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A tisztviselők és a vasárnapi 
iminkaszlinet.

Székel) udvarhely, aug. 2.

ügy emlékszem, valamikor reges régen úgy 
tanultam volt a bibliából, hogy hat nap alatt 
teremtette Isten a világot és hetediken a jól 
végzett munka után megpihent.

E  t ö r v é n y t  talán az első ember idejébeu 
megtartották, de azóta sok viz lefolyt a Kü- 
küllöu s azóta sokat változott a világ folyása. 
Elkövetkezett az idő, hogy folyton csak imád
kozni kellett, ha nem is mindenkinek, vagy dol
gozni szakadatlanul, ha nem is minden ember
nek. Mert voltak, vannak és lesznek mindig ki
váltságos emberek, a kik minden munka nélkül 
élhetnek s ilyenkor oly' jól esik az édes sem
mittevés utáni pihenés; de vannnak munkások, 
—  ideértve a szellemi munkával foglalkozókat 
is —  a kik asztal mellett való keserves görnye- 
dés árán szerezhetik meg csak a mindennapi 
fekete kenyeret. Mert tessék elhinni, arra néhány 
forintra, azaz koronára nagyon de nagyon rá 
dolgozik az a tisztviselő. Söhse vesse senki sze
mére egyetlen í tisztviselőnek se, hogy ő vagy 
ők tartják, mert bizony mondom, nagyon de 
nagyon megdolgozik a mindennapi kenyeréért. 
Talán fölöslegesnek vélik a sok tisztviselőt, a 
mint hallottam is, hogy mire való az a sok 
ingyenélő? H át ki szolgáltatna igazságot a pe
reskedőknek, hát ki tartauá rendben a község, 
a város, a vármegye, avagy az ország vagyo
nát? H át, uram bocsásd meg, ki hajtaná be az 
adót, a mire pedig oly nagy szüksége van az 
osztrák sógornak ? Ki emelné a quótát, s ki 
töltené meg az osztrák ármádia zsebét pénzzel, 
a mely nélkül nincsen élet, nincsen feltámadás. 
Szóval a tisztviselőre feltétlen szükség van, leg- 
fennebb székely észjárás szerint a végrehajtó 
volna elbocsátandó, mert az már csakugyan 
igaz, hogy ő csak az állam érdekében teszen az 
államfentartó polgárok ellen.

No de félre a tréfával. Gondolkozzunk egy 
kissé komolyan a tárgyunk felett, mert igazán 
visszás helyzetben van az állam a tisztviselői
vel a vasárnapi munkaszünet kérdésében. Furcsa, 
nagyon furcsa, hogy ugyanazon állam megbün
teti a dolgozó polgárt és meg a nemdolgozót is.

Tegyük fel, hiszen megtörténhetik, vagy 
meg is történhetett, hogy van egy kis földecs- 
kéje (a melyet ugyan nem a fizetéséből vett) 
egy állami tisztviselőnek, mondjuk itt a város 
végén valahol. Mondjuk, hogy az egy jó ka
száló, a mely tisztességes jövedelmet is ígér az 
amúgy is nagyon sovány fizetéshez, s valami
képpen hasznot venni igyekszik földjéről. Le vau 
kaszálva már a széna, félig-meddig meg is szá
radva már.

Vasárnap korán reggel elrázza az a hiva
talnok, hogy kiszáradva teljesen, hétfőn valamely 
uton-módou fedél alá vihesse. Siet haza, hogy 
el ne késsék az irodából. Azonban alig ér haza, 
tornyosulni látja a felhőket az égen, siet vissza, 
hogy boglyába rakja, hogy megmentse azt a kis

mellékest, midőn feltűnik a közelben a csendőr, 
felírja nevét és csodálatos, szépen megbüntetik, 
mert dolgozott vasárnap. Nagyon helyes, ne dol
gozzék a hetedik napon, a midőn még az Úr
isten is pihent. Szánja azt a napót annak imá- 
dására, a ki őt és mindeneket teremtett. Óra et 
labora. Ima és munka egymás nélkül mit sem 
ér. Isten dicsérete a jól végzett munkában, a 
munka hivséges teljesítésében leli fénykoronáját. 
Oh mily szép, midőn egy lelkiismeretes munka 
után felsóhajt a munkás: Áldott légy Istenem, 
hogy erőt adtál a munkához, ne vond meg 
tovább sem atyai jóságodat, adj erőt a munká
hoz továbbra is. Mennyivel szebb ez annál, mi
dőn a munkás a templom helyett korcsmába lép, 
hol azt hirdetik, se Isten, se haza, csak jog 
kell nekünk. A hol levetkőzve emberi méltósá
got, megtagadva Istenét . . .  ej, de hagyjuk.

A tisztviselő barátunk elkésett az irodá
ból, vagyis vasárnap délelőtt nem volt munká 
bau, helyesebben nem dolgozott az államnak

Hétfőn szivszorongva lép hivatalába, s a 
szigorú főnök nyomban maga elé czitálja, miért 
nem volt irodában vasárnap? Jön a feljelentés, 
fegyelmi, ős jön a birsig,- azért mert nem de! 
gozott.

Igazodj el ezeu m. kir. ész!
Megbüntetik mert dolgozott és megbünte

tik, mert nem dolgozott vasárnap. És ki cselekszi 
ezt? Ugyauegy — az állam. Saját részére meg
követeli a munkát, s ha magának dolgozik a 
munkás, megbünteti. Pedig a vasárnap Isten és 
ember előtt mindig ugyanaz marad, s ha köte
lezi hogy ne dolgozzék a munkás, saját munká
sait, a hivatalnokait ne kényszerítse arra, hogy 
vasárnap dolgozzanak, a helyett, hogy a tem
plomba mehessenek.

Hiszeu igaz, templomba elmehet egy fél
órára, ha szépen elkéredzik, mint egy 6 éves 
nebuló !

Vegyünk más esetet. Valamelyik hivatal
noknak a közelben laknak szülei, mondjuk va
lamelyik faluban. Szeretné meglátogatni, de nincs 
vasárnapi munkaszüuet s így annyi, mintha Alsó- 
kubinba való volna, mert onnan is hazajöhet, ha sza
badságot kér — feltéve ha kap. Na az isigaz, 
hogy ha falura ki akar menni, egy vasárnapra 
esetleg kaphat szabadságot, de az is beleszámít 
abba a 8 napba, a melyet a főnök adhat, ha 
épen kedve vau, de egyetlen nap szabadsághoz 
nincs joga, pedig nagyon de nagyon megviseli 
az asztalnál való görnyedés. Nem lehet tehát 
csodálkozni, ha a tisztviselők mozgolódnak a 
vasárnapi munkaszünet, a szolgálati pragmatika 
és a íizetésjavitásért. Hiszen teljes lehetetleuség 
megélni abból, a mi fizetése vau egy XI. fiz. 
osztály 3-ik fokozatába sorozott tisztviselőnek. 
Nem az irigység mondatja, ezt de jobban van dolga 
egy munkásnak, mint egy tisztviselőnek, pedig 
milyen tőkét fektetett be az, és milyent ez, inig 
képesítését megszerezte. Milyen igényei van
nak ennek és mit kíván a társadalom attól. Ve
gyük fontolóra és minden józan gondolkozásu 
ember be kell lássa azt, hogy a mostani uehéz

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyilttér sora 
50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6—8 oldalon vasárnap 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda

viszonyok között teljesen jogos és méltányos a 
tisztviselők mozgalma, hiszen azért, hogy valaki 
hivatalnok, nem lesz mindjárt rab, a hol a fő
nök a börtönőr. Vagy nem iskolás gyerek, a hol 
ott áll a főnök a nádveszővei, mint hajdan az 
iskolamester.

B E L F Ö L D .

Székelyudvarhely, aug. 2.

A vasutasok  fizetése.
Egyes sajtóorgánumok hetek óta egyebet sem 

tesznek, mint félreismerhetetlen tedencziával hirdetik, 
hogy a kormány, a vasútasok fizétésrendezésének 
kérdését tejesen elejtette. Sőt a tudatosan ferdítő 
lapközlemények egy része bizonyos, a vasutasok kö
réből fölhangzó „hangos elégedetlenségekről" is tudott 
és roppant viharokat jósolt.

A hazugságok hadjáratát most már remélhető
leg lefegyverezi Kossuth Ferencz kereskedelemügyi 
miniszter gyors és üdvös intézkedése, a mellyel a 
vasutasok júliusi és augusztusi fizetési többletét teg
nap kiutalta.

A kereskedelemügyi miniszter azonban itt nem 
áll meg. A vasutas törvényjavaslatok szentesítése hol
nap, v a g y  h o l n a p u tá n  k é ts é g te le n ü l megtörténik. És 
dünüi a >íttfuiasokiisk kiutalják a magásaoo la&péuzt 
és kiutalják — a mire senki sem számított — a jú
liusra eső drágasági, éjjelezési és ruüaátalány pót
lékokat.

A vasútasok között országszerte nagy az öröm 
és általános a hála érzése a kereskedelmi kormáoy 
iránt, a mely vasutas politikáját — programmját 
hűségesen betartva — a maga egészében keresztül
viszi. Kossuth Ferencz nem törődött a rágalmakkal, 
a ferdítésekkel, nem czáfolt, nem reflektált semmi
lyen támadásra; ehelyett zajtalanul, avatott, biztos 
kezekkel rendezte a vasútasok helyzetét. A nemzeti 
kormány igy czáfol. A kereskedelmi miniszternek ez 
a nobilis fegyverkezése méltó ahhoz a névhez, a 
melyet visel. A vasútasok örömteli hálája pedig a 
legszebb elégtétel és egyben erőforrás a további 
önzetlen munkálkodásra, szemben a kicsinyes gya- 
nusitgatásokkal.

Érdekes és jellemző egyébként, hogy most nin
csenek sehol a ferditők. Hol vannnak ők ? Persze, 
az ilyen nemes, tiszta munkával szemben nevetsé
gesen uaiv erőlködésbe fül a legnagyobb stilü hazu-
dozúsi készség is.

Politikai jegyzetek.
Özékelyudvarhely, aug. 3.

