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Restauráczió.
Székely udvarhely, május 31.

Más fogalmak, más érdekek fűződnek ma 
a restauráczióhoz, mint hajdan. Régen, mikor a 
hivatali állások tisztséget képeztek, a mikor a 
márkálisokra megjelenő tagokat nem a kortes
kedés toborzottá össze, — a tisztviselők meg
választása is más szempontok és irányelvek 
mellett történt. Azt nézték, ki az érdemes reá. 
Ma, sajnosán látjuk a hagyományok letűnését. 
Személyes ellen- és rokonszenv vezeti sok esetben 
az urnához lépő polgár elhatározást. Sokszor nem 
is független attól a befolyástól, melyet az ön- 
kinálkozás reá gyakorol. Nem választ — csak 
szavaz. Nem érdemet keres másban, hanem 
protektort a maga részére. Eunek daczára, 
ugv véljük, hogy a folyó év végén itt, Udvar
helymegyében, megejtendő megyei tisztujitás 
a régi hagyományok szerint fog megtörténni. 
Idebent a központban, a honnan minden moz
galomnak természetszerűen kiindulni kellene, nyu
godt a hangulat, zavartalan az egyetértés. Csak 
kint a vidéken bújnak elő a bizonytalan ho
mályból, a mint halljuk, egyes kombinácziók, — 
talán hogy megtévesszék a perifériák gondolko
zását.

Hisszük azonban, hogy minden erőszakolt 
kombinácziók elleuére, Udvarhelymegyében a 
megyei tisztujitás minden nagyobb emóczió nélkül 
fog megtörténni. Ha a dolgok ilyetén való kialaku
lásának okát kutatjuk, könnyen rájövünk, hogy ez 
annak az istenbékének tulajdonítható, mely most 
a megye beléletének minden mozzanatában előre-
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haladás alakjában nyilvánul. Mert, hogy most 
politika nincsen, és az erők nem a személyi 
harezban olvadnak föl, amelynek következtében 
a megyei tisztujitás is a legsimábban, az ellenvé
lemények kiélesitése nélkül fog lefolyni, az is 
az isten áldásához tartozik. Ebből vagy abból 
a kérdésből hiába iparkodnak egyesek szikrát 
csiholni: mind csak a hajánál előrángatott téma.

A militárizmus legfőbb hibája, hogy egy 
esetleges háborúért állandóau elvonja a társada
lomtól a munkáskezek egvrészét, s egy oly tes
tületet teremt, mely szükséges a harezban, de 
improduktív a béke idején. Nem szabad, hogy 
a vármegye ilyen testületté legyen. Egyeztetni 
kell az érdekeket s megadva az alkotmányvé
delmi szempontnak az őt feltétlenül megillető 
prioritást, módot kell keresni, hogy ennek alterá- 
lása nélkül, a többi szempont iránt is igazságosak 
legjünk. Udvarhelymegye közigazgatásáról pedig
— és ezt nem habozunk itt a nagy nyilvános
ság előtt is kimondani —- megállapíthatjuk, 
hogy jó ; tisztviselő kara ambiczióval, munka
kedvvel, lidéreznyomás alól felszabadult szeretet
tel felel meg a reá bizottakuak. A midőn pedig
o-zt megállapítottuk és jvábbra is igazságosak 
akarunk maradni, konstatálnunk kell azt is, 
hogy az imént lezajlott nemzeti küzdelemben a 
tisztviselőkar kifogásolt magatartása — sajnos,
— a törvényhatósági bizottság többségének 
gyengesége folytán állott elő, iráuyitólag be
folyván a tisztviselőkre.

A lecsillapodott kedélyek erre azonban 
reábuzták a feledés fátyolát, s azok, akik az

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyilttér sora 
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uj érában vezető szerepet nyertek, a korábban 
ellentétben állók soraiban nem az ellenfeleket, 
hanem az uj munkatársakat keresték s czéljukat 
nem az ellentétek kiélesitése iránti vágy, de a 
közügy előmozditása képezte, mert tudatában 
vannak annak, hogy a múlt küzdelmei bő ta
nulságot hordanak méhükben

Enuek a jegyében nézhetnek a megyei 
tisztviselők a választások elé, s az intéző kö
röket is — jól értesülésünk szerint — ez fogja 
irányítani. Minden ezzel ellenkező hir közönsé
ges koholmáuy, mely a perifériák megtéveszté
sére van szánva.

E koholmányok bizonyítják a legjobban, 
hogy az alkotmányvédelem szempontja kívánja 
ugyan az autonómia hatáskörének kitágítását, 
de a tisztviselők hatévenkénti választását abszo
lúte nem kívánja. Mert micsoda biztosság 'azé 
a vármegyei tisztviselőé, aki hiba nélkül, mu
lasztás nélkül — néha éppen kötelességének 
pártatlan teljesítése miatt — a cziklus lejártá
val hivatalát elveszítheti, de legalább is intri
kálhatnak ellene még ott is, ahol a tisztviselő
kar szolidáris, mint éppen — akarjuk hinni — 
Udvarhely megy ében. Gondolatnak is abszurdum, 
hogy egy bűnös tisztviselő a kiválasztással sza
baduljon a büntetés elől, sőt nyugdijat is vigyen 
magával. A tisztujitás nem erre való. Tessék 
az illetőt a fegyelmi vizsgálat igazságossága és 
pártatlansága alá vonni, s ha hibás, büntetni, 
sőt elcsapni; de semmi esetre sem a választás
nál felelősségre vonni amúgy kerülő utón, orozva.

Az ilyeu körülmény visszahat a közigaz-

Itáliában- (2)
Mozaikok.

Irta: K o vá cs  Já n o s .

IV . Rómában.
Április 8-ikán végre Rómába értüuk. Az idegen 

az örök városban először nagy csalódáson esik á t : 
egy világváros méreteit, pompáját és mozgalmasságát 
képzeli maga elé és mindezek helyett szűk utczákon, 
aránylag kicsinyes igényeket elégítve ki, vonul be a 
vasúttól. Azonban egyszerre kifejlődik a Szent-Péter 
tere szökőkutjaival, hatalmas oszlopcsarnokaival az 
óriási dómmal: s eloszlik a csalódás, megszűnik min
den fáradtság.

Ez a délelőtt pihenésre volt szánva s alig egy 
óra letelte után — mosakodást, tisztálkodást végezve 
— csaknem mindenikünk a Szent-Péter templomban 
volt. Első belépésnél méreteit át som tudjuk tekin
teni: de a mint végigmenve rajta képét megalkot
tuk, bámulatos nyugodtság fogja el a hányódó emberi 
lelket. Mintha csak hatalmas kupolája és hatalmas 
oszlopai ráfeküdnének a térre és ráfeküdnének a 
kicsike emberi szellemre I Dehogy 1 Ez a szellem, ha 
ilyet tudott alkotani, maga is majdnem megistenült. 
A csacska ajak elhallgat, a nyelv hangtalan imát 
mormol. Érzi hogy itt lebeg körülötte a végtelen 
isteni lénye, kinek dicsőítésében az ember soha ki 
nem merül, kinek dicsőségére az ember itt alkotta 
meg a legtökéletesebbet, mint boldogult Csebély Adolf 
elragadtatva mondotta egykor előttem.

Legalább én itt jobban éreztem Isten jelenlétét, 
mint akár a tengeren. Ez azonban csak amolyan 
általános áttekintés ; ide mindennap el fogunk jönni; 
itt mindennap fogunk lelki gyönyörűségekkel teltezni. 
Most pedig ki a szabadba, mert az egymásra tóduló 
benyomások egészen elkábitottak.

Kiérkezve, még egyszer visszatekintünk a hom
lokzatra és nem találjuk soknak azt a 260 millió 
frankot, mit az áldozatkészség a csodamü megterem
téséhez összehordott. Michel Angelo utolérhetlon al
kotásával szemben egy merészen karcsú obeliszk

emelkedik tetején Péter apostol bronzszobrával. Váj
jon kinek dicsőségét hirdette ez ? A világ legvéreng
zőbb, de egyúttal legostobább zsarnokáét: a Néróét. 
Mert ime czirkuszban vagyunk; azon a területen 
járunk, hol 2000 év előtt a játékéhes nép még Nérót 
is képes volt isteníteni, ha ennek, fejében ártatlan 
kisdedek, tiszta hajadonok szétmarczangolt tagjain 
marakodtak Afrika vérengző oroszlánjai, tigrisei. 
Tovább a vatikáni kertek: itt dobzódott, dorbézolt, 
fajtalankodott Néró. Ámde az éjszakát meg kell vi
lágítani : tehát fáklyákat elé ! És milyen jók lesznek 
ide a keresztények. Szurokba mártják, fához kötözik 
és így gyújtják meg ökot. Nemde isteneket izgató 
látványosság. És hová lett Néró; hová lettek kéj
hölgyei, talpnyaló szenátorai, intrikus udvaronczai, 
egymás ellen áskálódó vezérei ? Fentebb említem: 
Neró obcliszkjén Péter aj.őstől bronzszobra áll!

*

Ha már képzeletben feltámasztottuk Neró ret
tentő korszakát: forduljunk vigasztalóbb képekhez. 
Capitolium, Palatínus, Fórum Romanum : egy világ
történelem romokban. Ámde azért több, mint egy 
évezreden át itt volt Róma érverésnek lüktetéso, innen 
igazgatták a világot, itten alkották azokat a hatal
mas terveket, melyek a római sas merész röptének 
irányt adtak, itt állott ama híres aranyoszlop, — 
rajta az összes római tartományok nevével — mint
egy kiinduló pontja a világuralomnak és viszhangja 
a leigázott népek sóhajának. Világtörténelem romok
ban! Csak úgy rajzik, zsibong az emlékezet, csak 
úgy tolongnak lelkűnkben a képek. A pogány istenek 
templom köveiből keresztény templomok lettek, egy- 
egy oszlop csonkán, vagy egészben az égnek mered, 
mintha sírköve volna ennek az eltemetkezett világnak. 
Császárpaloták körrajzi, nyilvános fürdők óriási om
ladékái jelzik a fényt, a pompát, ami itt valamikor 
a szemet elkápráztatta, a lelket etkábitotta; a szivet 
pedig büszkén dobogtatta a gondolat, hogy valaki 
„Cívis Romanus11, római polgár . . .

Majdnem teljes épségbeu emelkedik négy eme
letes magasságban a Colosseum ; Valamikor 70—80,000 
embert fogadott magába. Ott van Titus diadalive;

Jeruzsálem lerombolásának emlékére emelték, tehát 
jóformán Izrael országának szemfedője.

