorás János munkás életének 44-ik évében 
f. hó 15-én elhunyt Patajdon. Halálát neje született 
Mánya Sára, leánya és számos unokája siratja. Te
metése 17-ikén volt Parajdon.

Iiénosy Béla, Udvarhelymegye nyug. főjegyzője 
életének 68-ik évében f. hó 10-én elhunyt. Az egykor 
jeles poétát Segesvárt temették el.

T anulók  tan u lm án yi k irán d u lása . A
helybeli róm. kath. főgimnázium 23 növendéke Spa- 
nyár Pál és Tamás Albert tanárok vezetése mellett 
7 napra terjedő tanulmányi kirándulást tett f. hó
4— 11-edikéig, mely alkalommal 2 napos Budapesten,
I-  et Fiúméban töltöttek; mig 4 nap az utazással 
telt el. Az idő rövidsége miatt Budapestnek látni
valóit csak részben szemlélhették meg. Megtekintet
ték a Halászbástyát, a Szent István szoborral, Má
tyás templomot, Szent István Bazilikát, Állatkertet, 
továbbá a Műcsarnokot, Szépművészeti Múzeumot, 
Nemzeti Múzeumot (állattárt), Margitszigetet, Vásár
csarnokot és végre a Királyszinházat hol az „Arany 
virág előadását nézték meg. Fiúméban a főgimnáziumot, 
a Domot, Terzattot, a Mólót s hajón Abbáziába is 
kirándultak. Programmjuk elég változatos volt, csak 
az a kár, hogy egyes dolgok megfigyelésére elegendő 
időt nem fordíthattak. Ennek oka* pedig csak az 
lehet, bogy az Államvasutakon tanulók tanulmányi 
kirándulásokon kedvezménnyel csak személyvonato
kon utazhatnak, s igy idejük nagyrészben utazással 
telik e l ; mig tornaversenyek alkalmával a gyorsvo
natokat is használják. Nem akarjuk a tornaversenyek 
jogosultságát elvitatni, de tény az, hogyha bármily 
nemű kirándulások rendezése kívánatos, elsősorban 
a lehető legmesszebre menő kedvezményt olyan ki
rándulásoknál kellene nyújtani, ahol a felügyelet 
erkölcsi tekintetben a legjobban gyakorolható. Mert 
csakis tanulmányi kirándulásoknak tervszerűen és 
gondosan előkészített és végre is hajtott programm- 
jával lehet elérni azt, hogy tanulók állandóan felü
gyelet alatt legyenek ; mig a tornaversenyek lénye
gében véve csak egy czélt szolgálván, a felügyeletet 
a tanulóknak 1—2 időre szorított pontos megjelenése 
teljesen meglazítja különösen akkor, amikor vidéki 
városok esetleg valami különös látnivalót, amely az 
ifjakat teljesen lekötné, alig nyújthatnak. Amellett a 
mostani örületes személyforgalom hosszabb ideig tartó 
utazásoknál az ifjúságot a kényelmetlen, túlzsúfolt 
kocsikban teljesen ellankasztja. A kirándulók e hó
II-  edikén érkeztek vissza a reggeli vonattal.

K oszorú m egvá ltás. Gyertyái fl'y Albert ha
lála alkalmából Gyerlyánf/y Bálint ny. m. kir. hon
védezredestől, Gyertyánffy Boldizsár pü tisztviselőtől, 
mint az elhunyt testvérétől, úgyszintén Szenti Bá 
lint kir. tanácsos, pü.-igazgatótól, mint az elhunyt 
sógorától 10—10 kor. összesen 30 koronát vettünk 
át ko8zorumegváltás czimén a Jótékony Nöogylet ja
vára. Az összeget rendeltetése helyéro juttattuk.