Mióta a koalicziós kormány vette át az 
ország ügyeinek intézését, különösen megszapo
rodtak azok az irányzatok, mik politikai szem
pontokat szögöznek le. A kétségek, erőszakos 
félremagyarázással, egyre nagyobb számban bur- 
jánozuak fel a politikai bizonytalanságok földjén; 
a rosszakarat kapós jószág és a melett érthetően 
torzító üvegen lát mindent. Radikális és kevésbbé 
radikális, nemzetiségi és kimondottan felekeze- 
tieskedő naczionalista, agrár és merkantil; miud 
szemben állított állásfoglalások, melyek mikor 
hívők toborzásával, súlybeli értéküket akarják 
növelni, az egységes magyarságot bontják ré
szekre. Pedig erre soha sem volt oly kevéssé 
szükség, mint ma.

A kormány átmenetileg vállalta a kormány
zást és az átmeneti szó jelenti az államháztar
tás szekerének rendes kerékvágásba juttatását. 
Az átmeneti időtartamra a koalicziós programúi-
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ból mindeuik párt kikapcsolta azokat a pontokat, 
mik kifejezetten sarkpontjai a pártprograminoknak 
és a miknek ki nem kapcsolása efemer párt
taktikából talán jövedelmezőbb dolog lett volna, 
de semmi esetre sem hazafias és legkevésbbé sem 
józan. Az átmeneti időszak nagyobbára csak 
rendbehozni és nem alkotni akart. A megrongált 
falakat előbb építik fel és csak azutáu festik újra

Szereljünk le tehát minden pártatlauitási 
készséget. Ezeket a — sok esetben — kicsinyes 
ambicziókat rendeljük alá annak a legfőbb am- 
bicziónak, mely az ország jövendőjének eredmé
nyesen és értékesen akar dolgozni.

*
A politikai események, a mik lassan kezdik 

kivetkeztetni — szintelenségböl a nyári szüne
tet, őszre mozgalmas időket Ígérnek. A horvát 
mozgolódásnak egyre vérmesebb ezélzatai és a 
radikális színezettel folyó egyéb kormányellenes 
áskálódások, zavarokkal fenyegetnek, éppen arra 
az időre, mikor a kormány az átmenetileg vál
lalt teendők legértékesebbjeivel kívánja foglal
koztatni a parlameuti köröket. Az alkotmányos 
garancziák és a választói jog reformjában letett 
korszakos kérdés időrendi sorrendben csak azo
kat a reformokat követheti, a mely az akuttá 
mérgesedett egyéb szocziális bajokon voltak hi
vatva segíteni. Azért maradtak őszre a válasz
tói jog . körüli alapvető munkálatok és ugyan
csak ezért kerül majd csak ősszel szőnyegre az 
alkotmány biztosítékok törvénytervezete. Kiha
tásaiban ezt a kétségkívül jelentős időt akarják 
felhasználni úgy a horvátok, mint a koaliczióval 
farkasszemet néző más politikai érdekcsoportok 
arra, hogy hurkot vessenek a kormánynak. De 
hát miért ? A horvát hóbortokra fölösleges sok 
szót vesztegetni; abba a czéltalau és meddő 
küzdelembe bécsi ellenségeink lovalták be őket, 
csak azért, hogy az esetleges zavarokat ellenünk 
használhassák föl, ha kell, mindjárt a horvátokon 
is ütve egyet Néhány kalandor, ki a maga 
ügy efogy ottságát a ragyogó álmodozások mögé 
bujtatja, iusczenálja ezt az egész mozgalmat, mit 
rövidesen leszerel a legjózanabn politikai tényező : | 
az észre térés.'

*
A kormány preventív gondoskodása meg-

Még egy kis visszaemlékezés Nápolyra-
— Irta: Kovács János. —

Kezdhetném azzal a banális, de mindenesetre 
tapasztalati igazsággal is, hogy némely embernek 
valóságos mániája a vásárlás. Amit megpillant, azt 
szeme rögtön megkívánja és legalább is alkuszik reá. 
Én pl. egész biztosra veszem, hogy Szeutegybázas- 
faluban nincs épkézláb ember, ki kezében, mellén, 
nyakán, vasár- és ünnepnapokon olvasót, keresztet 
avagy érmet ne hordana, hiszen egy pár olasz keres
kedő ezek árából gazdagodott meg. Hanem a mi 
Károly barátunknak sok minden értékes és értékte
len dolog között, egy igazi olasz czipőre fájt s foga, 
mert ezek az elszakgathatlanság és olcsóság híré
ben szenvednek.

Csakugyan ama bizonyos estefelé, mikor a villa
mos addig vitt, amig megadott és amikor azon a 
piszkos sikátoron bandukoltunk le a tündériesen ki
világított korzóra, épen egy czipőkirakatra botlottunk.

Természetes, hogy valóságos diadal-kiáltással 
rohantunk be és megkezdődött a próba, meg az 
alknvás. A czipők hol nagyok, hol kicsinyek, hol 
feketék, hol sárgák, hol pirosak, hol zöldek voltak; 
a taliáu majd hosszú létrán mászott fel a tetőig, 
majd hasra feküdve keresett az alsó fiókokban, 
közben a veríték elöntötte, homlokán ököinyi izzadt- 
ság-cseppek tündököltek, de megfeleld lábmüvészi 
alkotás csak nem került elé. Aztán az árban is 
óriási ellentétek állottak fenn; a taliáu egy darab 
papirosra busz lírát irt az olcsó czipöért, Károly 
alája vetett tizet. Mikor pedig a legjobb akarattal 
sem lehetett ezt a nagy távolságot áthidalni, a taliáu 
kezünkbe nyomott egy másik házszámot, mely alatt 
az ö sógora, vagy apósa tart fenn hasonló üzletet s 
elbocsátott, valószínűleg a pokol mélységes fenekére 
kívánva mindkettőnket. Hát ez egyedül meg is szenve
dett egész lármás nácziójának minden hibájáért, 
minden bűnéért. . .

Esti hét órára — ebéd idejére — érkeztünk 
vissza szállónkba. Az „Eden“-nok hatalmas étterme 
utolsó helyig teleülve a világ minden részéről össze

győzte úgy a magyar aratóimul kásokat, mint 
a munkaadó gazdákat arról, hogy ebben az or
szágban, amig ennek ügyeit a nemzeti kormány 
intézi, a jogvédelem egyenlősége nem csupán 
Írott malaszt, hanem — mennyire csak emberi
leg lehetséges — eltagadóatatlan tényeken nyugvó 
valóság.

Ennek a minden irányban ható és meg
győződésnek eredményéül tekinthetjük az idei 
aratásnak zavartalan lefolyását, mely zavarta- 
lauság a maga nagy auyagi előuyeivel körülbe
lül kiegyenlíti a tavalyi aratás eredményeivel 
szembeu mutatkozó terméshiányt.

Vajha miuden téren emelkednének a mun
káselemek a tisztán látás, a világos gondolkodás 
magasabb színvonalára és értenék meg, mint az 
aratómuukások értelmes többsége, hogy nem a 
felelősség nélkül s pusztán kenyérkeresetből ki
abáló izgatok dolgoznak tiszta, önzetlen szent 
akarattal az előtérbe nyomult szocziális érdekek 
humánus szellemben való nivellálásán, hanem az 
a felelős hatalom, mely a jogegyenlőség nagy 
elve alapján köteles gondoskodni a nemzet miu- 
deu rétegének jólétéről, boldogulásáról.

*

Ha idegen földön jár az ember, a tovaro
hanó vonatról önkételeuül is észre kell veunie 
egy jellemző tényt. Azt, hogy egymás utáu, 
megszámlálhatatlan sokaságban mereduek eléje a 
gyárkémények. Nálunk, Magyarországon meg 
mértföldeket tehet meg az ember a nélkül, hogy 
valahol is nyomát látná egy-egy éguek meredő 
füstös gyárkémények. Töretlen földeken viszi 
keresztül az embert a vasút, itt-ott legelészik 
csak egy-egy csorda s jámbor tehetetlenségében, 
jellegzetes erővel szűri út a magyar élhetetlen
ség a szemlélőbe azt a tudatot, hogy itt tán 
még élűi sem akarnak az emberek.

Pedig dehogy' is nem akarnak. Lázasan, 
oktalan fantomok kergetésével, amint végigtapodj i 
az a sok százezer magyar az élet útját, csak 
az élniakarás dolgozik beune. A puha jólét pa
lotáinak ablakaiból messziről kiszűrődő fényesség ) 
ejti meg a lelkűket és görcsösen kap az minden 
szalmaszál után, amiről csak hiszi azt, hogy fel
színen tarthatja öt. Ezért fajul törtetéssé a la-

özönlőtt idegenekkel. Épen a legfőbb szezon-időből 
töltöttünk ott nebáuy napot s igy volt alkalmunk 
egy kis szemlélődésre.

Nápoly utczáin, közterein, múzeumaiban csatan
golva, már napközben is észre lehetett venni, hogy 
lépten-nyomon vérbeli turistákkal, szenvedélyes uta
zókkal találkozunk. Látcső, térkép, bedekker minden 
kézben ; vagy nagyobb csoport verődik össze, kiket 
ékesszavu cicerone kalauzol, feleslegessé téve a fentebb 
omlitettem segítő eszközöket. Minden követ megvizs
gálnak, minden zugba belepillantanak, miuden ó-kori 
ékszert megbírálnak, minden múmia geneologiáját ki
fürkészik, minden korsó ürmértékét megállapítják, 
minden etruszk feliratot szent áhítattal bámulnak 
meg, jóllehet egy árva szót sem értenek belőle; 
minden fennmaradt derékszíjról meghatározzál!; az 
illető római úrnő karcsúságát, testmagasságát. Szóval 
valóságos hivatalos leltárt vesznek fel erről a letűnt 
dicső világról. A tizenhat esztendős bakfis szakszerű 
estbetikai tanulmányokat végez Herkulesnek nyakig 
mezítláb, még a bádog fügefa levéltől is megfosztott 
alakján; a tizennégy esztendős kamasz pedig ott 
settenkedik Vénusoak szeméremtől piruló teste körül, 
anélkül, hogy ezen valaki megbot.ránkoznék. De 
ennek a szenvedélyesen kutató népségnek viselkedése, 
ruházata olyan igénytelen, hogy mi — a nappal 
gavallérjai — csaknem lesajnáljuk őket.