Vele szemben Nagy Constantin diadalive; bátran 
nevezhetjük a pogány Róma sírkövének és a keresz
ténység diadalkapujának, mert a kereszténység ezen 
vonult be a katakombák földalatti sötétjéből a vilá
gosság és felvilágosítás napfényére. A Capitoliumi 
muzeum megtekintését máskorra halaszthatjuk ; most 
kocsira ülünk és végighajtatunk a „Via sacra“-n, hol 
egykor a nagy Horatius csendesen sétálgatva törte 
fejét kópéságain, s félórai kocsikázás után a Kata
kombáknál, vagyunk. Mély megilletődéssel szállunk 
alá, hogy aztán feljőve, gyönyörködjünk a panorámá
ban, melyei a lenyugvó nap bucsúsugarainál az Al
bán hegyek nyújtanak. Innen, vagy 30 kilométer 
távolságból, vezette be ivóvizét a régi Róma és a 
vízvezeték ma is nagyrészben fennáll, igy táplálja ma 
is a pogány Róma a modern Rómát!

*
Magától érthető, hogy 60 tagból álló társaság

nak mozgása nehézkes, azért az örök város rej'ett 
szépségeinek felkutatására kisebb csoportokat alkot
tunk. Ilyen kisebb csopor okba verődve szemlélhettük 
a világ minden nemzetéuek turistáit. Legtöbb köztük 
az angol; itt is a nő. Mert a szőke, sovány angol 
milady és missz nem szorul rá a férfi gárdirozására: 
ketten-hárman összeállanak, miudeniknek kezében 
egy bedekker, inindenikoek lábán félretaposott sarkú, 
csolnak nagyságú czipő és vígan járják a világot. Ilyes 
tapasztalatokat először a Vatikán-feljáróin, főképen 
pedig a Sixtini kápolnában szerezhettünk. A kápolna 
zsúfolva volt idegenekkol, de e tömegből csak minden
5-ödik ha' férfi volt. És mig mi barbár keletiek, 
nyakszirtraerevedést kaptunk a mennyezet és pár- 
kányzat képeinek nézésében: addig az angol hölgy a 
a raktárból kibérelt egy jókora tükröt, az oldalpado
kon foglalt helyet és szépen maga elé csalva a képet, 
ülve, minden testi tortúra nélkül élvezte annak 
szépségeit. Fentebb barbároknak neveztem magunkat, 
de azért ne tessék kétségbeesni, mintha a magyar 
név becsületén és dicsőségén valami csorbát ejtettünk 
volna. Ezt nem is tehettük, azon egyszerű okból, 
mert muszkáknak tekintetlek bénánkét.



I

gatás színvonalára is. És ez a szempont foko
zott fontosságot azért nyert éppen most, mert 
bekövetkezhetnek újra a politikai küzdelmek, 
mikben a vármegyei tisztviselőknek fontos sze
rep jut és a mely szerepben minden paragra
fusnál fontosabb az intézményeket kitöltő em
ber és szellem, vagyis a tisztikar, mely a kö
zelmúlt igazságait gondosan leszűrte a maga 
számára. Ha a tisztviselőkar szilárd, melynek 
élein a leggondosabb marok szorítása is csak 
önmagát vérzi föl, ha a szellem, a mely eltölti, 
az önérzetes, független férfiaké, akkor lehet 
csak hatásos minden tételes intézkedés. A tö
méntelen érdekösszeütközés, protekczió közepette, 
emelt és tiszta fővel, nem elvont, de a való 
élet igényeit kielégítő igazságossággal kell ha
ladni a vármegyei tisztviselőnek. Udvarhelyvár
megye tisztviselőkaráról pedig megállapíthatjuk, 
hogy a nép szolgálatára és köuyebbségére volt, 
vagyis a reá bízottaknak megfelelt.

Ha már pedig, ez áll — és áll — továbbá, 
mint fentebb is említők, az iutézőkörök állás
pontja is egyezik ezzel, úgy a mi restauráczi- 
óuk, hiába minden közzédobott makhinácziónak, 
a legsimábban fog lefolyni, bizonyságául annak, 
hogy a megyei politika magas niveaun áll, és 
a megye békességének vára okos, körültekintő 
vezetés által akként szilárdult meg, hogy most 
békétlenkedők csoportjáról szó sem eshetik, s 
pusztán személyi, tehát privát természetű kifo
gásokról, ha lehet a malom alatt hallani.

Természetesen fáj némelyeknek, hogy az 
uj régimé létrejöttekor, a régi rendszerből át
jött, azonban attól teljesen kijózanodott tiszt
viselőkart, — melynek munkabírását ellenségei 
is kénytelenek elismerni, — nem csak alulról, 
de felülről is, vagyis onnan is tartják, honnan a 
közigazgatás útvesztője részleteiben átlátható és 
a honnan Ugrón Ákos főispáu inteucziói szerint 
kiirtható minden visszaélés, minden burjánja a 
pártos közigazgatásnak.

1907. junius 2. (2) Udvarhelyi Híradó.

Reassuramálva: az itt-ott elvetett konkoly, 
mely erről, majd arról a jelölésről emlékezik 
meg: konkoly marad, melynek nincsen ter
mőföldje, hol gyökeret verjen, de nincs is czélja 
és létjogosultsága sem, mivel a megyei tisztviselő
kar birja a közönség bizalmát, elismerését, s 
igy a választások elé nyugodtan nézhet.

B E L F Ö L D .

Uj h iv a ta li  á llá so k  a  m eg y én é l. Udvar- 
helyvármogye törvényhatósági bizottsága múlt év 
októberében tartott közgyűlésében a megyei árvaszék- 
nél egy ülnöki, kiadói, igtatói és dijnoki állás kre
álását határozta el s azok javadalmazását a folyó 
évi költségvetés keretébe be is illesztette az állami 
javadalmazás terhére, a nyilvántartói állás megszün
tetésével. E költségvetés a napokban érkezett le a 
vármegyéhez. A tervezett állásokat a miniszter 
jóváhagyta. A jóváhagyás azzal a módositással 
történt, hogy az ülnöki állás helyett aljegyzőit 
kreált, mig a többit a tervezet szerint engedé
lyezte. A jóváhagyás kiterjed a dijnoki fizetések 
emelése tárgyában alkotott szabályrendeletre is. A 
belügyminiszternek ezen intézkedése élénk bizonysá
gul szolgál Udvarhelyvármegye iránti jóindulatáról.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, május 31.

A horvát kérdés teljesen a feje tetejére 
állt. Magyarország csalódott a horvát testvérek
ben, mikor a velük való megbékülés útjait ke
resvén, uagy engedményekben részesítette őket. 
Mert mindig követelők voltak, s ráadásul mindig 
gyaiázták és sértegették a magyart. A magyar 
zászlót bemocskolták, földig gyaiázták, egy köz
ismert ocsmány nótájuk pedig kötelet kíván a 
magyarok nyakára. Gyűlölnek mindent, ami nem 
horvát, vadul, engesztelhetetlen dühhel akarják 
berendezni a gyomruk’, t  oly módon, hogy lehe
tőleg sokat falhassanak föl a világból. Néhány 
év előtt már a Horvátországban élő szerbekkel

22. szám.

is összevesztek, most pedig Magyarországot sze
retnék fölosztani. Most szabad világ van, hát 
nekik kellene a szabadosság. Mikor a magyar a 
szabadságért harczolt, akkor a horvát politika 
a bécsi reakezió talpát nyalta és sereget kül
dött az országra, hogy a szabadságot leverni 
segíthessen. Azóta is és azután is mindig Bécs 
felé futkároztak, az osztrák politikával szövet- 
köztek, oda ajánlották föl magukat, hogy álmu
kat, a nagy horvát birodalmat megvalósíthassák. 
Most egyelőre szünetel ez az álomkergetés, most 
a magyar nyelvet szeretnék kikergetni Horvát
országból. Amugyis már régen szokásuk, hogy 
elutasítanak mindent, ami magyrar, egyáltalán 
nem akarnak tudni semmit arról az országról, 
amelynek ma önállóságukat köszönhetik. Való
ban a legfőbb ideje volna, ha az állam tekintélye 
egész súlyával utasítaná rendre a vele paczká- 
zókat, mert a horvátokkal másként beszélni már 
nem lehet. Evés közben igen nagyra nőtt az 
étvágyuk!

*

Csodálatos ország, csodálatos operett-biro
dalom ez a mi országunk. Éppenséggel olyan, 
mint egy nyári vendéglő, amelynek a léte, pénz
ügyi egyensúlya teljesen ki van szolgáltatva a 
szeszélyes idő változásainak. H a van eső, akkor 
nincs jövedelem, ha ellenben nincs eső, akkor 
van bevétele a vendéglőnek, ahol kitűnő ételek
ről és italokról gondoskodtatik a tulajdonos ál
tal. Ilyen nyári vendéglőhöz hasonló a mi or
szágunk. Csakhogy az a külömbség a nyári 
vendéglő és Magyarország közt, hogy mig a nyári 
mulatók akkor keresnek, ha nincs eső, addig ez 
az ország tönkremegy, ha a szükséges időben 
nem nyílnak meg az ég csatornái. Egy kis szá
razság ennek a szegény országnak millióba ke
rül. Még az állat is megszenvedi itt a sorsát, 
ha nincs elég eső, hát még az emberek ! A 
májusi eső kegyelmétől azonban nem függhet egy 
ország sorsa. Az ipar az egyetlen eszköz, mely 
ettől a függéstől felmentheti az országot. Jöjjön 
el tehát az ipar korszaka és ennek első felté
tele : az önálló vámterület. Sohasem érezte az 
ország ennek oly szükségét, mint most, mikor 
az egész ország gazdaközönsége komor remény
telenséggel szemléli az időjárás szeszélyeit és

Először Rómábau fejezte ki bámulatát egyik 
vezetőnk a felett, hogy ezek a szláv idiómák de 
furcsán hangzanak. Milanóban pedig a sekrestyének 
és kincstárnak őrzője csodálkozott buzgóságunkon, 
mely a messze Oroszországból is ide hozott minket. 
Mikor pedig tévedéséről felvilágosítottuk, a felett 
örvendett, hogy nem vagyunk osztrákok. Ugyanis a 
dicső bécsi politikának és osztrák diplomácziának 
annyira sikerült Lombárdiában meggyülöltetnie magát, 
hogy most évtizedek letelte után is, úgy szeretik 
őket, akárcsak . . . mi.

Egyébiránt ez délelőtt Michel Angelo „Utolsó 
itélet“-ének, Raphael Stanzáinak és a „Loggiákénak 
szemlélésében tett el. Minden képzeletet meghaladó 
lelki gyönyörűséget nyújtottak!

*
Délután különböző templomokat néztünk meg, 

dehát egy kis lelki pihenés is kell, kikocsikáztunk a 
Monté Pinciora. Ez Rómának legszebb, legnagyobb 
nyilváoos tere, az előkelőség találkozási helye. Innen 
nyílik legszebb kilátás a modern Rómára, a Victor 
Emmanuel korzóra, itt láthatni azokat a fényes foga
tokat, melyeket legfölebb a nápolyiak múlnak felül
s amelyek mellett a mi Andrássy-uti korzónk_ még
a legfényesebb is — elhalványul.