A szék elyk eresztu ri tan itóképző-in tézet
I-ső osztályába az 1907—1908. iskolai évre felvesz
nek oly éptestü, épszervezetü, egészséges ifjakat, 
akik 14-ik életévüket betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek és gimnázium, vagy reáliskola, vagy a pol
gári iskola legalább 4 alsó osztályát, vagy a felső 
népiskolát jó sikerrel elvégezték, vagy a jelen év ju
nius hó végéig elvégzik. A felveendő 30 ifjú közül 
18 ingyenes ellátás (bentlakás, reggeli, ebéd és va
csora), 4 pedig évi 105 kor. ösztöndíj kedvezményé
ben fog részesülni. A kedvezmények a középiskola 
vagy polgári iskola IV. osztályát végzett kitűnő és 
jeles előmenetelü növendékeknek fognak adományoz- 
tatni. A bentlakók ingyen lakást, fűtést, világítást 
és mosatást élveznek. Ingyen gyógykezelésben minden 
rendes tanuló részesül. A felvételért sajátkezüleg irt 
és 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodások a kö- 
zokt. miniszterhez czimezve jelen év május hó 31-éig 
Ujváry Mihály igazgatóhoz küldendők be. Minden 
folyamodó mellékeljen a kérvényhez egy helyesen 
megczimzett levélboritékot is, hogy a nagy szünidő
ben a felvételi értesítést, esetleg az okmányait biz
tosan megkaphassa. A felvételről szóló értesítést min
den folyamodó a miniszteri döntés leérkezése után 
azonnal fogja megkapni (legkésőbb augusztus 20-ig).

A róm. kath . tem plom  belső javítása és 
díszítésére adakoztak: (XXII. közlemény.) Paschek 
Viktorné gy.-ivén : Kiss András plébános Oroszhegy, 
Szabó György magánzó 50—50 kor., Paschek 
Viktorné, Szöllősy Etele titkár Brassó 25—25 kor., 
Bodosi Lajos, Szöllősy Samu, Haáb Márton, Özv. 
Virág Józsefoé 10 — 10 kor., Péterffy Lőrincz plébá
nos Szenttamás 12 kor., Virág József Budapest, 
Zimny Fereucz, Csiky Zakariás, Karácsony János
5—5 kor., Kalapács P. János Zetelaka 4 kor., Gál 
Imréné Szentkirály 3 kor., Ilolzman N., Jakocs Imre 
Zetelaka, Karácsony János, Szász Tamás, Szeles Ba
lázs, Virág Mariska, Mártou István Remete, Zaka
riás Mikiós, Zakariás Ignácz 2 —2 kor., Mihály Já
nos, Péter Gergely, C«ikmá’>tor Jánosné, Dóczy La- 
josné, Boros Lajosné, Mátéffy János, Berkeczi La- 
josné, Jánosy Sarolta 1 — 1 kor., Mátéfi Dániel 40 
fill. Összesen 255 40 kor. — Jancsó Jáuosué gy.-ivén : 
Jancsó Jánosné 5 kor., Jaucsó János, Stuhmiller 
Antalné Cs.-Szépviz, Faraó Simon Szépviz, Özv. 
Dziatkievitsné Szépviz, Jancsó György Szépviz 2—2 
kor., Jancsó Béla 8. o. t., Jancsó Károly Gy.-Szt. 
Miklós, Jancsó Károlyné, Jancsó Erzsi, Jancsó Kál
mán, Jancsó Mózes, Stuhímiller Antal, Özv. Mihályué, 
Kovács Mihály, Jancsó Győrgyné, Dobai I., Szabó 
Ferencz, Zakariás Istvánná, Bodó Anrásné, Özv. 
Fejér Miklósné, Zakariás Audrás, Bede József, Gagyi 
István, Mikes József 1 — 1 kor., Ifj. Stuhímiller An
tal, Jancsó Károly, Kuna József, Antal Pál 60—60 
fill., Jakab Jáno5, Teutsch György, Tamás Balázs, 
Ferenczi István, Bürki Zsófi, Fejér Miklós, Dajbu- 
kát Dávid, Császár Joachim 50—50 fill., Deák Anua, 
Várady László 40—40 fill., Bodházi Sándor, Ger
gely Ferencz, Péter László 30—30 fill. Összesen 42 
kór. 10 fill. — Embery Árpádné gy.-ivén : Embery 
Árpádné 10 kor. 3. gyüjtőiv összege 307'60 kor., A 
róm. kath. főgimnázium ifjúsága a Mária oltár ja
vítási költségének befizetett első részlete 105 87 kor. 
Burger Arthur I. részlete 10 kor. Dómé Rezső régi 
Ígérete 5 kor. I —XXI. közlemény összege 12979 14 
kor. Összesen 13407 51 kor. Fogadják a uemesszivii 
adakozók ez utón is hálás köszönetünket Mikes Já 
nos gróf főesperes plébános bizottsági elnök. Paschek 
Viktor, bizottsági pénztárnok.