És este az ebédnél ?
A legszigorúbb etikett szerint megállapított 

szalonruhák fedik a férfiik testét; a nők csaknem 
vakítóan tündökölnek aranyba foglalt gyémánt ék
szereikben. A társalgás annyira halkan folyik, hogy 
az még a legközelebbi szomszédot sem zavarhatja 
meg; az ajkakon csak elvétve vonul végig egy 
diskrét, fagyos mosolygás. Még a pinezérek is oly 
nesztelen léptekkel sikianak tovább a sima parketten, 
hogy mi, kiknek vérmérséklete zajosabb kitörésre 
nagyon is hajlandó volna, alig várjuk az ebéd végét. 
Hanem egy komoly tapasztalatra már szert tehettünk, 
nyugatnak utazó népe két rend ruhával neki mer 
vágni a világnak. Vájjon mi képesek volnánk-e után 
csinálni?

Az esti élet folytatódik a pipázóbau, társalgó-

te.ncrosztály előrehaladása és ezért öblösödik a 
szó szoros értelmében könyörtelen társává a pro
letariátus küzdelme. Nálunk mindenki élni akar 
és kétségtelen, hogy joga is van hozzá. De hi
ányzanak azok az elóföltételek, mik az ipari 
kifej lésben lemaradtak. Magyarországon biztosít
hatják a viszonyok konsolidáltságát.

Minden gyárkémény egy-egy őrt álló katona, 
ki arra hivatott, hogy a nemzeti jólétet minden 
kártékony behatástól megóvja. A gyárkürtök 
bugása a jövő muzsikája. Az ipari és kereske
delmi fejlettség a maga átható erejével nagy 
érdekhálózatokat teremt, mi elősegíti és kifcjlé- 
sébcu általánossá teszi a tőke és a munka kö
zötti kapocs egészségessé tételét.

Maszlagolják a halakat.
A közignzgatái ügyeimébe*

Az Udvarhelyi Híradó múlt számában a napi 
hírek között említés történt arról, hogy a Küküllő 
folyó mentén maszlagolják a halakat. Bár közvetleu 
megfigyelést nem lehetett tenni, mert a vadorzók 
meglehetősen ügyesek, épen úgy mint a notórius 
tolvajok, több mint bizonyos, hogy a rablóbalászat- 
uak mindeu módját alkalmazzák. A Küküllőnek leg- 
elrejtetebb, alig hozzáférhető partjain döglött halak, 
rákok bőven találhatók. A rablóhalászok a törvény fe
lett érzik magukat s gazdag zsákmánnyal térnek haza 
mindaddig, amig őket nyakon nem csípik ; akik pe
dig törvényes alapon nyertek szabadalmat a megen
gedett eszközökkel, jogos halászatra, silány ered
ményt érnek ol s vezesse őket esetleg tudományos 
szempont— inzultusoknak vannak kitéve. Erről majd 
más helyen.

Mit mondjuuk a havasi vizekről? Ha vé
gig járjuk az udvarhelyvármegyei havasi vize
ket, meggyőződést szerezhetünk arról, hogy alig 
van állandó vizű patak, amelyben daczára a minden 
meg- és meg nem engedett pusztító — igazán rabló
halászatnak, elő ne fordulna a pisztráng, ami amel
lett bizonyít, hogy kellő megvédéssel, tehát nem 
rendkívüli költségekkel járó mesterséges tenyésztés
sel, rendkívül felszaporitható lenne a pisztráng ál
lomány megyénkben, s nem mint most csak elvétve 
juthatnánk hozza, hanem sok ezerre menő jövedelmet 
hajtó rendes piaczi czikk lehetne. Ott vannak a 
Nagyküküllö felső mellékvizei, nevezetesen a Si-

teremben s itt a rideg illemszabályok már engednek 
merevségükből. A sovány és hosszú myladik, misszek 
czigarettára gyújtanak, később kártyázáshoz kezde
nek s játszanak olyan szenvedélylyel, mintha nem 
is Albiou ködös egének hideg vérét, hozták volna 
magukkal; a férfi népségneklegfőlebb a kibicz passiv 
szerepe jut. Közben betoppan egy olasz daltársulat, 
hogy zenéjével, énekével, tánczával pár óráig szóra
koztasson és erre az egész társaság ismét annyira 
kivasalodik, olyan komoly képet ölt, mintha min- 
deuki egy világhangverseny zsűritagja volna. Egyéb
iránt Nápolyban idegen ajakról először és utólszor 
ekkor hallottunk magyar szót „Köszönöm szépen11. 
Ugyanis a tányérozó olajbarna művész valamikor 
Ős-Budavárában szelídítette a szilaj magyar erkölcsö
ket s egyetlen pozitív vagyonképen hozta magával 
makaroni-evő hazájába ezt a köszönést.

Közben pompáson folytak az üzleti levelezések 
és egy jóképű öreg ur majdnem ennek lett áldozata. 
Mig mi nyolezan vig beszélgetés közben szürcsöltük 
kávénkat, addig ö az íróasztal mellett erős igyeke
zettel töltött be rubrikákat, összeadott, kivont s a 
végén annyira belemerült a nem épen költői műve
letbe, hogy a tintát kidöntötte. Az asztalon ott volt 
az itatóspapír, mellette a tele papírkosár, de ez a 
váratlan inczidens annyira zazarba hozta a jámbor 
bácsit, hogy csak bamban bámulta, miként ömlik el 
a fekete folyadék az asztalon s miként készül rá
cseppenni elegánsul vasalt szürke nadrágjára. Ám 
az utolsó pillanatban felugrott és a csengő felé 
rohanva feldöntött egy tisztes matrónát.

Végre megjelent a szálló portása; helyzetéhez 
és tábornoki egyenruhájához méltóan tekintett végig 
az ázott bareztéren s azutáu . . .  leitatta az egész 
fekete-tengert. A mi bácsinknak csak ekkor kezdett 
világosodni, hogy hiszen . . .

Hejh, micsoda kínszenvedést állottunk ki, hogy 
feltörd uevotésünk kaczagásba ne csapjon át; még 
lefekvésünk után is egyre megcsiklandozott a vidám
ság dévaj manója. És azután álomra ringatott a 
teuger távoli zúgása; álmaiukat beragyogták a teu- 
ger felszínén csókolódzó csillag-miriárdok.
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kaszó, Pisztrangos, Salamás, Ivó, Rakottyásés a két 
Bakó, továbbá a Déság patak. A Kiaküküllő bucsiui 
része, a Kis- és Nagyág, a Bogdán és Eróspatak, a 
parajéi Juhód vize. A Vargyas Szentegyházasfalu 
feletti része s alább is, a Gyepű, Tolvajos, Ilasza 
és Keruly vize ; továbbá innen le a Vargyas, Kor
mos, Lángos patakok s ezeknek minden kisebb mel
lékere különösen augusztus hava után.

Elszomorító körülmény az, hogy a lelketlen 
pusztítás következtében hasonló állapotok vannak a 
Nagykiiküllő, Nyikó, Fenyéd, Vargyas, Keruly és 
Kormos Lángos vizekben a rendkívül szaporodó 
r á k k a l  is.

Tudvalevő dolog, hogy a földmivelésügyi Mi
nisztérium adományából a két Homoród vizében 
nagy mennyiségű szivárványon pisztráng ivadékot 
helyeztek el nagy ünnepélyességek között. Ezen hal 
alakra hasonlít a sebes pisztránghoz, de zömökebb, 
hátvonala erősen iveit, az orra tompább, szájhasa- 
déka a szeme alá ér. A szivárványos pisztrángon 
azonban sohasem fejlődnek olyan foltok, mint a 
milyeneket a sebes pisztrángon láthatunk. A tartóz
kodási helyére vonatkozólag tett tapasztalatok mu
tatják, hogy bizonyos ideig, egy két éves koráig 
megmarad a mi pisztrángjaink lakta vizekben, na
gyobbra nőve azonban levonul a hegyi patakokból 
a mélyebb vizű nagyobb vízfolyásokba. Ez a hely- 
változtatás természetes következménye a hal fajbeli 
tulajdonságának ; ugyanis a mi pisztrángunknál ál
talában jóval nagyobbra szokott nőni. Mint gyorsan 
növő, jóizü, nem kényes halfaj, kiváló figyelmet ér
demel és óhajtandó, hogy tenyésztése, kiváltkép az 
arra alkalmas bővebb vizű patakokban minél széle
sebb körben terjedjen.

Volna tehát halunk is, rákunk is, és még sincs. 
A múlt év nyarán a Kis Homoród, Rákos, Vargyas 
vizében egyetlen rákot sem lehetett fogni. Sokan 
azt mondották, hogy a rákhiány oka a kenderázta- 
tás. Igaz, hogy a kender kábító illatú növény s 
mirigy szőreitől, kiválasztott sárgás narkotikus gyan
tájából Ázsia délkeleti részében a „ h a s is "  néven 
ismert részegítő italt készítik, amelyet újabban ha
tásos orvosságnak is használnak ; de hogy a kendor- 
áztatás miatt pusztultak volna ki a rákok, alig hi
hető. Régebben még mielőtt a bécsi parkét a házi 
szőttest kiszoriiotta, volna a kenüertermelés jobban 
virágzott. Gyermekkoromban emlékszem, mint falun 
lakó, a Nagyküküllő partjain mily nagy mértékben 
áztatták a kendert; de azért rák bőven volt. Az 
irodalom is azt mondja, hogy híres volt Magyaror
szág hajdan rákbőségéről. Oláh Miklós épen úgy, 
mint Aldrovandi Ulisses és mások is megemlékeznek 
róla. Ma azonban számuk megcsappant, sőt némely 
helyen egészen ki is pusztult. A rákpestisnek neve
zett vész tizedelte meg hazánk rákállományát is, 
úgy miat a külföldét. Déli Francziaországban jelent
kezett először ez a betegség 1878—80. között. Hoz
zánk körül-belül szintén ez időben jutottéi. Ahol fel
lépett, igen gyorsan és tömegesen végzett a rákokkal. 
„A dunai és fereDCzcsatornai rákok, midőn a betegség 
a Dunában és mellékvizeiben fellépett 1879-ben, a 
Ferenczcsatorna dunai torkolatának átellenében Kis- 
kőszegeu felmásztak a hegyekre (dombokra) s a 
szőllöbarázdákat ellepve döglöttek meg.“ (Halászat)