Azonban egyik utitársunk, kit már magas föld
rajzi fekvése is a természet örökös bámulására kár
hoztatott, annak a nézetének adott kifejezést, hogy 
mi kilátást otthon is eleget kapunk. Kiadtuk tehát 
a népszerű jelszót: „Nincs többé kilátás! Abzug 
Pincio 1“ Majd elválik!

»
A márvány é l; a márvány nevet és s ir; ujjong 

és könnyez; tombol és meghunyászkodik ; henczeg 
és meglapul. A márvány az érzést a legkisebb öröm
től az elragadtató Őrjöngésig, az odaadó szeretettől 
a pusztító, romboló dühöngésig minden árnyalatában 
visszaadja. A művész vésője kiváltja belőle az izomerő 
hatalmát és az ártatlan tehetetlenség gyöngeségét; 
a teBt színeinek változását és az ér lüktetését. Pl. 
Canova XIII. Kelemen síremlékén a hit glorifikació- 
jával szembeállítja a busuló angyalt lábainál a siró 
oroszlánnal. Merész, de megkapó ellentét! Az anyai 
szeretetnek magasztosabb megtestesítését elképzelnünk 
sem lehet, mint VlII-ik Orbán pápa szarkofágjának 
egyik alakjában. Az anya szoptatja kisdedét, mig a 
nagyobb, lábainál toborzékoló, fiára hamiskás mosoly
gással tekint le. Csupa élet, csupa szín, csupa báj. 
Stuart Mária siró angyalainak rózsaszínű testében 
annyi a valószerüség, a finom realizmus, hogy várjuk :

lépjenek le onnan és Mózes nyugotságát csak már
ványban lehet visszaadni.

Járjuk be a muzeumokot: a vatikánit, a kápi- 
toliumit és a megszámlálhatatlan alkotásokban ezt 
az igazságot látjuk. És még egy másikat: az antik 
művészet a mesztelen testet nem azért véste köbe, 
mert meztelen, hanem, mert szép. Benne az erő 
nyugalmát, a kecsesség összhagját látta és élvezte.

íme a kápitoliumi Venus szobra ! Forgatható 
talapzaton áll és minden mozdulatra testszineink 
más játékát adja vissza. A mellett pedig a testtartás, 
a kifejező mozdulat annyira diskrét, hogy igazán 
minden nemtelen gondolat nélkül gyönyörködtet.

Érthető, ha Bonaparte Paulina, kit nagy nevű 
bátyja Borghese Camill herczeghez adott nőül, meg
irigyelte Venus szerepét és maga is felcsapott Venus- 
modellnek.

Ma pedig a Borghese-palotában fogadja a láto
gatókat és ped’g olyan indiskrét helyzetben — félig 
könyökölve, félég feküdve, — hogy az a csepp ruha, 
mi nélkül Venus jól ellehetett, szinte kéri a herczeg- 
asszonyt: az istenért föl ue keljen, mert rögtön vége 
minden illúziónak.

S ebből meg is magyarázhatjuk, hogy a nagy 
Napóleon, ki a maga személyére nézve nem vetette 
meg a galánt szerelmi kalandokat, kedves nővére 
bájainak emilyen nyilvános fitogtatását látva, hatal
mas családi pataliát csapott. Herczegi férje pedig 
sietett Napóleon bukása után a válópert beadni.

Dehát itt vagyunk a Borghese-plotában és lel
künk egyszerre a századok múltjába repül vissza. 
Feltámasztja a müvészetkedvelő egyházfejedelmek 
megszámlálhatatlan sorát. Egy V. (Borghese) Pál 
pápa fejedelmi vagyonát arra pazarolja, hogy az ó- és 
középkor lángelméinek alkotásait képben, szoborban, 
metszetben egy helyre halmozza össze. Hadd teljék 
el itt minden lelki gyöuyörüséggol az ember! Az 
idók változnak: Napoleou Európa térképének más 
alakot ad ; müpártoló érzékét pedig többek közt az
zal is bebizonyítja, hogy sógorát, Borghese Camill 
herczeget, holmi szelíd nyomással rákényszeríti: adná 
el neki potom 8 millió líráért. Igaz, hogy a kincsek 
egy része Napóleon számkivetése után ismét vissza
került, de az értékesebbek ott maradtak a párisi 
Louvreban.

Az idők változnak! A modern Borghesék — 
igaz, részben az olasz kormány beugratására — bér
házakat egész utczasorokat építenek. A házak lakók 
nélkül, részben félig felépítve maradtak és a dob 
megperdült a palota előtt. Hogy gurult a dollár

Amerikából; mesés kincseket ígértek egy-egy képért, 
szoborért, vázlatért. Az olasz kormány végre is 
kényszer kisajátítási törvénnyel menti meg a 
nemzetnek. Akár nálunk.

Kilátás mégis volt 1 Ugyanis a palota a Pincio 
háta megett fekszik és kocsisunk akaratlanul is ott 
volt a hegy tetején. Ötön ültünk a kocsin és igy 
Dauiel Károly épen a bankról élvezhette a panorámát. 
A csokoládé (kakaó) megelőző naptól kezdve 25 
czentimmel lett drágább, a kocsis pedig ékes talián 
nyelven kitartóan magyarázott Károlynak. És bizo
nyára nagyon meg volt elégedve saját magyarázatá
nak hatásával, mert a cicerone-dijat is felvette, kö
vetelvén 3 líra helyett 6-ot.

*
Április 10-edikén d. e. 12 órára volt jelezve a 

pápai fogadtatás. Az ilyen czeremoniák megítélésébe 
nagyon is belevegyülhetuek az egyéni szempontok. 
Egyik hivő lélekkel készül, a másiknak puszta lát
ványosság lesz. Ez meg sejt valami magasabb esz
mét s mint ilyenhez közeledik, amazt csupán a 
formalitás érdekli.

Ha pedig ilyen subjektivitások hasonló helyzet
ben nagyon megérthetők : megbocsátható a mi nagyobb 
társaságunknak is, ha egész délelőtt izgatott volt és 
izgatottan öltözött, készült. De megtudták ez alkal
mat a Rómában tartózkodó többi magyarok és sietve 
csatlakoztak a zarándoklathoz s már vagy huszszal 
többen mentünk fel a Vatikán lépcsőin a pápai lak
osztály felé komoly némaságban.

A kisebb fogadási teremben állottunk fel kör
alakban. Rövid várakozás után megjelent a svájezi 
testőrség kapitánya, utáua 2 alabárdos, kiket nyomon 
követett a pápa szolgálattevő kamarásaival. Az el
nyomott várakozás hatalmas, háromszoros „Éljen"-ben 
tört ki s ez az egyházfejedelmet szemmelláthatólag 
kellemesen érintette. Mikes János gróf üdvözölte 
latin nyelven s beszédje végén áldását kérte otthon 
maradt szereltjeinkre, rokonainkra, barátainkra, édes 
magyar hazánkra.

A pápa kissé olaszos kiejtéssel felelt, szóval is 
kifejezve, hogy menuyire örül jelenlétünkön, örömmel 
adta áldását és azután elindult a cerklére. Jóságos 
arczczal mosolygott mindeniküukre ; természetes egy
szerűséggel szólott nehány szót s bámulatos fürge
séggel mozgott. Sokan könnyeztek örömükben. É i 
magam sem tartozom az u. n. érzelgős jellemek közé, 
sőt sokan hajlandók jó adag czinismust feltalálni 
benőm: de e pillauatnak meghatottságát mindig 
fogom érezni. ;Foiyt. kőv.)
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el van készülve a legrosszabbra is. Ennek pedig 
egy országot nem szabad kitenni továbbra, ha 
csak nem akarjuk elveszteni realitásunkat és 
ha csak idő előtt nem akarunk megrokkanni 
terheink alatt, melyeket olyan alapokra helye
zünk, melyeket vagy az csöviz mos el, vagy 
pedig a szárazság gyújt föl. Az eső országát át 
kell változtatni a versenyképes ipar és keres
kedelem országává és ha ez sikerül, akkor meg
vetettük az uj, a boldogabb Magyarország biz
tos alapjait. Mert a zakatoló gépek, az árukkal 
szerteszáguidó vonatok daczoltiak az esővel, a 
szárazsággal, a viharral, a sáskajárással, min
dennel. Veteméuyeiuk azonban sóvárogják az 
esőt, megsinylik a szárazságot és maguk elsor
vadván, tönkreteszik az országot.

*

A pécsi kiállítás ünnepségeinek lélekemelő 
mozzanatai, de különösen a kiállítás összes képe 
bizonyára erősen megragadtak ^minden magyar 
lelket és ráirányították a közfigyelmet arra a 
gondolatra, arra a törekvésre, mely a pécsi or
szágos kiállításban fejeződik ki. Mert a pécsi 
kiállítás is, mint általában minden magyarországi 
kiállítás, hatalmas tanuságtétel arról, hogy mi 
erős agrár-állam vagyunk és ébresztő szózat, 
valóságos küzdelmi riadó arra nézve, hogy jólé
tünk, boldogulásunk érdekében ipari állammá is 
kell fejlődnünk. ím e : egy jelentékeny vidéki 
város, mely a magyar nemzeti szellemnek dia
dalmas elörenyomu ásának mai kedvező pillana- 
natait nagyon megragadhatná, hogy változatos, 
viharos múltjának szent emlékei fölött fölgyujtsa 
a kegyeletes emlékezet szent oltártüzét és oda- 
irányitsa egész Magyarország közfigyelmét: uem 
a múlt, nem a történeti idők nagy eseményeihez 
vezeti el a nemzet közérdeklődését, nem a harczi 
idők múltjába világit be és nem arról igyekszik 
az életerő tudatára ébreszteni a magyar nemzet 
millióit, hanem az ipari produktumok, a kultúra 
eredményeinek felmutatásával jövő hivatásának, 
békés küzdelmének, nemzeti munkában való ve
rejtékezésének ösvényét világítja meg. Ösvény
mutató, hatalmas fényes sugár ez a kiállítás, 
hogy a magyar nemzetnek a szomszédos és az 
európai államok óriási ipari haladottságával szem
ben versenyképességre kell törekednie. És e 
végből szakítania kell azzal a nagyon szép, köl
tői, de éppenséggel nem gyakorlati móddal, hogy 
lelkiisraeretét, nemzeti öntudatát ezentúl is a 
múlt idők nagy történeti eseményeinek emlékei
nél nyugtassa meg. Dolgoznia, verejtékeznie kell! 
Éppen olyan nemes önérzettel, büszkeséggel kell 
kézbe fognia az ipari munka eszközeit, mint 
valamikor a harczi kardot!

Jubileum.
Székelyudvarhely, junius 1.