A dom ány a tanszerm úzeum nak és ér
tesítés. Felkérottünk a következő sorok közlésére: 
Az udvarholyvármegyei tanitóegylet népiskolai tan
szermúzeuma részére Székely Dénes, helybeli könyv- 
kereskedő, újabban 3 kötet népiskolai tankönyvet; — 
Vaday József, nagyváradi közs. el. isk. igazgató, 
mint szerző, 15 kötet munkát és a Singer és Wolf- 
ncr budapesti könyvkereskedő és könyvkiadó ezég 
újabban ismét 20 kötet népiskolai tankönyvet ado
mányozott. Fogadják az adakozók ezen adományaik
ért a Tanszermúzeum nevében köszönetemet. Cha- 
lupka Rezső ügyv. osztályelnök. Ugyancsak Ohalupka 
Rezső a következő értesítést teszi közzé: Az udvar
helyvármegyei népiskolai tanszermúzeum szervezeti 
szabályzatának kidolgozására és ezzel kapcsolatosan 
az udvarhelyvármegyei tanitóegylet alapszabályainak 
módosítására kiküldött bizottság e hó 23-ikán d. e. 
10 órakor a helybeli közs. el fiúiskola tanácskozó- 
termében ülést tart. Erről a tagokat ez utón ér
tesíti.

x A Kristály tiszta Hargita-figeti víz ára  üve
genként minden kereskedésben 8 fillér, minden étte
remben 20 fillér.
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K ivonat a m. hiv. lapból. Sertésvész fel
lépett szórványosan Homoródszentpál községben. — 
Juhliimló megszűnt Fenyéd községben. — Alsófehér- 
vármegye községi- és körjegyzői vizsgáló bizottsága 
által 1898. évi ju'ius hó 26 án 2—1898. szám alatt 
1871. évbeli zilahi születésű róm. hath vallásu Hamp 
Géza rés téré kiállított jegyzői eklevél állítólag el
veszvén, ezen oklevél megsemmisitettnek mondatott 
ki. — Ilodgya községben a László József gyümölcsös 
kertjében egy biczikli találtatott. — Vas Lajos firtos- 
martonosi lakosnak f. évi április hó 28-án tartott 
székelykereszturi juhvásáron egy drb tarka szarvas 
kecskéje eltévedt; mindkét füle hegye vágott. — De
meter János énlaki lakos, egy drb szürke tejes, juha 
és egy drb fehér kos báránya elveszett. — Április 
hó 28-án tartott székelykereszturi vásáron Borbáth 
Dániel ügyvéd tulajdonát képező 2 drb juh elveszett. 
Jegye jobb fülén B betű bevágva. — Elveszett pej- 
kancza. Depner János mirkvásári lakosnak az odavaló 
legelőről f. hó 6-án elveszett egy drb 3 éves pej- 
kanczája. A kanczának alsó lábszára barnás fekete. 
— Folyó hó 10-én Nagygalambfalva határán tilos 
területen legelve egy drb 6 éves fehér szőrű csákó 
szarvú fejőstehént a mező őrök felfogtak, a tehén 
bal farán F. bélyeg van rásütve. — Folyó hó 1-én 
éjjel Székelybetlenfalva között a héjjasfalva—C3ik- 
gyimesi ut nyugati sáncz árkában, a kadicsfalva— 
oroszhegyi viczinális ut betérőjétől pár lépéssel fel
jebb találtatott 3 drb 2 (kettő) hónaposnak látszó 
tehér szőrű malacz, 2 drb csihánzsákban vol s 1 
drb szabadon.