Erdélyben s a hegyvidéken azonban ma is van 
még, noha helyenként ott is kipusztult. Ma már 
szűnő félben van a vész, melyet egy hasadógomba 
(Bacterium) okozott. Igen valószínű tehát, hogy a 
rállományt nálunk is a rákpestis tizedelte meg, s 
részben a törvénye'lenes rákászás. A törvény a 8 
cm.-nél kisebb rák kifogását tiltja (a szemtől 
a kiegyenesített fark végéig). D e  lei e l l e n ő r e i  

e z t  ?  Nem régen a Küküllő és mellékvizei halászatát 
egy bérlő vette ki a felső részen, ki azzal egész 
kereskedést űzött. Óriási mennyiségben fogták ki a 
rákokat s szállították Budapestre s talán külföldre 
íb. Potom haszonbérért jó hasznot csinált — illető
leg sok jó pénzt kaphatott. De hát azért népesítette 
be a teremtő Isten a vizeket halakkal és rákokkal, 
hogy mások rovására egy ember élvezze és értékesítse a 
vizek áldásait? Amikor kétségen kívül megállapítható 
tény a hal és rákállomány pusztulása, egy bérló megélhe
tésének, létexisztentiájának szolgáljunk azzal, hogy 
vizeink pusztuló félben levő kincses bányája teljesen 
kiapadjon ? Csakis törvénytisztelettel, a törvény uta
sításainak szigorú betartásával lehet úgy a vad-, 
mint a hal- és rákállományt is az emberek kapzsi
sága ellen megvédeni. Nem régen a Dunántúli vi
déken utazva, láttuk óriási nagy területen a vasút 
mentén, hogy nyulak, őzek, fáczánok, stb. mint va
lami szelídített állatok nagy mennyiségben vígan

ugrándoztak, sétáltak nem parlag, kopár, hanem 
meg uüvelt területokon.

Fennebb kifejtettem, hogy a halállományt mes
terséges tenyésztéssel rendkívüli módon lőhet fel- 
szaporittani. A rákok mesterséges tenyésztése azon
ban nem sikerült mindig. A mi megmaradt azt en
gedni kell, hogy fejlődjék s a törvény intézkedéseit 
a rákfogásnál be kell tartatni.

Nem állítom, hogy a pisztrangállományt teljo- 
sen a rablóhalászat tizedolte meg. Vizeinknek, kü
lönösen a Sikaszó és Fenyéd vizének jollemző hala 
és roppant mennyiségben is fordul elő a Vak Iu- 
gola (Orsóhal), mely tulajdonképen tengeri hal. de 
ivás végett felvonul a kisebb folyókba és patakokba. 
Neve székely halnév, mely Erdővidék és Udvarhely- 
megye halászainál ma is divlik. E hal előfordulásá
nak tulajdonítható nagyrészben, hogy a Sikaszóban 
a P é n z e s p e r  (Pérhal) néven ismert pisztrangállo- 
mány apad, a Fenyéd vizéből pedig kipusztult, mert 
az ingola mint föltétlenül élősdi rátapadhat nemcsak 
szilárd testekre, kövekre, hanem halakra is rákokra 
is, s ha táplálékukról beszélünk, rendesen min
denféle férget, balivadékot és a rákok különböző 
fajait szokás fölemlíteni; de az összes megfigyelők 
megegyeznek abban, hogy főleg más állatok, külö
nösén más halak húsából és véréből táplálkoznak. 
Miután szájukat valamelyhal bőréhez erősen odaszori- 
tották, a reszelőfogak működni kezdenek,miközben mé
lyebben és mélyebben fúródnak a bőrbe; a lereszelt 
anyagot lenyelvén, lassacskán mély lyukat rágnak 
a hal testében, akár eleven legyen az akár holt, állító 
lag leggyakrabban olyan halat fúrnak meg, mely fe- 
néahorogra akadt; de nagyon valószínű, hogy egé
szen egészséges halak is áldozatul esnek falánksá
guknak. Erejük bámulatos, tetemes nagyságú köve
ket czipelnek el s igy csakhamar gödrök keletkez
nek. Minden uj gödörben egy pár ingola tartózkodik, 
szájukkal valami nagyobb köre tapadnak és itt ív
nak. A Kis küküllő pisztrangállományban gazdag 
voltát az ingola teljes hiányának lehet tulajdoníthatni 
s ezért kívánatos volna, hogy a különben Ízletes, de 
kevés ember által (előítéletnél fogva) élvezett ingola 
kifogására minden lehető megtétetuék. Ősszel szept. 
végén és október hóban, amikor utjokat a tenger 
felé megteszik, husdarabokaak a gübőkbe való be
bocsátása állal, melyekre'iriaguKat felszívják, töme
gesen kifoghatok lennének.

Mindezen itt elmondott dolgokban már régen 
illetékes helyen kifejezést adtam, saját és mások 
megfigyelései alapján. Hogy szavaim akkor vissz
hangra nem találtak, azon csak sajnálkozható®; 
hogy ismételten felhívom a figyelmet — ezt köte
lességemnek ismertem.

Ezek után úgy vélem leghelyesebb lenne, ha 
a közigazgatás az udvarhelymegyei vizeket drákói 
szigorral feliigyeltetné és egy szakértelemmel bitó 
h a l á s z tá r s a s á g  kezelésére adná, mert különben a 
kincses bánya ma-holnap kifogy. Úgy hiszem, hogy 
az országos halászati felügyelőség, vagy más megyei 
halásztársaságok szívesen adnak tanácsot, avagy 
utasítást a teendőkre nézvo a törvéuy §§-ai mellett 
Végre remélem, hogy vármegyéuk érdemes alispánja, 
miként mindeu közérdeket szolgáló ügyben — úgy 
ezen nagyfontosságu kérdésben is, az ügy kolló elő
készítésével mindent el fog követni arra nézve, 
hogy a felvetett kérdés a lehető legjobban megoldas
sák. Díxi, et salvavri animam meam!

T a m ilé  A lb e r t .

H Í R E K .
Székelyudvarhely, ang. 4.

A sztmihályi vértanuk exhumálása.
A vértanuk az uj sírban.

59 évi csendes pihenés után a kegyelet meg
bolygatta azt a sirt, a hol a 4 vértanú pihent.

Az égen sötét felhők tornyosultak s süni csep- 
pekben hullt alá az eső, midőn a sir testébe mélyedt 
az ásó. S aztán a mint mélyebbre haladtak, jobban 
és jobban tisztult az ég s midőn harangzúgás között 
kiemeltük az első csontot a sírból, már az azúr kék 
égből sütött az augusztusi nap.

Kényszerűség vitte rá az emlék-bizottságot, 
hogy megbolygassa a besüppodt sirt, mert a hol 
eredetileg voltak eltemetve, távol esett a közlekedési 
úttól s a felállított emlék, nem töltötte volna be 
teljesen hivatását. Némely kiváncsi ember elzaráudo- 
kolt volna oda a távolba is, de bizony a legszámo- 
sabban nem vették volna maguknak azt a fáradságot,

így aztán közvetlon az út mellé egy emelke
désre állíttatott az emlék és ide szállíttattak a porié 
csontok is f. hó 1-én.

Sok magasztos, lélekemelő ünnepélyen vettem 
részt életemben, de talán Rákóczi temetésén kívül 
egy sem volt, a mely oly megható lett volna, mint 
ez. Ott a fejedelmi pompa, itt a végtelen egyszerű
ség, ott a rézből készült, itt a fenyőfából összerótt 
sirláda fogadta ölébe a csontokat. Rákóczi temetésén 
meglepte a pompa a szemlélőt, a fényes diszma- 
gyarokon elveszett szeme világa, itt a hulló könnyek 
fátyolozták be a szemet. És mégis az ottani fény s 
itt a pompa nélküli temetés oly hasonlatosak — a 
haza és baráti szeretetnek vértanúit foglalták magukba 
a sirládák.

Óh mily megható volt, midőn ugyanazok a 
kezek, a melyek 59 évvel ezelőtt sírba helyezték, 
ugyanazok emelték ki sírjukból. Oh mily megható 
volt, a mint 70—80 éves emberek szeme könnybe 
borult s el-elmesélgettek a rég múltról s e négy 
székely ifjúról. Milyen volt az egyik, milyen volt a 
másik ? S milyen kegyetlenül végezték ki egyiket 
vagy a másikat?

Mint hullott a könnye Tarcsafalvi Sámuelnek, 
midőn elbeszélte:

— Uram, uem emlékszem most már me
lyik hová van temetve, csak azt tudom, hogy a 
sírjuk közös. De nem is tudhatnám, hiszen úgy össze 
voltak vagdalva, hogy Sebestyént is csak az inge 
kézelőjéről ismerte meg édes apja. Hát mi idegenek, 
kik csak akkor láttuk először s csak Bántót ismer
tük, mert ő kövérebb volt három társánál.

Szomorú idők voltak ezek. De a kegyetlenségek
nek olyan példáját még hírből sem hallottam, mint 
a mit itt müveitek az oláhok. Szegény Barabásra 
jól emlékszem, középtermetű barna ifjú volt, kis 
fekete bajusszal. Szegény de sokat szenvedett, talán 
legtöbbet társai között. A gyilkosság után való nap 
elmentünk az Ugrón János ur kúriájába, a hol a 
csűrbe voltak kifektetve a legyilkoltak. Akkor még 
ott feküdt Kovács Imre is s mellette Barabás a 
kinek egyik szemébe egy lándsa volt döfve, az arczán 
át szintén s az orra le volt vágva, még ép szemé
vel bánatosau nézett reánk s szinte az ijedtség 
látszott benne, midőn oláh közeledett feléjük. Aztán 
akkor éjszaka meghalt ő is.

Rettenetes idők voltak azok. Szivünk, lelkünk 
fájt, de segíteni nem lehetett, de mit is tudtunk 
volna tenni, hiszen magam is csak 12 éves gyermek 
voltam, de a mészárlás oly rettenetes volt, hogyha 
száz évig élnék sem feledném soha.“

így beszélgetnek az öregek a félig nyitott sír
nál a régmúlt időkről, a nemzet szenvedéseiről, hü 
fiai fájdalmáról.

E közben ki volt ásva a sir is s megérkezett 
Dr. Lengyel Árpád körorvos is megkezdődött a 
csontok kiszedése, folytonos harangzúgás mellett.