A jövő héten a királyt várja Budapest népe. 
A várakozás ezúttal kiterjed az egész országra. Em
lékek élednek fel, régmúlt idők eseményei kapnak 
uj szint, visszaszólnak a gondolatok négy évtizednyi 
messzeségre.

Negyven év : egy emberöltő. A gyermekből, a 
ki akkor bámuló szemmel nézte a fényes ünnepsé 
geket, azóta felnőtt ember lett. A ki érett elmével, 
férfi korban már részt vett, már megértő tanúként 
szerepelt az események körül, ma aggastyán.

Az események központjában akkor is, most is 
a király áll. Akkor virágzó, viruló, deli ifjú, világ
szép fiatal feleségével, Erzsébét királyasszonynyal. 
A hűséges hitves azóta sírban nyugszik és most jön 
hozzánk az ősz király, a kit annyi csapás, annyi 
csalódás ért.

A magyar nemzet életében mégis ez az elmúlt 
négy évtized hatalmas változásokat okozott, nagyob
bakat, mélyebbre hatókat, mint rendesen ehhez hasonló 
időszak.

Nem kell kritika nélkül tekinteni ezt a letűnt 
időt. Magyarország felett egy-két esztendő előtt is 
hatalmas viharok száguldottak át. Sok erősnek hitt, 
megdönthetetlennek hitt építményt megrongáltak 
ezek a viharok. Jogos tehát az a feltevésünk, hogy 
hibák nélkül nem múlt el az ország életének ez az 
eseményekben gazdag, nevezetes, érdekfeszitő kor
szaka sem.

Minket a jubileum is arra indít, arra késztet, 
hogy vizsgálódjunk. Nézzük a múlt eseményeit. Ke

ressük, hol követtünk el hibákat, hol voltunk gyen
gék, milyen tévedések azok, a miktől ezentúl gon
dosan óvakodni kell. A jubileum, az évforduló akkor 
lesz igazán áldást hozó, ha módot nyújt okulásra, 
fejlődésre. A király látta, ismerte az elviharzott 
negyven évet. Mi azon vagyunk, hogy megismerjük 
ezt az időt a maga valóságában, hogy a jövő évti
zedeket az elmúltak tanulsága, Útmutatása szerint 
rendezzük be.

*
A nagy nap évfordulóját Székelyudvarhely 

város, de az egész megye közönsége megüonepli. Ju
nius 8-án, Ugrón Ákos főispán megkeresése folytán, 
az összes templomokban hálaadó istentiszteletet tar
tanak. A helybeli istentiszteleteken a hivatalok a 
főispán vezetése mellett tcslületileg vesznek részt.

H Í R E K .
Székelyudvarhely junius 2.

A könyörület.
Egy régi népnek szép regéje mondja:
Mikor az Űr a hatodik napon 
A föld urát, az embert megteremte 
És elbocsátá kincsesei gazdagon,
Egy vágyat is beoltott a szivébe :
A  boldogságnak, üdvnek égi vágyát,
Hogy küzdjön, amig el nem érte s véle 
Mig el nem oltá Idkc szomjúságát.
Így szólt az Ur: „ Tiéd a föld egészen ;
Királya vagy; független és szabad;
De egy helyét, a boldogság szigetjét 
Magamnak tartom, az enyém marad!"
S kézen fogd az embert s elvezette 
A boldogságnak tündérszép honába:
„Ki megcselekszi majd : legnagyobbat,
E z lesz a jutalma, kincse, koronája! . . . “

Ezzel az embert útjának bocsátá . . .
Letűntek aztán hosszú ezredek
t> a földnek minden kis zugát belölték
A  boldogságért küzdő emberek . . .
És folyt harcz, szivek nemes lusája;
Egy czélra törtek népek milliói:
A  boldogságért tenni legnagyobbat! . . .
Vaj' lesz-e majd, ki ezt le hídja róni? .. .

És eljött napja a jutalmazásnak . . .
Az Űr királyi trónusában ült 
S a küzködöknek óriás tömegje 
A trón körül szorongva összegyűlt.
És szólt az Ur: „Ki mit nagyot cselekvők, 
Beszélje el most nékem sorra itt 
ki ha érdemes, gutáimul kapja tőlem 
A boldogság honának kulcsait ! . .  .
S elébe mentek — mint a rege mondja —
A nemzeteknek büszke nagyjai:
Költők, irók, művészek, bölcs tudósok 
S a föld hatalmas nagy királyai.
S bár mindenül nagyot, nemeset cselekvők,
A  várt jutalmat egyse nyerte meg . . .
Fájó lemondás szállt le a szivekbe 
S már visszatérni készült a sereg,
Mikor egy asszony állt az Ur elébe.
Alakja megtört, mint koldus, szegény,
Susogva szólt, remegve nyílt meg ajka 
S a könny kicsordult két szelíd szemén.
„ Uram, Teremtőm! — szólt — Eljöttem én is 
szegény vagyok, lásd, ám gazdag valók 
S a kit szegényen láttam és nyomorban, 
Odaadtam néki, amit adhatók 
Szegénynek voltam gondos gondozója,
A betegeknek gyöngéd gyámola,
Gyötröit sziveknek hű vigasztalója,
De ellensége senkinek soha!
A  gonoszokkal is, kik megraboltak,
S akiktől annyi rosszat szenvedők,
Mikor nyomorban, sírva láttam őket,
Uram! azokkal is csak jóttevék!
S ha meggyötörve most előtted állok,
Nem emiatt sir könnyeket szemem,
De fáj, hogy látok még sokat nyomorban, 
Segíteném és — nem segíthetem! . . .“ 
Elhallgatott. . .  De szólt az Ur helyette : 
„Jutalmam, asszony, ime a tiéd!
Te cselelccdted irgalmas sziveddel 
A nagy télieknek legnemesbikét!*
S kézen fogd az Ur a koldusasszonyt,
Bús homlokát csókjával illető 
S jutalmául irgalmas, jó szivének 
A boldogság honába vezető . . . .

Akárki légy hát — szól a rege vége —
Há jót cselekszel, legnagyobb te vagy 
S a boldogság is szinte legnagyobb lesz,
Amit jutalmul Isten érte ad!
S lehetsz tudós, hatalmas, bármi gazdag,
Ha könyörülni nem tanult szived,
Fuss bár epedve, szomjan a nyomába,
A  boldogság soh’sem lesz a tied I . .  .

Szemlér Ferenci.

Űrnapja. Űrnapját a hagyományos kegyelettel
ünnepelte meg a katholikus egyház és a közönség. 
Az oltári Szentség tiszteletére van szentelve e nap. 
A lombokkal ékített, színes drapériákkal bevont hüs 
templomból hosszú menetben vonulnak ki az ájtatos 
hívek s a virágokkal és friss lombokkal telehintet 
utakon kizarándokúinak a díszes, virág oltárokhoz. 
Elöl teljes ornátusban selyem baldachiu alatt Lányi 
József felszentelt püspök halad kezében az oltári 
szentséggel s idönkint megáldja az összesereglett 
híveket. Közben édes-bus egyházi melódiák csendül
nek meg az ajkakon, taraczkdurrogások hangzanak 
s csengők csilingelnek, katonaság ad sortüzet. A 
menet élén haladó főpap előtt fehér ruhába öltözött 
ártatlan leánykák szórnak az útra illatos rózsaszirom 
esőt, kiket az Oltár-egylet tagjai követnek égő gyer
tyákkal. Szép, bájos ünep az Űrnap, a poézisé, 
mert hiszen az Ur maga voltaképpen a legigazabb, 
legmélyebb, leggyönyörüségesebb, leghatalmasabb po- 
ézis . . .  Az ünnepi szent beszédet a Deák-téri nagy 
sátor előtt Tuchs Gusztáv szentléleki plébános tar
totta. A szép ünnepélynek, melyre a közeli katholikus 
falvak kereszt alatt lelkészeik vezetése mellett vo
nultak be, szép nyári idő kedvezeett.

Honvéd a ltisz tek segé lya lap ja . Jekelfalusy 
honvédelmi miniszter egy nagy honvéd altiszti segély
alapot akar létesíteni. E végett megkeresést küldött 
Ugrón Ákos főispánhoz, melynek alapján a főispán 
a következő lendületes felhívást intézte a hivatalok 
főnökeihez:

Honvédelmi minister ur Ó nagyméltósága egy 
nagy honvéd altiszti segélyalap létesítése érdekében 
társadalmi mozgalmat, pénzgyüjtést indított meg. 
Ezen mozgalmat teljes erőnkkel támogatni kell, ne 
egyeseknek nagyobb adományaira szorítkozzék, hanem 
inkább az egész nemzet összességének fillérenként 
fölhalmozott nagy nemzeti ajándékban nyerjen külső 
megjelenést. A koronázáskor Ő Felsége örvendeztette 
meg a nemzetet azzal, hogy az országgyűlés által 
felajánlott összeget a volt honvédek árvái, özvegyei 
és rokkantainak fölsegélésére kívánta fordittatni. Ő 
Felségének magyar királyá koronáztatásának 40 évi 
jubileuma ünnepe alkalmából a nemzet viszonozhatná 
a szeretet megnyilatkozását azzal, hogy a mai hon
védek és családtagjainak nagyobbszerü társadalmi 
támogatással, nemzeti ajándékkal örvendeztetné meg 
ö  Felsége nemes szivét

A miniszter intencziója az, hogy a hódolat ne 
egyeseknek nagyobb adományára szorítkozzék, hanem 
az egész nemzet összességének fillérenkint fölhalmo
zott ajándékában nyerjen külső kifejezést. A gyűjtés 
eleddig nem vezetett itt Székelyudvarhelyen olyan 
eredményre, a milyenre joggal lehetett volna számítani 
tekintettel a szép czélra. így például a kir. törvény
székhez megküldött iv, teljesen üresen érkezett vissza. 
A jótékonyság gyakorlását nem szokás kritika tá r
gyává tenni, s éppen ezért véleményünket elhallgat
juk, ha ez nehezen megy is. A nagy közönség, hisz- 
szük, nem indul e példa után, s filléreivel készséggel 
fog áldozni a nemes czélra. Gyűjtő iveket köröznek, 
de ilyen a megyeháznál is található.