Szerelm i dráma. Két fiatal szerető szív 
dobta el magától az életet, hogy a halálban egye
süljenek. Ugyanis Szentdemeter községben Borsos 
József 18 éves ifjú és Barabás Anua szintéu 18 
leány, azon okból, hogy szüleik nem engedték meg 
egybekelésüket, közös elhatározás folytán az ifjú le
gény szivén lőtte magát, a leány pedig 8 pakk kénes 
gyulának oldatát itta meg és 48 órai kínlódás után 
ez is elhalt. A két boldogtalan szerelmes ifjút e hó 
11-én temették el nagy részvét mellett.

x A  baromfi ten yésztés jövedelm ezősége. 
A baromfitenyésztés a legjövedelmezőbb mezőgazda- 
sági ágak közé tartozik, de csak akkor, ha kellő 
szakszerűséggel Űzzük. A baromfi tenyésztéshez szük
ségeltető összes ismeretek a iegszakszerübben Parthay 
Géza lapjában a „Szárnyasaink^-baLü vannak tár
gyalva, igy ez a lap úgyszólván nélkülözhetetlen 
segéd eszköze minden tenyésztőnek. Aki nem ismeri 
még a Szárnyasainkat, az kérjen mutatvány számot 
a kiadóhivatalból Budapest, Rottenbiller-utcza 30. 
szám. Szíveset, küldenek.

x É rtesítés. Van szerencsém az igen tisztelt 
közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli 
piaczon Battyáni-tér 4, szám alatt (szembe a mille- 
niumi oszloppal) folyó hó lö-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 Szenkovits János Utóda.

TÁVIRATOK.
U i u l u p e s l ,  május IS.

(Érk. d. u. 5 ó.)

Vasutasok szolgálati szabályzata.
A képviselőház igazságügyi bizottsága ma 

délben H o l l ó  Lajos elnöklésével ülést tartott, 
melyen a vasúti szolgálati rendtartásról szóló 
törvényjavaslatot tárgyalta.

A kormány részéről jelen voltak K o s s u t h  
Ferencz, G ün  t h e r  miniszterek, Sz t e r é n y i ,  
Me s k ó  államtitkárok, S t e t t i n a  m. tanácsos.

A törvényjavaslatot J a n k o v i c s  előadó 
ismerteti. Fontos e javaslat, mely sok ezer em
ber jogait, kötelességeit szabályozza. A 33. §. 
sztrájk és passzív resistenczia tárgyában intézke
dik. A javaslatot elfogadásra ajáulja. S á g h i  
elfogadja a javaslatot.

K o s s u t h  Ferencz a vita során felszólalva, 
fontosnak tartjá eldöntését annak, hogy meg 
engedhetö-e a sztrák vagy nem. Intézkedni 
kell, hogy a szegény ártatlau emberek rossz
akaratú mozgalmakban részvételre ne kéuy- 
szerittesseuek. A részlet kérdések módosítása 
elöl nem zárkózik e l ; a sztrájkot emberileg le
hetetlené kell tenni. A jogok épségben tartásával 
államvasuti alkalmazottak rendeleti utón még 
kedvezményeket fognak kapni.