Mintegy 200 drb került elő a 4 vértanú csontjai
ból, melyet egy erre a czélra készitett sirládába 
helyezett a bizottság.

A vértanuk koporsó nélkül voltak eltemetve s 
a bepadolást képező deszkák szétmálva, ugyannyira, 
hogy vajszerüen voltak vághatok.

Midőn a csontok kiszedettek, a melyek között 
világosan kitűnt a négy koponya s ezek egyike egy 
fej magassággal fennebb volt mint a többi, ez 
volt valószínűleg a Sebestyén csontváza, mert állító
lag ő volt a legmagasabb társai között, felvétetett 
az exhumálási jegyzőkönyv. Egy czombcsont maradt 
még meglehetős épségben, önnek hossza 48 czm.

D. u. 3 órakor történt meg az uj sírba való 
áthelyezés.

Ez volt a legmeghatóbb. Zúgtak a harangok 
végig a Nyikó völgyén, temetik a vértanukat. S a 
székely nép Kobátfalván, Benczédben és Szentmi- 
hályon meghallva a bánatos hangot, eldobva a sarlót 
sietett, hogy részt vehessen a temetésen, hadd 
mondhasson utolsó Isten hozzádat a porló vér
tanuknak.

Négy hatalmas termetű székely emelte karjára 
a kis sirládát, melyet egy kis gyerek is könnyen el
bírhatott volna, utánna a bizottság és a nagyszám
ban összegyűlt közönség.

Búgtak a harangok hegyen-völgyön át s oh 
mily megható volt, a mint a székelység könnyes 
szemmel kísérte a hamvakat. Oh mily megható volt, 
a mint felhangzott a zokogás. Hiszen sem testvére, 
sem gyermeke, de még csak atyjafia sem és mégis 
sirt, zokogott.

Siratta a nép a haza és a baráti szeretetnek 
vértanúit és siratta a jelent. Hol van az az ifjú,

I
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ki koczkára tegye életét barátjáért? IIol a lángoló 
hazaszeretet, mely vért és életet áldozott a haza 
szent földjéért? Eltemettük ókét I Ezért zokogott a 
nép, ezért zokogtak az öregek, e hamvakban siratták 
nemes erkölcseinket.

Az uj sirhoz értünk az emlék tőrében, czement- 
tel burkoltuk alját s czementtel vettük körül a sir- 
ládát s azzal vontuk be tetejét is, hogy az utókor
nak megmentsük még poraikból a mi megmenthető.

A sir szélére állt Deák Miklós lelkész, imára 
kulcsolta kezét s oly remek imával búcsúzott a 
hamvaktól, hogy a még száraz szemek is könnybe 
lábbadtak. Oh, e szívhez szóló szavakat soha el nem 
feledi a ki hallotta, örök emlékül van az szivünkbe 
vésve. Bár hallotta volna minden székely s fogadná 
meg minden székely az isteni igéket „szeresd fele
barátodat, mint enmagadat1' és „a haza minden 
előtt. “

Meg kell jegyeznem, hogy Székelyszentmihály 
községe oly nemesen viselkedett, oly odaadással tá
mogatta a bizottságot, hogy a hálás köszönetét e 
helyről is méltán megérdemli.

Most már végleges temető-helyükön pihennek 
a sokat szenvedett ifjak. Emlék jelöli, hol porlanak 
csontjaik, ahová el kell zarándokolnia a székelynek, 
mint a mohamedánnak Mekkába. Áll az emlék, 
mely hirdeti a felebaráti és a haza szeretetet százado
kon át.

E hó 11-én fényes ünnepség keretében törté
nik meg a felavatás, melyre készül és a melyen ott 
lesz minden igaz székely.

T a r c s a fa l v i  P á l f f y  A l a d á r .

Jegyzők  ünnepe.

Folyó hó 29-én Alsósófalván a vármegye Udvar
helyi járása jegyzői kara Dr. D e m e te r  Lőrincz fő
szolgabíró elnöklete alatt kedves ünnepélyt rendezett 
S z á s z  Dénes alsósófalvi és V a s s  Mihály oroszhegyi 
jegyzők eltöltött negyedszázados jegyzősködése em
lékére.

29-én reggel hosszú kocsisorban vonultak a 
jegyzők Korond felé, s mikor a r. kath. temetőhöz 
érkeztek, megkoszorúzták elhunyt kartársuk K a t o n a  
Fcrencz sírját, a S z e n k o v ic s  Józsefét pedig virággal 
hintették tele.

A köröndi fürdőhöz megérkezve, kis piheDŐ 
után újból tovarobogott a kocsisor Alsósófalva felé, 
hol a helyi erkölcsi testületek részvétele mellett 
szerényen, röviden, de annál meghatóbban és kedve
sebben, a baráti érzés legmelegebb megnyilatkozá
sával ünnepelték az Udvarhely járási jegyzők elébb 
jelzett két szeretett kartársukat.

Az ünnepélyt a közönség által elénekelt Him
nusz nyitotta meg, minek végeztével Dr. D e m e te r  

Lőrincz a járás főszolgabírója magas szárnyalásu 
megnyitóját mondotta el, ki lelkének egész melegé
vel, szeretetének teljes erejével ölelte át két jubiláns 
jegyzőjét; elmondotta, hogy 17 évvel ezelőtt, mint 
gyakornok jött e járás hivatalához az egyetemi ta
nulmányok egész raktárával, fiatal hévvel, lelkese
déssel járta sorra a jegyzőket, mert tudását a gya
korlati élet mezején képezte, s legnagyobb részben 
ezen járás jegyzői kara környezetében, ezért ő ezt 
a jegyzői kart mindig, mint igazán szeretett munka
társait tekintette, testvér gyanánt szerette és szereti 
ma is, s ha valakinek öröme lehet a jubileumban, 
úgy az ünnepeltek után övé az öröm nagyobb része. 
A kedves jelenet után nem volt szem, melyben öröm
könnyek ne ragyogtak volna.

A megnyitó után G á f f y  István íenyédi jegyző, 
egyleti elnök üdvözölte az ünnepeiteket emelkedett 
hangú beszéddel, kiemelve, hogy bár a jegyzők túl 
vannak terhelve munkával, mégis lelkiismeretes pon
tossággal teljesitik kötelességüket és így becsületes 
munkával eltöltött szolgálati évekre tekinthetnek 
vissza.

Végül jó kívánságokkal halmozta el a jubilán
sokat s arra kérte kartárs&it, hogy miután a mai 
ünnep is az egyleti tagok szeretetének szüleménye, 
ápolják még jobban ezt a szeretetet.

Ezután a jubilánsok meghatottan mondottak 
köszönetét a kitüntető ünneplésért, majd M ir c s e  

tanító a tantestület és a községek jó kívánságait 
tolmácsolta, meleg, őszinte baráti hangon. A jegyző
egylet kedves emléktárgyainak átadásával e lelkes 
kis ünnepség véget ért és kezdetét vette a járási 
értekezlet, melynek során több üdvös javaslat téte
tett a községi közigazgatás minden ágára nézve, s 
az uj anyakönyvi törvény és utasítások ismertetése 
után ez ia befejezést nyert.

Udvarhelyi Hiradó.

A délutáni órákban a társaság a fehér asztalok 
köré gyülekezett összo, hol a harmadik fogásnál Dr. 
D e m e te r  Lőrincz főszolgabíró első pobárköszöntőjét 
a vármegye közszeretetben álló főispánja U y r o n  Ákos 
és alispánja Dr. D a m o k o s  Andorra emelte, — kik 
hivatalos elfoglaltságuk miatt, ugyan személyesen 
nem jelenhettek meg az ünnepségen, de jó kívánsá
gaik tolmácsolásával a főszolgabírót bízták meg. A 
vármegye felvirágoztatása körüli elévülhetetlen érdo- 
rneik ecsetelése után a társaság lelkes óvácziója 
közben meleg szavakkal éltette. Ezen meleg óváczió 
úgy U g r ó n  Ákos főispánnak, mint Dr. D a m o k o s  

Andor alispánnak táviratilag tudomására hozatott. 
Poharat ürített még Dr. D e m e te r  Lőrincz a jubilán
sokra, G á l f f y  István Dr. Demeter Lőrinczre, ki a 
jegyzőknek a hivatalban szigorú, de igazságos fő
nöke, a hivatalon kívül páratlan jó barátja.

Ezután S z á s z  Dénes ,és V a s s  Mihály válaszol
tak meghatott szavakkal, majd G á l f f y  István a ta
nítói kart, a községi elöljáróságot köszöntötte fel, 
C s ö m ö r  Gábor Gálffy Istvánt éltette, S z a b ó  Endre 
tb. szolgabiró a vidéki egyleti tagokat és egyik kép
viselőjét, B á l i n t  Mihály bordosi jegyzőt.

A kellemes összejövetel után mindenki egy 
feledhetetleu kedves emlékkel gazdagabban távozott 
székhelyére.

P usztuló  erkölcsök.

Hajdanában minden furfangja daczára is a szé
kely embert tartották az őszinteség, a becsületesség 
mintaképének. Ha a Királyhágón túl ment egy szé
kely, tárt karokkal, örömmel fogadták s az örült 
legjobban, aki vondégéül láthatta, vagy kezet szorítha
tott vele. Ma a Királyhágón túl azt kérdezik, van-e 
még hát egy becsületes székely. Tönkre van téve 
jó hírnevünk, de nem is csoda, mert legtöbbnyire 
a házaló czigányok képviselik ott a székelységot. 
Azok pedig mire Segesvárra értek, székelyek lettek 
s mire átlépik a Királyhágót, hét szilvafás nemesek 
s az Alföldön már dicső ősökről beszélnek, a kik el
költötték a nagy vagyont s most a késő unokának 
házalással kell keresni a kenyerét.

De nemcsak a távolban, idehaza is tapasztal
juk napról napra a régi székely erkölcsök pusztulá
sát. Látjuk napról-napra mini zültk el az a nép, a 
tévesen értelmezett szocziális tanok, a rendkívüli 
urhatnámság s a pálinka észboutó hatása miatt. Ma 
a székely nem tisztességtudóan köszön, ma ha egy 
nadrágos embert lát faluján keresztül menni, nem 
Isten nevének említésével fogadja, hanem trágárnál 
trágárabb szavakat kiabál utánna. Van kivétel is, 
szó nélkül s dicsérettel legyen mondva, az öreg 
emberekből telik ki ezek nagy száma, a kik még az 
„erkölcsi regulákot“ tanulták az iskolában.