N épm ivelési E gyesü let. Székelyudvarhely 
város kultúrájának emelése érdekében egy Népmi
velési Egyesület megalakításán fáradozik községi 
iskolaszékünk. Mint a pénteken tartott ülésében meg
alkotott alapszabálytervezetből megállapíthatjuk, e 
nagyfoutosságu egyesület czélja elsősorban: a városi 
tanköteles gyermekeknek kellő időben való beisko
láztatása, a szegény tanulóknak tanszerekkel és egész 
éven át ruhasegély lyel, egy napközi otthon létesíté
sével az iskolától távol lakó gyermekeknek a taní
tási órákon kívüli időben felügyelet mellett mene
dékkel, az arra rászorult szegényeknek meleg déli 
ebéddol való ellátása s az iskolával kapcsolatosan 
a létesítendő kézimunka termekben kézügyesitő ok
tatásban való részesítése s igy előkészítése az ifjú
ságnak az ipari és gazdasági pályára. Az iskolából 
kikerült növendékeknek szabad lyczeumi oktatása, 
a társadalmi életre való nevelése. Másodsorban a 
városi keresetképtelen szegényeknek naponkint meleg 
ebéddel ellátása. E humánus egyesület a város egész 
közönségének érdekeit fogja szolgálni s igy kívána
tos, hogy ennek mindeu egyesület, testület és ma
gánember férfi és nő egyaránt, tagja legyen. Az ala
pitó tagdíj legkevesebb 50 kor., a rendes tagdij 2 
kor., a pártolótagdij 1 kor. A taggyüjtő ivek a közeli 
napokban bocsáttatnak ki A városi szegények védő- 
angyala, a nép minden irányú művelését magában 
foglaló intézmények igazgató szerve lesz ezen egye
sület. Járuljunk hozza létesítéséhez mindnyájan 1

A k irá ly  adom ánya. Királyunk Őfelsége a 
helybeli unitárius templom épitési költségeire legfel
sőbb magán pénztárából 200 korouát adományozott.
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A  P olgári leányisk . é w é g i  v izsgá la ta i.
Mint jeleztük, a tífusz-járvány miatt a.'Polg. leány
iskolát ideiglenesen bezárták. Mivol azonban dr. Len
gyel József m. főorvos kanyaró-járványt is észlelt 
egyes leánygyerekeknél, ezért előterjesztésére a kir. 
tanfelügyolő elrendelte, hogy a leányiskola folyó hó 
3 ikán, hétfőn tartsa meg az évvégi vizsgálatokat, a 
bizonyítványokat állítsa ki és a vidéki gyerekoket 
azonnal bocsássa haza.

É rettségi v iz sg á la ti korm ányképviselő
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a helybeli ev. ref. kollégium ez évi érett
ségi vizsgálataihoz kormányképviselőnek Jakab Ödön 
budapesti áll. főreáliskolai tanárt küldötte ki.

A k iszo lgá lt a ltisztek  sorsa, mely egy
formán érinti a szocziábs szempontokat és a véderő 
érdekeit, mind iukább foglalkoztatja a társadalmat, 
a kormányt és a törvényhozást. Nem rég a kép
viselőházban és főrendiházban is sürgették a tovább
szolgáló intelligens és kipróbált altisztek jövőjének 
biztosítását, mert a hadsereg csak úgy kaphat min
denkor arravaló és megbízható altiszteket, ha az 
illetőknek kilátása van arra, hogy már hat évi szol
gálat után megfelelő polgári alkalmazást kaphatnak 
s igy a rendkívül terhes altiszti szolgálatot átmeneti 
pályául választhatják; eltekintve attól, hogy ez utón 
a magas elem is jobban érvényesülhetne az altiszti 
létszámban. E czélból a hadvezetőség elhatározta, 
hogy a polgári alkalmazást óhajtó ilyen altiszteknek, 
még mielőtt a közszolgálati állásokra jogosító igazol
ványra igényük volna, ajánló tanúsítványt ad ki, sőt 
polgári állás elnyerésénél kész őket hivatalosan tá 
mogatni, a közvetítést hivatalból teljesíteni s a vál
lalatoknak módot nyújtani, hogy a nekik alkalmas 
munkaerőt kiválaszthassák. A minisztérium törzs
könyvet fog vezetni ezekről a jelentkezésekről, az 
altisztek pedig a századkihallgatásná! egyszerűen 
szóval jelentkeznek. A tekintetbe vehető állások a 
következők: Írnok, raktárnok, pénzbeszedő, felügyelő, 
kapus, urasági inas, kihordó, szolga, lovász, kocsis, 
esetleg az osztrák magyar banknál rendszeresített 
hivatalszolgai állás stb. Az altisztek esetleg próba
időre is alkalmazhatók, ily esotben megfelelő szabad
ságot kapnak ; csak végleges alkalmazás után bocsát
tatnak el a szolgálatból.

A  vad ásztársaság  ma délelőtt 11 órakora 
megyeház kistermében rendkívüli közgyűlést tart.

H angverseny. Mint jeleztük, Dobó Zoltánné 
Zene- és énektanáruő növendékeivel ma este tartja 
meg hangversenyét a Budapest szálló nagytermében. 
Az estély műsora kiváló ízléssel van öszeállitva, 
melynek keretében Dobóné tanítványai egy év sike
réről fognak beszámolni. Az estélyre felhívjuk a 
zeneértő közönség figyelmét. Kezdete 8 órakor. Hely- 
árak : Páholy 5 K., I. rendű kőrszék 2 K., II. rendű 
körszék P60 K. Tanulójegy 50 fillér. A közönség 
pontos megjelenésre kéretik.

B érm a  k ö rú t. Mint jelentettük, Dr Lányi 
József felszentelt püspök a bérmálások megejtése vé
gett múlt hó 22-én érkezett llomoród-Kőha'om állo
másra Gróf Mikes János főesperes és Orbán János 
székelykereszturi plébános kíséretében Az állomáson 
Szabady Tivadar főszolgabíró és Gáspár János 
lövétei plébános fogadták. Zsombor községben a 
római katholikus templom előtt felállított díszes 
diadalkapunál Péter József zsombori jegyző üd
vözölte, a lakosság nagy lelkesedése mellett, hol 
a főpásztor meghatóau emlékezett meg a községet 
pusztulással fenyegető kivándorlásról, s annak káros 
oldalait szép beszédben tárta fel a nép előtt. Kará
csonyfalván a díszkapunál nagy lelkesedés mellett 
Pünkösty Géza karácsonyfalvi lakos ny. telekkönyv
vezető fogadta a püspököt, Homoródremetén Molnár 
Lajos ny. kántor tanító, liomoródalmáson a kath. 
megyebiró fogadta az építendő róm. katb. kápolna 
helyénél felállított díszkapunál. Impozáns és lélek
emelő volt a lövétei fogad, atás. A község elején az 
impozánsan koloszális kiszkapu körül több ezerre 
tehető néptömeg várta élén Elekes Néndor jegyzővel 
a püspököt. A püspököt községről községre bandérium
mal kisérték, taraczkok adták tudtul közeledését. A 
Lővétén adott püspöki diszebéd alkalmával Mikes 
János gróf apát főesperes köszöntötte igen szép be
széddel a püspököt mint ezúttal Majlát gróf püspök 
helyettesét, Gáspár János plébános Majlát gróf 
püspököt, majd Szabady Tivadar főszolgabíró mondott 
búcsút a járás területéről távozó püspöknek. A püspök 
igen szép beszéddel válaszolt az üdvözletekre.

F orgószélvész. Farkaslakán a múlt szomba
ton óriási forgószél ész volt, mely tetemes kárt oko
zott. Múlt hó 25 én délután részben északnyugatról, 
részben délkeletről jött a szél, mely Farkaslaka folett 
tartotta megütkőzöjét háború zaj kíséretében. A köz
ség egyik oldalán még sütött a nap, mig a másik 
oldalán rövid pár perez alatt embereket tett hajlék
talanná a vihar, amennyiben harmincz ház fedelét 
vette le, nagy kárt okozván az Istenházában is. A 
szegény székelyeket a jószivü emberek figyelmébe 
ajánljuk.

É rettség i a reá liskolában . Az áll. főreál
iskolában az érettségi vizsgálat tegnap folyt le. Vizs
gálatra 9 ifjú jelentkezett. A vizsgálaton Kunén 
Elok kir. tanker. főigazgató és dr. Gotthárd János 
min. tanácsos, mint kormánybiztos jelentek meg.

A  tifusz-járvány. E héten a tifusz-betegek 
száma 2-vel apadt, X el szaporodott. Vagyis a köz
kórházból az ápolás alatt volt 9 tifusz-beteg közül ki
jött 2, egy beteget pedig bevittek, vagyis a létszám 
itt 8 A városnál változás nem történt, maradt az 
eddigi 11 bejelentett beteg. így az összes betegek 
száma 19.

A z erdély i ref. egyh ázk erü let k ö zg y ű 
lése. Az erdélyi ref. egyházkerület május hő 25 és 
26-án nagyfontosságu, rendkívüli közgyűlést tartott.
E közgyűlés megtartását az uj „Egyházi Törvények" 
kihirdetése és életbe léptetése tette szükségessé. Ez 
év elején fejezte be ugyanis a budapesti második 
országos ref. zsinat törvényhozó működését, s a meg
alkotott törvényeket Őfelsége szentesítvén, azoknak 
életbe léptetése vált szükségessé. Az erdélyi ref. egy
házkerületre nézve az uj törvények életbe léptetése 
azért bir kiváló fontossággal, mert az uj törvények 
sok tekintetben eltérnek a régi erdélyi törvényektől, 
s jelentékeny közeledést mutatnak a magyarországi 
törvényekhez. Az alapelvet, mely szerint minden 
jog forrása az egyházban a gyülekezeteké : még nem 
vette át egészen az erdélyi ref. egyház, de a kivitel
ben sok tekintetben alkalmazta. Az egyházkerületi 
Igazgatótanács részletes javaslatot terjesztett a köz
gyűlés elé, azon eltérésekre nézve, melyeket a kerület 
továbbra is fenn akar tartani régi egyházi törvényei
ből. A javaslat alapelve az volt, hogy a hivatalból 
való tisztségek, a mennyire lehet korlátoztassauak, 
ha egészen meg nem is szüntettetnek t. i. tanárok, 
gondnokok hivatalból ne lehessenek tagjai az egyes 
gyűléseknek. Áll ez különösen az egyházközségi kebli 
tanácsi gyűlésekre, továbbá az egyházmegyei- ép 
egyházkerületi közgyűlésekre. Az egyházközségi és 
egyházmegyei szervezetnél, úgy szólva minden vita 
nélkül ment át a javaslat. Nem igy a kerületi köz
gyűlés szervezetével. Itt már komoly é3 magas szín
vonalú vita fejlődött ki, melyet a középiskolai ta
nárok vezettek be, a kik eddig hivatalból mind tagjai 
voltak a kerületi közgyűlésnek. Különösen szerzett 
jogaikat vitatták, melytől most meg akarják fosztani.
A kér. közgyűlés arra a helyes protestáns elvre helyez
kedett, hogy szerzett jogok nincsenek a ref. egyház
ban, s igy nagy többséggel fogadta el a képviseleten 
alapuló javaslatot. Ugyancsak a tulnagyszámu gond
noki kar ezentúl egyházmegyénket és a kollégiumok 
részéről is csak két-két taggal vehet részt a kér. 
közgyűlésen. Méltányos képviseletet nyertek úgy az 
egyházmegyére, mint a kerületre a népiskolai tanítók 
is, mert mindkét gyűlésen 4—6 taggal vehetnek 
részt. Az uj egyházi törvényeknek egyik fontos része, 
melyet az erdélyi ref. egyházkerület is átvett: az 
egyházközségi és egyházmegyei autonómia kiterjesz
tése, s ezáltal az ügyeknek a központi Igazgatótanács 
hatás köre alól való kivétele. Ezáltal mig alatt na
gyobb lett a felelősség: fennt fokozottabb az ellen
őrzés. Régebbi kiváltságait tehát a kerület csupán 
belügyeire nézve tartotta fenn, ámbár itt is lényeges 
módosításokat te t t : mig a lelkész választásról, egyházi 
adózásról, egyházi törvénykezésről, köznevelés és köz
oktatás szervezetéről szóló törvényeket változatlanul 
fogadta el és lépteti életbe. Fontos intézkedése az 
uj zsinati törvényeknek a lelkészek nyugdíj törvénye, 
melyet szintén most szerveztek és léptetnek életbe. 
Ez által a lelkészek egy régi, jogos követelése valósul 
meg, habár az ők nagy megterheltelésük árán is. A 
kér. közgyűlés újból szervezte a központi egyház
kerületi titkári díszes állást és kimondotta, hogy az 
lelkészi egyénnel töltendő be. A kolozsvári theologiai 
akadémián, a gyakorlati tanszékre Ilavasz Lászlót, 
az itteni rét. kollégium egykori jeles növendékét 
választották meg. A közgyűlést mindvégig Br. Bánfí'y 
Dezső, kér. főgondnok vezette, kit a gyűlés tagjai 
zajos ováczióban részesítettek, Dr. Bartók Cyörgy 
tudós pü pökkel egyetemben. Városunkból a gyűlésen : 
Gönczi Lajos igazgató, Gyárfás Endre, Boilolla G \bor, 
Ugrón János gondnokok, Bitó  Sándor vallás tanár, 
Vajda Ferencz lelkész és Gyerkes Mihály tanító kép
viselő, mig a megyéből: Péter Károly esperes, Menyhárt 
Andrés ny. esperes, Dr. Gyarmathy Dezső gonduok, 
Hegyi Péter, Bíró Áron, Bedö Áron, Jakab Albert, 
Baczó Lajos, Kádár Ferencz lelkészek vettek részt.