S z t e r é n y i  felszólalásában pihenő és sza
badságidő tekintetében tart szükségesnek intéz
kedéseket, úgyszintén igen fontosnak tartja a 
vasúti tisztviselők eladósodása mentesítése tár
gyában teendő intézkedéseket.

Összes felszólalók a javaslatot általános
ságban elfogadták. A részletes, tárgyalásra szer
dán kerül sor.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája
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fl Kárpátot gyöngye!
Természetes ásviíny- 
z ir  gyógy borvíz! zzz

Főraktár Szókelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
l i n p l w i i ő  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.

m A Kárpátot gyöngye!

>

9
gW l
e
5T
e*

s
**

m •
N

Szerves anyagoktól mentes! 0'
gíCX~ É p ü let-ü v eg ezés!

H t a

olvassa
e l!

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 
felhívni a mai kor igényeinek megfelelőieg berende
zett kereskedésemre, hol

porczellán , üveg , díszműáruk, gyermekjátékok, 
névnapi és menyegzői ajándék tárgyak és még szám
talan sok összehalmozott szép áru

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva Füszerosztályombau — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely ti*ztaság és rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszer-edkkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

A legjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák é9 szalon-czukorkák 
teasüteméuyek nagy raktára

Szentpéter” G ergel” ,
Székely udvarhelyi.

■----------------------------------------------------------------------B
Utazó kofferek ! Szalon petróleum !

Barss-, Borszéki-, Kászoni-Viz raktár.

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

alá, Benedek Béla vendéglője helyére. 
Kölcsönöket ad 7%-ékos kamat mellett. 
Betétekre 5%-ékos kamatot fizet.

nékiil ne együnk levest.
\cliilny CMepp c lrK eiid ii!

A k i Budapestre jön, ide megy!

Á M O R  k Av e h á z

(ezelőtt Beliczay)
Budapest, Nagymcző-utc/.a 7. sz.

Tulajdonos: K i M Z U I K  O V I I . A .

N aponta TOLL Á R P Á D  és 
TOLL KÁROLY teljes zenekara 

h a n g v e r s e n y e z .

Minden idegen nézze meg!

481—1907. a. számhoz.

Hirdetmény. I
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter az 1907. évi április hó 30-án kelt 90762/906. 

számú rendeletével a marosvásárhely — gyergyószentmiklósi állami közút 54— 56. szakaszán 
levő utszabályozás helyreállítását 18582 kor. 20 fillér összeg erejéig engedélyezte.

A feutemlitett munka kivitelének biztosítása czéljából az 1907. május hó 31-ik 
napjának d. e. 10 órájára a székelyudvarhelyi in. kir. államépitészeti hivatal helyisé
gében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálatok végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett hiva
talhoz annyival iuká ib igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem 
fognak vétetni.

Az ajánlathoz az általános feltételekben előirt, az engedélyezett költségösszeg 
5%-ának megfelelő bánatpénznek az állampénztárnál (adóhivatalok, vámhivatalok, sóhiva
talok stb.) történt letételét igazoló pénztári nyugta csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó m ű s z a k i  művelet és részletes feltételek a neve
zett rnagy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákbau, naponkint megtekinthetők.

Távirati ajánlatok nem vétetnek figyelembe.
Kelt Székelyudvarbelytt, 1907. évi május hó 10-éu.

Szobotka Rezső,
kir. főmérnök.

„ K r is tá ly "  gőzmosó-gyár
és Vegytisztitó-inlml Kolozsvár.

Elvállal vegyileg tisztitaui női és 
férfi ruhaneműket, mos, vasal fehér- 
nemüeketa legszebb kivitelben, gyor- 
sau és előnyös árak ellenében. Szé- 
kelyudvarhelyeu képviselve: Szen- 
kovits János utóda uri-divat keres
kedő által, hol árjegyzékek is kapha
tók Csomagolás és szállítás a kép

viselet által díjtalan

Védjegy :
Kék mezőben két kulcs.r

legmegbízhatóbb gyártm ány!