Jó szerencse, ha egy úri ember ép fővel kerül 
ki egy ilyen mételyezett községből. Tessék csak 
figyelembe venni, hogy erkölcsileg azok a legzüllöttebb 
községek, a melyeknek népe legtöbbet járt idegenbe, 
a melyeknek népe legtöbbet dolgozott az oláh bojár
nak, vagy az amerikai yankének.

Külföldön járnak s a helyett, hogy a szépet és 
jót tanulnák el, eltanulják a rosszat, a ezéda életet. 
Hiszen van városunk közelében olyan község, a hol 
egy évben 32 olyan gyermek született, kinek apját 
leütötte a hajókötél s e gyermekek anyja mind Oláh
országból hozta ezen becsületet tönkre tevő, élő 
tanubizonyitékot.

Fájó szívvel látjuk, mint züllik népünk, fenn
tartván a tiszteletet a kivételeknek. Sok székely 
előtt már nem ment sem a magántulajdon, sem az 
Isten háza, mely mind e nép erkölcsi züllését 
bizonyítja.

Siménfalván a templomot fertőztetik meg el
vadult kezek s Tarcsafalván a sirkövön állanak 
bőszül. Még 24 óráig sem állhatott épen egy sírkő 
magántulajdon kertben, midőn akaduak lelketlen 
kezek s összezzüzzák azt. Aljas bosszúból összetörik, 
csak azért, mert az különb mint az enyém. Elköve
tik a bűnök egyik legnagyobbikát, a kegyeletsértést 
bűnhalmazatban.

Mogfertőztetik a templomot, a szószéket, honnan 
a Szentirás jóra vezérlő igéit prédikálja a pap, 
istentelen kezek bemázolják piszkos dolgokkal. Hová 
jutottunk s hová jut még e nép a förtelmek lejtő
jén.? Még csak szórványos eset, de ha méltó meg
torlásban nem részesülnek, jön, következik a többi 
utána, mint a lavina. Méltó, olrettentö példával 
kell ezen esetekben eljárni, hogy az önmagáról meg- 
feledkezetteket megfékezze s a még teljesen el nem 
romlottakat visszatartsa a lejtőről.

Fáj az igaz székely s z í v , hogy hová sülyedt 
Attila népei Az utolsó zulu-kaffer több tisztelettel 
van az idegen iránt, mint némely székely. Hová fog 
vezetni az út? Hol lesz ennek vége, ha jó korán 
észre nem téritik ? Róma csak addig volt nagy, mig 
erkölcse élt, mig népe el nem puhult s aztán jött 
a megsemmisülés. A kiknek kezében van a nép neve
lése, kettőzött erővel vigyázzanak, mert bizony-bizony 
pusztulnak az erkölcsök.

H á z a s s á g . K á d á r  Gyula Korond község jegy
zője f. hó 10-én tartja esküvőjét K e r e s z t e s  Emma 
kisasszonnyal, K e r e s z t e s  János é3 neje P é c h y  Giza 
leányával.

Á thelyezés. Az igazságügyminiszter K o m l ó s s y  

András nagysinki járásbirósági telekkönyvezetőt a 
székelykereszturi járásbírósághoz helyezte át.

V a jd a  F e re n c z  — esperes. Az udvarhelyi 
reform egyházmegye tegnap délelőtt tartotta a ref. 
kollégium dísztermében esperes-választó közgyűlését. 
A gyűlést, melyre a tagok szokatlanul nagy szám
ban gyűltek össze, egy rövid ima után H e g y i  Péter 
főjegyző, helyettes esperes nyitotta meg, mely után 
a választás elnökéül S e b e s i  Ákos egyhm. főgondno- 
kot kérte fel, mig bizalmi férfiakul B e á d  András és 
J a k a b  Albert lelkészek választottak meg. Összesen 
75 szavazati adatott be, melyből esett 42 V a j d a  Ferencz 
székelyudvarhelyi, 31 B í r ó  Áron felsőboldogfalvi 
lelkészre, mig 2 szavazatilap üres volt. Ennélfogva 
elnök Vajda Ferenczet megválasztott esperesnek je
lentette ki, ki az esküt a gyűlés színe előtt nyom
ban le is tette és az elnöki széket magas szárnya
lásu beszéddel elfoglalta. Ezután a gyűlés még a 
számvevői bizottságba S z a b ó  Gyula lelkészt és P é t e r  

Gergely tanítót, a nyugdíj választmányba pedig 
M e s t e r  János lelkészt beválasztotta, mire elnök a 
gyűlést bezárta. Vajda Ferenczben az udvarhelyi 
egyházmegye olyan férfiút nyert, kit tudása, szónoki 
készsége méltán predesztináltak az esperesi díszes ál
lásra, hol egyházának ambicziójával, tetterejével bi
zonyára nagy szolgálatára lesz.

Uj le lkész . Az udvarhelyi unitárius egyház
körben a homoródabásfalvi leikészi állomás januárius 
hóban a lelkész halálával megüresedett. A választás 
a múlt napokban tartotta meg K i s g y ö r g y  Sándor 
esperes és B a r a b á s  Dénes egyh. tanácsos gondnok 
elnöklete alatt. A választás egyhangú volt, melynek 
eredménye : K á d á r  Lajos gyepesi lelkész megválasz
tása, mely választást a püspöki hivatal a napokban 
megerősítette s Kádárt az abásfalvi egybázkör lel
készének kirendelte. Kádár lelkész Gyepesben 18 
évig szolgált, hívei általános tiszteletét kiérdemelte.

H alálozás. L á z á r  Emilné született R é t h i  

Margit életének 32-ik évében m. hó 27-én Horno- 
ródfürdőn rövid szeuvedés után váratlanul elhunyt. 
A megboldogultat Gyulafehérvárra szállították, s ott 
helyezték örök nyugalomra. Koporsója mellett férje 
L á z á r  Emil kir. albiró és édesatyja R é t h i  Lajos 
kir. tanácsos állottak; a temetési szertartást pedig 
fölkérésre B ő d  Károly ny. r. tanár, lelkész végezte.

F inno rszág  ism erte tése . Erről a különös 
országról és a magyarral legközelebbi rokonságban 
álló népről keveset tudtunk. Csak az újabb időben 
kezdődött az érintkezés a finn és a magyar nép kö
zött. Akadtak lelkes emberek, kik a finn kultúrát 
alapos tanulmány tárgyává tették. Ezek egyike I s p a -  

n o v i t s  Sándor fővárosi fiital tanár. Megtanulta a fin
nek nyelvét és egy teljes évet élt az északi ország
ban. Tanulmányait összegyűjtötte és egy nagy mun
kában készül kiadni. De ennél még többet is tesz, 
rokonszenvet kelteni vállalkozott a magyar közön
ségben a finnek iránt. Ezért most beutazza az or
szágot s tudományos színvonalon tariott előadásbau 
és vetített képekben bemutatja Finnországot. A ma
rosvásárhelyi Székely Társaság meghívására Ispano- 
vits Sándor a Székelyföldre ia eljött. Első előadását 
Marosvásárhelyt julius 18 án tartotta meg nagyszámú 
intelligens közönség érdeklődése mellett. Az előadás 
két részből állott. Az elzőben Finnországot geogra- 
fiailag mutatta be. Az ezer tó országa a remek vá
rosok, a vízesések s az éjszaki fény 50 sikerült 
képben már meggyőzött mindenkit arról, hogy Finn
ország csodásán szép ország. Ispanovits Sándor Ma
rosvásárhelyről Borszékre ment, hol egy heti tartóz
kodás után megkezdi körútját. Meglátogatja Gyergyó- 
szentmiklóst, Szoválát, Korondot, Székely udvarhelyt, 
Homoródot, Csíkszeredát, Tusnádot, Málnást, Bál
ványos fürdőt, Kézdivásárhel/t, Kovásznát, Sepsi- 
szentgyörgyöt, Élőpatakot és Brassóban fejezi be 
körútját. Ahol érdeklődés nyilvánul, előadást is tart,

_____________________ 31. szám

/



31. szám. Udvarhelyi Híradó. (5) 1907. augusztus 4.

A marosvásárhelyi Székely Társaság ez utón is a 
székely közönség figyelmébe ajánlja Ispanovits urat, 
ki érkezését az előadás időjének megjelölésével előre 
közölni fogja.

M erénylet e g y  tem plom  ellen. Simén- 
falván az unitárius templom szószékjét és az orgonát 
ismeretlen tettesek piszkos dolgokkal egészen el- 
ronditották. A nyomozást a tettesek kiderítésére 
szigorúan folytatják.

A  h e ly b e li szt. Ferencz-rendi zárda
tagjai közül, az erdélyrészi szt. Ferencz-rendiek leg
utóbbi vajdahunyadi nagygyűlésén történt disz- 
pozicziók következtében P .  d ’A n d r e é  Clirysostomust 
Désre, P .  L o k o d y  Gergelyt pedig Marosvásárhelyre 
helyezték át. Helyükbe a naggyülés P. A l b e r t  