É rtesítés. A református leány iskola igazga 
tósága ez utón értesíti az érdekelt szülőket, hogy 
az idei évzáró vizsgák, f. hó 5-én szerdán fognak 
megtartatni az intézet helyiségében.

K ö zség i fiú isk o la  v iz sg a ren d je . Junius 
hó 4-én kedden d. e. 8 órakor kezdődőleg a községi 
iskola egyes tantermeiben vallásvizsga. D. u. 2 óra
kor a saját tantermeikben, az I. és II. osz t.; 5-én 
d. e. 8 órakor az I. oszt. tantermében a III. és VI. 
oszt., a II. oszt. tantermében pedig a IV. és V. oszt. 
vizsgázik minden tantárgyból. Hogy a növendékek 
ezen tanévről érvényes bizonyítványt nyerhessenek, 
kéretnek a szülők, hogy’ iskolába járt gyermekeiket, 
ezen vizsgái órákra felküldeni szíveskedjenek.

T ornaverseny E g erb en . A ref. kollégium 
30 tanulója Kovács Dániel és Szabó András tanárok 
vezetésével részt vett az Egerben m. hó 26-án meg
tartott kerületi tornaversenyen.

A tornászcsapat 23-án indult útra' s mindjárt 
utjának kezdetén kegyelettel adózott a fehéregyházi 
csatatéren elesett 48 iki hősök emlékének, majd a 
gróf Haller Ferencz sírját koszoruzta meg, aki pár 
évtizeden át annyit áldozott zeoejutalmakra ; akinek 
áldozatkészségét leányának, Haller Louise grófaőnek 
nemes szive és fennkölt gondolkozása utján jelenleg 
is élvezi a kollégium ifjúsága. Fehéregyházáról gyalog 
vonult be a csapat Segesvárra s hálás megemlékezé
sét itt is lerótta a Petőfi-szobornál. Segesváron kedves 
meglepetésben is volt része, amennyiben Sebest Ákos, 
közjegyző s a kollégiumnak 30 éven át gondnoka, 
jelenleg tiszteletbeli főgondnoka fogadta és látta szi
ves vendégéül az Alma mater növendékeit. Segesvár
tól egyhuzamban tett p6 órai ut után szerencsésen 
megérkeztek Egerbe. Itt az első napot pihenéssel töl
tötték, részben pedig az országhirü érseki liczeumi 
könyvtárt nézték meg, ahol a könyvtárnak tudós őre,
Dr. Hutkay Lipót ismertette azokat a becses kincse
ket, melyeknek egyrésze világhírű ritkaságszámba 
megy s a remek freskókat, melyek a művészvilág 
bámulását méltán vonják magokra ma is. 26-án volt 
a tornaverseny, melynek főpróbáját a Székesegyház
ban tartott ünnepélyes istentisztelet előzte meg. Ez 
alkalommal a renaissance építészetnek egyik remek 
müvét ismerhették meg, mely úgy nagyságával, mint 
ragyogó pomvájával bámulatra ragadja a nézőt. Isten- 
tisztelet után a főpróba s füleslabda előleges mérkő
zések, délután pedig a rendes verseny tartatott meg.
A versenyt rendes szokás szerint általános szabad- 
gyakorlatok vették be, azután mintacsapattornászás 
volt, majd egyéni versenyek osztályonkint egy egy 
tanulóval a futásból, rudmászas, sulydobás és távol- 
és magasugrásból és a füleslabda döntő mérkőzés, 
melyben az elsőséget a kolozsvári ref. kollégium 
csapata nyerte meg szemben a budapesti evang. 
gimnázium csapatával. A versenyeket a Szózat ének
lése és az eredmény kihirdetése zárta be.

Kollégiumunk mintacsapata a nyújtón első mi
nősítéssel díszoklevelet nyert; ezenkívül futásból egy 
első (Boér Árpád), magasugrásból pedig egy második 
(Kassay F. László az összes ugrók közt 2-ik: 152*/2 
cm.) dijat nyert. A tornaversenyt követő napon Eger 
város többi nevezetességeit Dobó várát, a liczeum 
képtárát és más gyűjteményeit is megtekintve gazdag 
tapasztalattal és kellemes emlékekkel eltelve Debreczen 
felé vették utjokat, hogy megismerkedhessenek a kal- 
vinizmusnak ez ősi fészkével s híres kollégiumával. 
Debreczenben a kollégium látta a testvérifjakat szives 
vendégeiül s igazgatója Karai Sándor, Zalányi János 
és Dr. Szabó Márton tanárokkal minden alkalmat 
megadott arra, hogy magokat kellemesen érezhessék 
s mélyrehatólag megtekinthessék azokat a középüle
teket (nagy templom stb.), melyek történelmi neve
zetességgel bírnak s azokat a drága kincseket és 
gyűjteményeket, melyek részben a múltnak dicsősé
géről. részben fejlődésről s a jelennek nagyságáról 
beszélnek. A tanulságos és sokszép ismeretet nyújtó k i
rándulással összekötött tornaversenyrői ifjaink szerdán 
reggel érkeztek haza szerencsésen. Nemes vállalko
zásukat és fáradságukat szép siker koronázta s ahol 
megfordultak mindenütt csak elismerést aratva maga
tartásukkal becsületére váltak a székely névnek s a 
versenyeken elért eredménynyel ismételten gyarapí
tották és emelték kollégiumunknak jó hírnevét, régi 
dicsőségét.

E m lé k e t az  a g y a g fa lv i  r é t e n ! A székely 
emlék alap javára újabban adakoztak Bártfáról Szi
geti Ilona úrnő 2 koronát, az utalványra kiadott 4 
fill. Helybeli lap tulajdonos Beteg Pál úrtól Lőrinczi 
Mihály csendőrőrmester ur adománya 1 koronát, a 
Székelykeresztur köri önsegélyző népbank adománya, 
Solymossy Endre tanár úrtól 20 koronát, összesen 
22 korona 96 fillért, ezt hozzá adva a korábbau 
begyült 6461 korona 10 fillérhez az alap összege tesz 
jelenleg 6484 korona 06 fillért, fogadják a nemes 
szivü adakozók hazafias adományukért a végrehajtó
bizottság hálás köszönetét. Ferenczi János, végreh. 
biz. pénztárnok.

H a lá lo z á s o k . Jaklics György kucséber in. hó 
27-ikén elhunyt. Temetése kedden volt nagy részvét 
mellett.

Gröller Ferenczné szül. Barabás Irén életének
22-ik, boldog házasságának 3-ik évében m. hó 31-én 
elhunyt Felsőboldogfalván. Ma délután temetik el a 
helyi kath. sirkertbe. Halálát férje s gyermeke, szü
lői és számos rokon gyászolja.

i
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S zen t A n ta l esté ly . Az Oltár-egyesület fé
nyes estélyei sorozatát Űrnapján egy újabb szép 
sikerű estélylyel gazdagította, melyen a város kö
zönsége csaknem felekezeti külömbség nélkül teljes 
számban megjelent, áldozatot hozván a nemes ember- 
baráti intézményt szolgáló egyesületnek. Az estélyt 
az Első zenekar nyitánya vezette be, melyet Guidó 
Reni festménye után P. Lokodi Gergely és Janicsek 
József által összeállított színekben gazdag, szép élőkép: 
Izsák feláldozása követett. Az estély atrakczióját 
Szentiványi Károly beszéde képezte, ki a szeretetről 
beszélt vonzóan lebilincselöen. Tarka szép hasonla
tokkal illusztrálta a keresztényi szeretet mibenlétet. 
A magas szárnyalásu beszéddel elbűvölte, magával 
ragadta a közönséget. Ennek végeztével Dr. Vass 
Lajosné, Bach Sebestyén Ave Máriáját énekelte Go
unod átiratában. Szép, cseugő hangjával szűnni nem 
akaró tapsvihart aratott. A zongorakiséretet Baku 
Katalin, a hegedű kíséretet pedig Ember Dezső 
szolgáltatta sikerültön. Szemlér Ferencz tanár, A 
könyörület czimü költeményét adta elő hatásosan. 
A szép költeményt lapunk másik helyen adjuk. 
Ezután Alföldi László zongorázott. Technikájának 
művészi tökélyével, felfogásának és előadásának 
finomságával zajos óvácziót aratott. Ezt megelőzőleg
P. Lokodi Gergoly és Janicsek József Tizián Mária 
templomba menetele czimü képét mutatták be. A 
hatásos szingazdag tableaux mély benyomást tett a 
közönségre. A fényes sikerű estélyt Mikes János gróf 
zárta be, megköszönve úgy a közönségnek, mint a 
szereplőknek és rendezőknek, a Szent Antal estélyek 
támogatását, majd pediglen a hölgyek figyelmébe 
ajánlotta a patronatus megalakítását. A közönség a 
zenekar hangjai mellett oszlott szét. Az estély tiszta 
jövedelme 272 kor. 60 fül. volt. Felülfizettek : Dr. 
Lányi József püspök, Gróf Mikes János 8—8 kor., 
Dr. Válentsik Ferencz 6 K., Ugrón Ákos 4 K.. Em- 
bery Árpád 5 K., Dr. Daróczy Ignácz, Révfy Zoltán
2—2 K., Kovács János, Fazakas Gáspár, Sterba 
Ödön, Ambrus Ferencz 1—1 IL, N. N. 80 fül., 
Szabó István, N. N., N. N. 4 0 -4 0  fill., B. B. 60 
fid. Összesen 41 60 kor. Flórián Margit és Szabó 
Erzsi narancsból 36 kort árultak.