SCHLOSSERHERMAIN&C-0 

COG-NAC
DISTILLERIE FRANC MSE MODÉLE 

P R O M O N T O R .

Kizárólagos elárusiiás jYiárK TesWéreKttél.
Iviváoatra próba mintativeg.

T Ö R Ö K  szerencséje Ö R Ö K
h«  B n » »  s n  15 3 n  r a  át «m B a-n az a szerencse, mely bankházunknak kedvez Rö id idd a latt 3 0  

J P  ű v s  aB B S b B Bfl B f i i  SL®a &/B HO , , i ü i „  k o r o n d u d l  It il il ) ■ ■ y e r e m t  n y t  ű z e t t ü n k  k i
i u i g y r a b e c s ü l i .  v e v ő i n k n e k  : ezek között a két legnagyobb nyereménvt és pedig:

kétszer a nagy 4ÍS (381 koronás főnyereményt, / f l  A h  á i !)) fcií ö  d  fe koronás
jutalmat, a 'ti® aJz  Sur « v ly  a legnagyobb v  v  főnyereményt,

továbbá 6 á 100  OOO, 3 á 1)0 0 0 0 ,  3 á 8 0 .0 0 0 ,  3 á 70  0 0 0 ,  4 á GO,0 0 0 ,  több 
5 0 ,0 0 0 , 4 0 ,0 0 0 , 30  0 0 0 , 2 5 ,0 0 0  2 .0 0 0 , 1 .000 , 5 0 0  koronás és egyéb nyereméuyt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztalysorajátékában vegyen részt és 
rcndeljeu nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 20-ik uj magyar osztályaorsjátékban

125 .000 ™ 62 .500  í r a s s  16 millió 4 5 7 .0 0 0  Korona
hatalmas összeget sorsolnak ki — Legnagyobb nyeremeay esetleg

továbbá 1 iutalom 600 000 L nyeremény 400 000, t á 200 000, 2 á 100 000 2 ft 90 000, l  á  80 000. 2 i  70 000 
2 i  60 000, 1 á 50 000, 3 á 40.000, 3 á 30 000 6 á 25 000, 9 á 20 000, 13 A 15 000 44 á 10 OOU koroua e» meg 
sok egyéb nyeiemény.

A h é t  melyik n a p ja  bir ö.ire nézve külöuös ,je len tősé{jye l ? Keudeljen ua'uuk oly sorsjegyszauiot. mely azon nap 
mellé van jegyezve, amelyen kmóuös eseményeknek volt részese.

V asárnap Hétfő Kedd Szerd a C sütörtök P é n te k S zo m b a t
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 3 4 9 8 1

Az 1 osztályú sorsjegyek tervszerű á r a i :
'/'a eredeti sorsjegy frí —'75 vagy K 1-50 >/., eredeti sorsjegy írt 1 50 vagy 3 koroua
’/ü eredeti sorsjegy írt 3-— vagy K 6 — ’/, eredeti sorsjegy írt 6 — vagy 12 korona 

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul Megren
deléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

^ m Z IZ Z Z Z IZ U  f o ly ó  é v i  m á  ju s  l ió  2 3 > ig ,
hozzánk bizalommal beküldeni, miután szereucse-sorsjegyeink igeu keresettek és gyorsan elfogynak.

Sürgönyeim: Törökök, Budapest. IS iU lU llÁ Z  16 . T .  IS I l i i  . Sürgönyeim : Tö-ö : 'k . Budapest
Hazánk legnagyobb osztólynoi-sjAtéfcc üzlete.

Főárudánk osztálysorsjáték-üzletti:
Központ: S z e rv ita -tó i-  3/a. I fiók: V á c z i - k ö n i t  4,ja..

saját palotánkban.
II fiók : T e r é z - l s ö r t i t  4 ( l / a . III f ió k : M a z e n i u - l i ó r n t  I I , a .