Kassziánt és P. M á t h é  Özsébet küldötte.
Szom orú kontraszt. Az elmúlt hét szom

batján, szép és elég nagyszámú, intelligens, mond
hatnák vállogatott közönség részvétele mellett, A n n a  
b á l t  tartottak H á m o r ó d - í ü r d ő n . Vidám zene, szilaj 
táncz és pohár csengés mellett az idő sas szárnyain 
röpült; a csapongó jókedv nöttön nőtt; a vidámság 
terjedve terjedt, folyton fokozódott; egyre hangzott, 
hogy s o h a s e  h a l u n k  m e g  és a mulatságnak csak a 
hajnal hasadása, a napfölkelése vetett véget. Pedig 
ugyan azokban az órákban és ugyanazon födél alatt, 
amig a tust és a talpaló, való ropogós csárdást húz
ták, egyik sarokszobában, egy szép, bájos teremtés 
és csak nem régen még bálványozásig ünnepelt ifjú, 
nemes hölgy, egy törvénybiró nemes hitvese, egy 
kir. tanácsos és nyug. tanfelügyelő leánya, egy de
rék, tekintélyes és előkelő család féltett szemfénye, 
egy gondos és önfeláldozó édes anya, zokogó, össze- 
törtszivü férjének karjai között vívta a végső tusát. 
Azonban a végső vonaglás és a halál kérges elné
mult a vig zene zajában! A s z í v  megrepedt; a ne
mes lélek, a hajnali órákban, elszállott és a hitves 
elfojtott zokogással borult a kedvei halottra, akinek 
kórágya mellé édes anyjának koporsójától érkezett. 
Ám ! ilyen az emberi élet! Mi nevetünk és mások 
sírnak ; de lehet, hogy mi is sirtunk amikor mások 
nevettek! És vájjon helyesen és jól van-e ez így ?.. 
Alig hisszük 1 Hát vájjon nem lehetett volna jó Pe
tőfi „ F a l u v é g é n  k u r t a  k o c s m a “ czimü románczának 
kurjongató s duhajkodó S z a m o s  m e n t i  legényeitől 
egy kis gyöngédséget ellesni és elsajátítani; avagy 
az egész mulatságot későbbre halasztani ? . . Hiszen 
a mulató közönség jól ismerte a kellemetlen szitu- 
acziót, a válságos helyzetet és a fenforgott, változ- 
hatatlan, súlyos körülményt, mert már egy hét óta 
ott feküdt a gyógyíthatatlan s szerencsétlen beteg, 
aki itt életet s erő! remóit ód egy nappal azelőtt 
csaknem bizonyos volt a katasztrófa bekövetkezése, 
amiről övéi már értesültek is. Plhegő ziháló kebel, 
halál hörgés, végső sóhaj, fájó zokogás és vig zene, 
pohár csengés, toporzékoló táncz, tobzódó jó kedv II . 
Nem-e merész ellentétek ? . . És a nemes lélek el
szállott ; de azért a mulatság z a v a r t a l a n u l  folyt 
egészen világos virradtig. A nemes érzésnek a gyön
géd figyelemnek és az igazán humánus, őszinte rész
vétnek minő szépen és mindennél szebben beszélő 
megnyilatkozása lett volna az, ha a mulatásra ösz- 
szesereglett arany ifjúság jeles képviselői közül va
lakinek eszébe jutott volna a Szamosmeuti legények 
fent idézett szép, tanulságos példája és azt követve, 
szintén kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének 
s haza mennek a legények ! I És mi mégse akarunk 
senkit megróni; nem is rekriminálunk; szemrehá
nyást se teszünk, sőt még nem is hibáztatunk sen
kit és még a szigorú bírálattól is tartózkodunk, mert 
a megtörténtet amúgy se lehotne meg nem történtté 
tenni. Mi egyszerűen csak a szomorú és rideg tényt 
regisztráljuk és a merész kontrasztban, a mostoha 
sors ezen iróniájában is a 20-ik századbeli nemes 
ifjúság gyöngédségének, nemesebb érzelmeinek olfa 
julását konstatáljuk. Vajha ez a szomorú eset tanul
ságul szolgálhatna! Ám lehet, hogy mi a világot 
homályos szemüvegen igen sötét színben látjuk, mert 
minket is „elfárasztott immán a sok szenvedés11 ; 
lehet, hogy nincs is igazunk és épen ezért örvende
nénk, ha valaki fölvilágosítaná éB meggyózue a felöl, 
hogy alaposan tévedtüok ; de addig, a S z a m o s m e n t i  
l e g é n y e k k e l tartva, megmaradunk helyesnek vélt el
veink mellett. (. . d . )

Ö nbíráskodás. Ilyés János és Gál Feroncz 
sógorok már jó ideje tapasztalták, hogy a luczernás 
földjükön valaki éjjelenkint legelteti a marháját. 
Mivel a tettesre nem tudtak ráakadni, elhatározták, 
hogy lesbe állanak és alaposan megbüntetik jószá
guknak bitorlóját. Az elhatározást tett követte. A 
lesbenálló sógoroknak nem is kellett sokáig vára- 
kozniok, mert az éjjeli legeltető nemsokára meg is 
jelent, aki pedig nem volt más, mint Ilyés János 
testvére és Gál Ferencz sógora: Ilyés Ferencz. A 
sógorok erre — kik Gál Ferencznek haragosai vol
tak — elővették bírói pálczájukat, mely ez alkalom
mal egy egy jókora dorong volt és úgy verték fejbe 
kedves rokonukat, hogy az menten összeesett. Gál 
Ferencz fején a folytonossági hiányt a kórházban 
igyekeznek reparálni, a derék sógorok ellen pedig 
megindították a vizsgálatot, melynek befejeztével 
majd meg fogják tanulni, hogy náluknál illetékesebb 
bíró is van a földön.

B enedek E lek  anyja m eghalt. Súlyos 
csspás érte B e n e d e k  Eleket, a kiváló székely Írót. 
Édos anyja özv. kisbaczoni B e n e d e k  Huszár Jánosué 
tegnap d. e. fél 12 órakor Kisbaczonban elhunyt. 
Halála a legszélesebb körben mély részvétet keltet. 
Temetése szombaton délután három órakor lesz.

B úcsú K adicsfalván. Egy újabb püspöki 
körlevélben foglalt rendelkezés következtében az idén 
már a kadicsfalvi búcsút nem a napján, hanem a 
rákövetkező vasárnapon, f. évi julius hó 28 án tar
tották meg. A vidéki papság részéről többen vettek 
részt úgy a búcsún, valamint a délután tartott nép- 
gyülésen, melyet azért tartottak meg, hogy a népet 
a korcsmázástól és ezzel a pálinkaivástól és duhajko
dástól elvonják. A gyűlés a legnagyobb érdeklődés 
mellett folyt le és végeztével a vendég papok híveik
kel együtt visszatértek községeikbe.

Cabaret Homoródfürdőn. D e r é k i  Antal és 
társai, Homoródfürdőn, múlt vasárnap este megismé
telték a székelyudvarhelyi Cabaret előadást, amely
ről csak elismeréssel lehet nyilatkozni. Azonban ke
vesen voltak jelen, mert a fürdőző közönség egy 
részét az esős-borus idő, — másokat pedig talán L. 
E.-né közbejött szomorú halálesete és temetése — 
meg az előző éjszakán lezajlott A n n a b á l i  nagy 
muri tartott vissza. Ha egy hirhedett kengyelfutó, 
vagy egy csepürágó bűvész hirdetett volna — nagy 
hangon — előadást: bizonyára többen lettek volna; 
de minthogy csak egy jó nevű magyar veterán szí
nész állott a dolog élén s vezette a lelkes műked
velőket, hát sokan otthon maradtak. Ám, de ilyen a
20-ik század Ízlése és szelleme 1

V andalizm us. Tarcsafalván P á l f f y  György 
földbirtokos elhalt leánya, Nella sírjára egy igen 
szép sirkövet készíttetett a helybeli szakiskolában, 
melyet julius 25-én helyeztek el a sírrá. Azonban 
még 24 óráig sem állhatott épen, mert 26 án reggel 
8—10 óra között ismeretlen tettesek a sírkőben el
helyezett fényképet összetörték és a sirkövet is meg
rongálták. A feljelentés a kobátfalvi csendőrörsön 
azonnal megtétetett, s alapos gyanúsítás révén a 
tettes is megkerül, midőn a bűnvádi feljelentés is 
beadatik a törvényszékhez. Hiszen már tűrhetetlen 
állapotok vannak Tarcsafalván, a hol a tulajdon 
nem szent. A templomban mindenki az első székért 
öli magát, mindenki elsőbb nemesnek tartja magát 
mint a másik, de e tettel egy cseppet sem mutat
nak lelki nemességre.

K eresztény szocziá lis eg y esü le t alapsza
bályait a m. kir. belügyminiszter jóváhagyta. Jövő 
vasárnap aug. 11 én délután fél 3 órakor a róm. 
kath fiúiskolában alakuló gyűlést fognak tartani, 
melyen a tisztikart és a választmányt fogják megvá
lasztani. S z e b e n i  Antal id. elnök.

Anua-bál Homoródfürdőn. A múlt szom
baton Homoródfürdőn rendezett Anna-bál szép siker
rel zajlott le. A bál tiszta jövedelme 88 kor. 56 fil
lér volt, melyhez felűlfizeté3eikkel hozzájárultak: 
Illyés Miklós ezredes 4 kor. 40 fill., Dr. Daróczy 
Ignácz 3 korral, kiknek ezúton mond köszönetét a 
rendezőség.

Jótékonyczélu  m ulatság volt a múlt 
vasárnap este LSikafalváu, az ugyanottani református 
templom orgouája javára. A mulatságot a bikafalvi 
és felsőboldogfalvi arany ifjúság rendezte mely egy 
kedves kis vígjátékból és azután késő reggelig tartó 
táncz-vígalomból állott. Szigligeti Edének H á z a s s á g i  
h á r o m  p a r a n c s “ czimü 3 felvonásos vigjátéka került 
színre. Szereplők voltak: L á n y i  Andor, S z i b i á n  
Borcsa, P é te r  Gábor, B a l l á  Margit, S z é ly e s  Lajos, 
T ó th  Mózes, B e n c z c  Ilonka, P é te r  Iíarolin. A súgó 
fontos tisztét P é t e r  Géza teljesítette. Pénztáros: 
B e d e  Dezső, ellenőr: B a l á z s y  Dénes volt. A szini- 
előadás kitűnő sikerrel folyt le a községi iskola 
termében, melyet a vidék müpártoló intelligencziája 
zsúfolásig megtöltött. Előadás utáu teljes megelége
dés sugárzott, úgy a nézők, mint a szereplők arczá
rói, mert utóbbiad a miniatűr színpadon helyes fel
fogással és műkedvelőket megillethető minden kriti
kát kiálló bravúrral oldották meg feladatukat mind
annyian. Legnagyobb volt pedig a közös megelége
dés akkor, a mikor a pénztáros és ellenőr beszámol
tak sáfárkodásuk eredményéről és kitűnt, hogy 200 
koronánál többre rúg a bevétel, amiből a bikafalvi 
régi rozzant orgona helyébe, egy uj orgona alapjára 
a költségek levonása után 130 korona maradt. Ezen 
szinielőadásos vigalomnak a korban idős, de testben 
és lélekben egyaránt ifjú U g r ó n  Gáspár bikafalvi 
birtokos volt a védnöke és főpártfogója, akinek a 
házánál volt a műkedvelő ifjúságnak mondhatni 
állandó tanyája s akinek köszönhető főkép, hogy a 
kis társaság végig sikerrel kitartott s ily szép ered
ményhez jutott. Családi jegyét az öreg ur 10 koroná
val váltotta meg s azonfelül vendége volt az ifjú
ság és több úri család. A bevétel gyarapítására a 
következő felülfizetések történtek : Lukac6Ü'y Gyuláné 
10 K, Lukácsíl'y Dénes 10 K, L ikácsffy Elek 10 K, 
Biró Sándor 2 K, Bedő Gyula, Bedö István, Csáki 
Albert, Csömör Gábor, Imrich Vilmos. Karda Dé

nes, LukáceíTy József, Lukács Sándorné, Máté Dé
nes, Nagy János, N, N., N N, Pulezky Jenő, Sán
dor Albert, Vajda Ferencz 1 — 1 K, Apfelbaum Antal 
és Derzsi János 20—20 fill. Jelen volt a mulatságon 
a nagy környék müveit papi és tanítói gárdája, a 
székelyudvarhelyi első ref. pappal élükön, több bíró
sági és más tisztviselő, úgy a közelebbi, mint a 
távolabbi vidékről, sőt a fővárosból is ; továbbá több 
derék közjegyző és birtokos s Bikafalva és Boldog
falva községek szorgalmas székely lakosságának 
javarésze. (—c s .—r . )