T ízéves ta lá lk ozó . A következő sorok köz
lésére kérettünk föl. Megbízás folytán felkérem azon 
tanuló társai mát, akik 1897-ben a székelyudvarhelyi 
főgimnáziumban tettek érettségit, hogy lakás czimü- 
ket a tízéves találkozó előkészítése czéljából velem 
sürgősen tudassák, hogy a tízéves találkozót meg
tarthassuk. Remélem, hogy mindnyájan oly kedves 
emlékekkel vagyunk a székelyudvarhelyi r. kath. 
főgimnázium iránt, hogy a találkozó részvétlenség 
folytán nem fog elmaradni. Kézdivásárhely. 1907. 
május 30. Bíró Lajos, főgimn. tanár.

T avasz i m u la tsá g o t tánczczal egybekötve 
reudezuek az újonnan alakult keresztény szocziális 
egyisületi alap javára a Korookai kertben f. hó 9 én 
vasárnap. Kezdete d. u. 4 órakor. Belépti dij sze- 
mélyenkint 1 kor., családjegy 3 személyre 2 kor. 
Meghívókat a napokban szetküldi a Rendezőség,

A  g yerm ek -n ap  alkalmával, mely pünkösd 
első napjan volt, Székelyudvarhely város és a szé
kely keresztúri járás közönsége az elhagyott gyerme
kek felsegélyezésére tekintélyes összeget adott össze. 
Erre vonatkozólag a következő elszámolást vettük :
1. Róm. kath. templomban összegyűlt 75 kor. 30 fill.
2. Református templomban 57 kor. 42 fill. 3. Bará
tok templomában 55 kor. 04 fill. 4. Unitárius temp
lomban 18 kor. 08 fül. 5. Áll. polg. leányiskolában 
10 kor. 6. Molnár Károly tanár 10 kor. 7. Pálfly 
Jenő szolgabiró 5 kor. 8. Székelykereszturról 166 
kor. 54 fill. 9. Helybeli kereskedők adománya 124 
kor. Összesen 521 kor. 38 fill. Kiadásokra forditta- 
tott 4 kor. 66 fül. Rendeltetési helyére elküldetett 
516 kor. 72 fill. — A gyűjtéseknél a következő 
hölgyek voltak szívesek közreműködni: Nősz Gusz- 
távné, Mátéffy Domokosné, Szabó Andrásáé, Vajda 
Ferenczné, Molnár Margit, Kassay Irén, Demény 
Ferenczné, Takács Ida, Langer Adolfin, Váry Al
bertad, Deák Lajosné, Tamás Péterné, Burnász Erzsi, 
Szabó Ilus, Lakatos Vilma.

T enniapálya bérbeadás. A Sóskertben levő 
tennispálya a folyó évre, teljesen uj felszereléssel, 
bérbe adatik.

A dom ány a  T anszerm úzeum nak. Felké
rettünk a következő sorok közlésére: Az udvarhely- 
vármegyei tanitóegylet népiskolai tanszermúzeuma 
részére Barna  Jónás, budapesti polg. iskolai tanár, 
mint szerző, 3 kötet munkát; — Péterfy Tamás, 
budapesti iró, mint szerző, 4 kötet könyvet és a 
Sommerville és Perry-czég aczéltoligyára Pécsből az 
aczéltoll gyártásának menetét is feltüntető aczéltoll- 
gyüjteményt ajándékozott. Fogadják az adakozók 
ezen adományaikért a Tanszermúzeum nevében kö- 
szöoetemet. Ghalupka Rezső, osztályelnök.

M eghívó. A székelyudvarhelyi alsófoku ipar 
és keresk. iskola bizottsága abból az alkalomból, 
hogy a vall. és közokt. miniszter 1 szorgalmas isko 
lábajáró és jómagaviselotü tanuló részére 100 kor. 
jutalmat adományozott, f. évi junius 8-án a polgári 
önképzőkör nagytermében este 7*8 órakor kezdödő- 
leg iskolai ünnepélyt rendez a következő rendben: 
1. Hazafias ének. 2. 3. Szavalatok. 4. Alkalmi be
szédet tart Kovács Dániel igazgató. 5. Ének. 6. 
Utazás a Föld körül. Vetített képeken bemutatja és 
magyarázattal kiséri Kovács Ferencz ev. ref. gymn.
V. o. t. 7. 8. Szavalatok. 9. A 100 korona jutalom- 
díj kiadása. 10. Ének. Ezen iskolai ünnepélyre az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja a bizott
ság. A belépés ingyenes, önkéntes szives adományo
kat a tanoncz ifjúsági könyvtár czéljára köszönettel 
fogadnak.

K eresztény Szocziá lis E gyesü let alakult 
meg Székelyudvarhelyen május 26-án délután. Az 
alakuló gyűlésen jelen volt mintegy 50 tag. A köz
ponti alapszabályokat kisebb módosításokkal elfogad
ták és ideiglenes elnöknek Szebeni Antalt, titkárnak 
P. Ghrysostomot, jegyzőnek Daróczy Lászlót válasz
tották meg.

M iniszteri adom ány iparos tanoncznak.
A törvényhozás az iparos tanoncz iskolák évi rendes 
segélyezésén kívül az 1907-ik állami költségvetésben 
10 ezer koronát állapított meg az iparos tanonczok 
szakszerű kiképzése, erkölcsös nevelése és hazafias 
szellemének szilárdítása czéljából. Ezen 10 ezer ko
ronát a vall. és közokt. miniszter í. évi 21411 sz. 
rendeletével aképen osztotta fel, hogy elrendelte, 
hogy f. évi szept. 1-től 25 nagyobb városban iparos 
tanonczotthonok szerveztessenek ; erre a czélra 5000 
koronát bocsátott rendelkezésre ; a rajzbeli előmene
tel jutalmazására 40 iparos tanoncziskola 1—1 ta
nulójának 50 — 50 kort, összesen 2000 kort engedé
lyezett ; az iskolalátogatásban szorgalmas és jó maya 
viseletben kitűnt tanulók jutalmazására összesen 3000 
kort utalt ki, melyből 20 tanuló kap egyenkint 50 
kort, 20 tanuló egyenkint 100 koronát. Székelyud
varhelyi iparos tanoncziskoláuk egy tanulója a mi
niszter rendelkezése szerint a szorgalmas iskolaláto
gatásért és jó magaviseletért 100 kor. jutalomban 
részesül. Az elbírálásnál a tanuló egész iskolázási 
ideje mérlegelendő s első sorban oly tanulók veen
dők figyelemben, a kik tanooczkodásukat iskolai 
kötelezettségeikkel együtt megfelelően befejezték s 
ennek folytán felszabadulás előtt állanak. A jutal
mak kiosztása a miniszteri intézkedés szerint iskolai 
ünnepély keretében junius 8-án, a koronázási évfor
duló napjáu történik meg, hol ünnepi beszédben 
kidomborítandó az ünnep jelentősége, az erkölcsösség, 
huzatiság és munkásság nemesítő hatása. A törvény- 
hozás és a miniszttr ezen nemes törekvésű intézke
déséhez nem kell magyarázat.

F elv éte l a  szebeni hadapródiskolába.
A cs. és a. uagaszebeni gyalogsági üadapródiskola 
I ső évfelyamába az 1907—1908-iki tanév kezdeté
vel (szeptember hó közepe tájáu) körülbelül 30—35 
oly testileg alkalmas ifjú vétetik fel, aki í. év szep
tember 1-jével 14-ik életkorát már elérte, de a 17- 
iket még át nem lépte, hajlammal bír a katonai 
pálya iránt és valamely közép vagy polgári iskola 
négy alsó osztályát legalább „elégséges11 eredményei 
végezte. A felvételi vizsgára és a kérvények szer
kesztésére nézve bővebben nyilatkozó „felvételi sza- 
bályok11 45 fill. beküldése után a hadapródiskolánál 
kaphatók. Fizetéses hely iránti felvételi kérvények 
már az 1906—1907-ik évi iskolai végbizonyitvánuyal 
is ellátva, legkésöboen f. év julius hó 12 ig az is
kolaparancsnokságnál nyújtandók be. Ha a jelölt 
esetleg pótvizsgára utasitatott, akkor a kérvényhez 
ideiglenes bizonyítvány melléklendő. Hiányosan fel
szerelt, közvetlen a beterjesztési határnapon (julius 
hó 12-én) beérkező kérvények nem vehetők figyelembe.

x É rtesítés. Van szerencsém az igen tisztelt 
közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli 
piaczon Battyáni-tér 4. szám alatt (szernbo a mille- 
niumi oszloppal) folyó hó 15-én kizárólag férfi (úri) 
divat üzletemet megnyitom, hol minden néven ne
vezendő legújabb úri divat czikkeket állandóan ta r
tok raktáron, szabott árak és szolid kiszolgálás mel
let. Tisztelettel Szenkovits János Utóda.

KÖZGAZDASÁG.

R endkívüli birtokosság’i k özgyű lés tar- 
tatik junius 9 én, d. u. 2 órakor, a városi tauács- 
báznál, melynek egyetlen tárgyát a várossal a Nagy
szögi birtokra nézve kötendő szerződés képezi.

TÁVIRATOK.
U iK lH pest, junius 1.

(Érk. d. u. 5 6.)

0iszággyülé8.
A képviselőházban J u s t h  Gyula elnököl. 

Jegyzőkönyv felolvatása után bemutatja a be
érkezett kérvényeket, köztük a 48-as honvéd
egyletek kérvényét a honvédek érdemeinek tör
vénybe iktatása iránt.

Jegyző elolvassa iuterpellátios könyvet, 
melyben többi közt B a t t h y á n y  Tivadar gróf 
Brankovits pátriárka ügyében, B a r t a  Ödön 
horvátországi magyarok nyelvkérdésben, Bú z a  
Barna szocziáldemokrata pártban tapasztalt visz- 
szaélések tárgyában jelentett be interpellátiót.

Bizottsági jelentések után áttértek cseléd- 
törvények folytatólagos tárgyalására. 31-ik sza
kaszt csekély módosítással elfogadták. 32. sza
kasznál Me z ő  fi Vilmos határozati javaslatot 
nyújtott be egy olyan törvényjavaslat beterjesz
tésére, melyben kimondassák, hogy mezőgazda- 
sági cselédek sem állami adót, sem tandijat nem 
kötelesek fizetni. A ház javaslatot elvetve sza
kaszt eredeti szövegébeu fogadta el. 33-ik sza
kasznál N á v a y  Lajos a szakasz sértő részének 
kihagyását kéri; elég a gazdáknak dorgálási jog. 
A pénzbírság és fizetés levonás kihagyandó.

Megint válság hírek.
Politikai körökben ma nem beszéltek más

ról mint kormány válságról.
A helyzetről beavatottak szerint válságot 

remélhetőleg sikerülni fog elsimítani, bár tagad
hatatlan, hogy a közelebbi hetekben fontos ese
mények lesznek.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája

A nagyérdemű Közönség becse; tudomására 
hozom, hogy a legmagasabb igényelne); is meg
felelő orgona-építéseket, harmonium-készités és 
ezeKneK javítását, átalakítását elvállalom. A leg
nagyobb készséggel és szakértelemmel teljesítek 
mindenféle zongora javításokat és hangolásokat, a 
legmérsékeltebb árak, illetve díjazás mellett.

Antal Gyula orgonaépitő.
Szókelyudvarh8ly, Király-utcza 14. sz. a.

'SL'- I Védjegy: „H orgon y!1

A  L in im e n t . G a p s ic i  c o m p .. 1
era Horgony-Pain-Expel]

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemok 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghülesek-

nél, bedörzsölés képpen használva. .......
Figyelmeztetés.* Silány hamisítványuk miatt 
bevásárláskor óvatosak legyviuk és csak olyan 
üveget fogadjuuk ol, mely a „Horgony" véd- 
jogygyol és a Richtor czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K.—.80. 
K. 1.40 és K2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, B u d a p e s t .
D L R Ich ter gyó gyszertá ra az „ A r a n y  o r o s z iá n t io z " ,

P r á g á b a n .
E l i s a b e t h s t r a s s o  5 ueu.

Miudennapi szétküldés.

Könnyen megszokhatok, rágásra jól használhatók, 
parabja 4 koronától fölfelé. Jótállás mellett kí- 
születnek. Ugyanott foghúzások, togtömések, Vala
mint minden egyéb, a. fogászat körébe tartozó 
munkákat Végzek, jetiden munkámért jótállást Vál
lalok, A műterem Árpád-utcza 10. sz. alatt Van.

Dr. Kovács Géza, orvos.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.

t. -cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
az oklándi kir. járásbíróságnak 1907. évi Sp. 681/7. 
8Z. végzése következtében dr Hinléder Ernő ügyvéd 
által képviselt ifj. Mátyus Ferencz karácsonyfalvi la
kos javára, Bodor Lóriucz homoródalmási lakos ellen 
55 K. 20 f. s jár. erejéig 1907. évi április hó 9-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 907 koronára becsült kővetkező ingóságok,
u. m. 2 ló, 2 szekér, 2 lóhám, széna, trágya, házi- 
bútorok, törökbuza és búza nyilvános árverésen el- 
adatnak

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1907. évi V. 117/2. számú végzése folytán 55 K. 20 f 
tőkekövetelés és ennek eddig összesen 45 K 20 f. bírói 
lagmár megállapított költségek erejéig, Homoródalmá- 
son alperesnél leendő eszközlésére 1907. június hó 13-ik 
napjának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. ez. 107. és 108. § ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t. ez. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Oklándon, 1907. május hó 29 én.
P o l l A U  I l í l l á c / .  kir, bírósági végrehajtó.

Szám 2796—1907. tkvi.

Árverési hirdetményi Kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kiss Károly 
végrehajtatnak Valina Constantin llyés végrehajtást 
szenvedő elleni 155 kor. 82 fillér tőkekövetelés s 
59 kor. már meghatározott, valamint jelönien 19 K. 
30 fillérben hitelesített s még felmerülendő költségek 
kielégítése végett a székelyudvarhelyi kir. törvény
szék területén fekvő, a székelyudvarhelyi 501. sz. 
tjkvben A +928/»/l. hrsz. alatt felvett faház 3600 
kor becsárban a Valina Ferencz javára bekebelezett 
életfogytiglan tartó haszonélvezeti jog épségben ha
gyása mellett az 1907. évi junius hó 21-ik napján 
d. e. 9 órakor ezen kir. tlkkvi hatóság hivatali he
lyiségében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított becsáron alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság.
Székelyudvarhely, 1907. márcz. 29-én.

M i h á l y ,  kir. törvszéki égyes biró.

„K ristály"  gözmosó-gyár
«$ Vegytisztitó-intczct Kolozsvár.

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

viselet által díjtalan

E p ü le t-iiv eg ezés! "IMS

Kérem
olvassa

e l!
_ Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhívni a mai kor igényeinek mogfelelőleg berende
zett kereskedésemre, hol

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

jelentéktelen olrsó árak mellett lesznek kiszol
gálva. FU8zerosztályombau — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely tisztaság és rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszcr-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusitok.

A legjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák és szalon-ezukorkák 
teasütemények nagy raktára.

S zen tpétery  G ergely ,
Szókelyudvarbelyi.

I ------------------- ----- ——-------------------------- 1
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Baros-, BorszéHi-, KSszoiti-Viz raKlár.

9 □
iiékii! ne együnk levest..

X e lu in y  c k c p p  e l ^ g e m l ö !

A K^jiátel; gyöngye!
Természetes ásvány- 

gyógy borviz!—

Főraktár Székelyudvarhelyt:

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

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarmathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpétery Gergely 
Márk Testvérek, Fernengel F ri
gyes, Zárug Antal kereskedésé
ben 8 fillé ré rt, valamint minden 
vendéglőben és étteremben.
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K y á r i i  m e n e t r e n d .
É r v é n y e s  1 0 0 7 .  m á j u s  1 - t ü I .

V.-v.
8511

Gy.-v. 8z.-v. V.-v.
8518

700
71a
728

7«
805
815
8»2
840
I849

917

245
529
549
6&0
I

8»

900
1<1Ü2
232
750

I 532
9 2 7

m
12Í
íiü
255
537
3b7

1034
720

234

250
303

3̂ 8
347
358
41
434
927
434
5 0 3

ind. Székely-Udvarhely érk. A  
Bikafalva 

Bogoz
N,-Galambfalva 

Bethlalva 
Székely-kercsztur 

Ujszékely
érk. Iléjjas falva ind.

Brassó
ind. Iléjjasfalva érk.

Segesvár ind.
érk. K,-Kapu8 ind.

N,-Szeben
ind. K,-Kapus érk.
érk. Kocsárd ind.

M.-Vásárhely
ind. Kocsárd érk.

Kolozsvár 
Nagy-Várad

érk Budapest ind.

V.-v.
8514

Gy.-v. V.-v.
8512

133

114

101
1241
1214
1200
11 3 7

1122

I
1104
1034

209 
1114  
1100 
947 
104 
9«
752

1 0 3 0

760

555

2jl
915

800
40a
340
213

I
16H

1054

iiF
1042

833*
342
830

G19
601
548

5 Í
502
457

427

412

I
342
310

L
Szakvélemények

sz „Esterházy (ogttac“-fíl.

I

A magy. kir. műegyetem borászati labora
tóriuma által hivatalosan megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk és aztjaikeresen hasz
nálva mint kitűnő minőségűt.és a f r a c ia . cog- 
nacokkal vetekedik legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Tauffer Vilmos
egyetemi tanár.

Dr. Stiller Bertalan
egyetemi tanár.
Jr. Reczey Imre
egyetemi tanár.
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tanár.

Dr. Kétly Károly
egyetemi tanár.

Dr. Ángyán,Béla 
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

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

Az ESTERHÁZY CQGNAG minden elő 
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 
—  kapható. — 1

Védjegy .
Kék mezőben két kulcs.

£cgmcgbizhatőbb gyártm ány!

SCHLOSSEfí&ERMAIN&Cl 
COG-NAC

DISTILLERIE FRANCHISE MODÉLE 
P R O M O N T O R .

Kizárólagos clárusitás jYIárlf ícsM'rcKncl.
|\ Kívánatra próba miutaüveg. 4{

f f A k i  B u d a p e s t r e  .jö n , id e  m e g y ! ■
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> B u d a p e s t ,  N a g y m e z ő - u te z a  7. sz. Ct-<
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.1 SIS 1 Ia H n
( l i e d i l s c l i i l a ,  é l ő s ö v é u j .

Bármely talajban gyorsan fejlődik, sűrű, nagy töviseivel 
embernek és bármely allatuak elleutáll, k itart 70—80 
évig, nevelhető oly sűrűn, hogy apró csirke, ma'acz stb 
sem mehet á t; ez a legolcsóbb örökös áthatlan kerités. 
Főelőnye még az is, hogy egész május középéig á leg
jobb eredménnyel ültethetők, mert a csemeték telásva 
jeges pinezébeu tartatnak. .Ezer darab korona, ren
desen ültetve 50 méter keritéibez elég Nyomtatott ülte
tési és kezelési képes utasítást miuden rendeléshez adok. 
A kinek élőkerités nem felel meg, szállíthatok s o d r o n y  - 
s z ö v e t e t ,  a legtökéletesebb gyártmányt, olcsón UK) 

150 és 200 cm széleset.
S z ő l ő l u o a s  miuden 
háznak legszebb dísze, egy 
gyűjtemény 8 tájból 20 tő, 
egy tó 2 —300 fürtöt terem. 
S z ö l o o l  t v á n y o k  
táblás ütetések és hiányok pót

lására, 60 legkiválóbb bor és csemege faj, szigoruau ve lóga
tott, tökéletes forradásu és fajtiszta dusgyöke-ü példányok 
J ^ e l a w a i * ©  sima vessző, minden szál megfakad, 
csak az a legnemesebb faj, melyből én 18 év a latt 40 hol
dat ültettem, 35 hektót terem holdanként, bora édes, erős, 
oltani, p-rmetezni nem kell és kezeléséhez semmi tudo
mány sem kell ezért ellensége sok tudományos szólőintézo.
Bővebb Irirast és k ^ p c a  a l r j e R y z é k e t  tanulságos 
tartalommal és mindenhez teljes tájékoztatóval ingyen 

és bermentve küld :
<<AGY GÁBOR siöionagybirtokos Nagy-Kágya.

I ^ e v e le z ^ H  i i i n d e n  n y e l v e n .

Y