A dom ány a Tanszerm úzeum nak. Fel
kérettünk a következő sorok közlésére: Az udvar
helyvármegyei tanitóegylet népiskolai tanszermúze
uma részére E m b e r  János kir. tanfelügyelő, a vall. 
és közókt. m. kir. minisztérium ajándékából, 4 drb 
gyógypedagógiai füzetet, K á r o l y i  György, budapesti 
papirkereskedő az irástanitási kézügyességi gyakor
latokra szolgáló Csáky Jovicza-féle népiskolai füze
tekből két 2—2 drbból álló sorozatot és S z á s z  Fe
rencz, siménfalvi áll. el. isk. igazgatótanitó, mint 
szerző, 2 köt. könyvet adományozott. Fogadják az 
adakozók ezen adományukért a Tanszermúzeum ne
vében köszöneteraet. C h a l u p k a  Rezső, osztályelnök.

x F elh ívás csipkeverő-tanfolyamra. A nagy 
érdemű közönség becses tudomására hozom, hogy 
augusztus hó 5-étől kezdőleg négy heti csipkeverő- 
tanfolyamot tartok, s kik ezen hasznos és szép kézi
munkát tanulni óhajtják, szíveskedjenek B a r c s a y  

Károly divatüzletébe jelentkezni, a tandíj 5 kor. a 
hol a beiratásnál ennek fele fizetendő; házi szegé 
nyék ingyen tanulásba részesülnek. Tisztelettel 
S i m ó  Ágnes tanítónő.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  augusztus 3. 

(Érk. d. u. 5 ó.)

A quota megállapításához.
Félhivatalosan jelentik: lapok azon közle

ménye, hogy a quota megállapítására vonatkozó 
legfelsőbb elhatározás késett és hogy ez által 
törvényen kívüli állapot keletkezett, — nem 
felel meg a valóságnak, mert annak, hogy a
quotakulcs nem lett julius elsejére megállapítva, 
annak oka egyészről, hogy Ausztriában uj vá
lasztás volt, másrészről, hogy midőn a bizott
ságok nem egyeztek meg, be kellett várni, mig 
a magyar országgyűlés és a reichsrat tudomá
sul veszi erre vonatkozó jelentéseket, mely után 
királyi döntés következik.

Kossuth Ferencz betegsége.
Herkules-fiirdöről táviratozzák, hogy az 

éjszaka K o s s u t h  Ferencz miniszter állapota 
valamivel javult, mégis betegágyához kérették 
M ü 11 e r egyetemi tanárt, Kossuth budapesti 
házi orvosát, ki ma délután Iíerkules-fürdöre 
utazott.

Tűz egy vasúti műhelyben.
A magyar államvasutak budapesti északi 

főműhelyén tegnap este kiütött óriási tüzet ma 
reggel 5 órakor sikerült eloltani.

A műhely összes kára félmillió korona, 
mely teljes vesztesége az államvasutaknak, 
miután sem műhely, sem kocsik biztosítva nem 
voltak, mert kereskedelmi kormány két év előtt 
takarékossági szempontból az összes biztosításo
kat beszüntette.

Kiadja: Becsek D Fia könyvnyomdája.

mKI/
Védjegy: „ H o rg o n y !1

A Liniiiient Capsici comp.,
er

f

a Horgouy Pain-Expell
pótléka

ogy rógjónak bizonyult liáziszer, mely már több 
mint 37 cvóta legjohb fájdalomcsillapító szemok 
bizonyult köszvór.ynól, csúznál és meghülósek-
.......  nél. bedörzsólés koppon használva. ■•■■■■>•
figyel mc/.totés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üvogot fogadjunk ol, moly a „Horgony" vód- 
jegygycl ós a Rlohter ozógjogyzóssel ellátott do
bozba van csomagolva, ára iivegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— ós úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, B udapest.
p rR lch te rD y ó Q ys zertá ra  az „ A r a n y  o r o s z l i n h o z " ,

P r á g á b a n .
E lis a b e th s tr a s s e  5 neu.

Mindennapi szétküldés.



1907. augusztus 4. (6) Udvarhelyi Híradó, 31. szám
Szám 5603—1907. tkvi.

Árverési M réetinénii kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy az Udvarhely- 
megyei takarékpénztár végrohajtutónak Bihari lin- 
réné Szeles Júlia hagyaték végrehajtást szenvedő 
elleni 390 kor. tőkekövetelés s ennok 1905. évi 
deczember hó 1. napjától járó 8u/0 kamatai 39 kor. 
16 fül. már meghatározott, valamint, jelenleg 24 
kor. 30 fillérben hitelesített s még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett a székelyudvarhelyi kir. tör
vényszék, kir. járásbíróság területén levő s az 1. 
Székelyudvarhelyi 1224 sz. tjkvben Af 206. 207. 
hrsz. alatti fekvőre (faház) 2840 kor. 2. A székely
udvarhelyi 747. sz. tjkvben A j 2811. hrsz. alatti 
fekvőre 14 kor. becsértékben, és pedig az 1881. évi 
60. t.-cz. 156. §-a értelmében Szeles Dénes, Szeles 
Ágnes férj: Wiedmánn Henrikné, Szoles Etelka, Sze
les Teréz továbbá Tolvaly Margit kiskorú és Tolvaly 
Tibor kiskorú tulajdonosok jutaléka az 1907. évi 
augusztus 17-ik napján d. e. 9 órakor ezen kir. 
tlkkvi hatóság hivatali helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen esetleg a fonti 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.
Székelyudvarbely, 1907. junius 11-én.

M U IiA ly, kir. törvszéki égyes bíró.

506—1907, vh. az.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a ezékelyudvarhelyi kir. törvényszéknek 1907. évi 
1188. sz. végzése következtében dr. Pál Ernő ügyvéd 
által képviselt Magyargazdák vásárcsarnok ellátó 
szövetkezet Székelyföldi fiókja javára Sándor István 
és neje Pap Róza ellen 500 kor. s jár. erejéig 1907. 
évi február hó 28-án foganatosított biztosítási vég
rehajtás utján le- és felülfoglat és 2290 korra be
csült következő ingóságok, u. m : a vérehajtási 
jegyzőkönyv 1—32 t. a. felsorolt kávéházi bútorok, 
abroszok, asztalkendők, függönyök, párnák, paplanok, 
edények stb.

Mely árverésnek a székelyudvarhelyi kir. járás
bíróság 1907, évi V. 119/7. számú végzése folytán 500 
K. tőkekövetelés és ennek 1907. évi február 24. nap
jától járó 6°/o kamatai, és eddig összesen 220 kor. 
06 fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Székelyudvarhelyen, Kossuth utczábau 22. 
sz. a leendő megtartására 1907. augusztus hó 14-ik 
napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. ez. 107. és 108. § ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Székelyudvarhelyt, 1907. julius hó 29 én.
Nagy L a jo s , bir. végrehajtó.

471—1907 végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a marosvásárhelyi kir. törvszéknek 1907. évi 
4466. számú végzése következtében dr. Kornboffer 
Vilmos ügyvéd által képviselt Izsák Forencz javára 
PolUcsek Áron ellen 3000 K. s jár. erejéig 1907. évi 
julius bó 5-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 1051 kor. 30 fillérre becsült követ
kező ingóságok, u. m.: Égetett szeszes italok, szo
babútorok, szatocsüzleti áruk, üzleti berendezések és 
hordók nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a székelyudvarhelyi kir. járás- 
biróságl907. évi V. 307/2. számú végzése folytán 
3000 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. évi május hő 
31. napjától járó 6°/0 kamatai, és eddig összesen 145 
kor. 37 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, alsósófalván Fülöp Mihály bérházáuál 
leendő megtartására 1907.évi augusztus hó 6-ik nap
jának d. e. 9 órája batáridőül kitüzetik és aboz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX t.-cz. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

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

Kelt Oklándon, 1907. évi julius hó 22-én.
N a g y  L a jo s ,  
kir. végrehajtó.
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legmegbízhatóbb gyártmány!

Védjegy:
Kék mezőben két kulcs.

A

1!

L

C O G N A C
DISTILLERIE FRANCAISE MODÉLE 

P R O M O N T O R .

Kizárólagos elárusitás jViárlf T estv é red é i
Kívánatra próba mintaüveg. J

ürásmnnHálatoli,
ként

kézzel vagy géppel (6—8 
példány) teljes oldalou- 

50 fillérért elvállaltatnak. — Czim a
kiadóhivatalban.

É pü le t-üvegezés!
7

Hárem
olvassa

e l!
Van 8zcrenc8ém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felbivui 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 li'ztaság és rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszer-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

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

Szontpary tG erge ly ,
Székely-udvarhelyi.

Utazó kofferek ! Szalon petróleum 1

B arcs-, BorszcHi-, Kászotti-Viz rak tá r.

jjjlomö'

1 b

Komoród-fiirdb I. Veudégei 
sziVes figyelmébe!

Tisztelettel hozom Homoród fürdő mé
lyen tisztelt közönsége szives tudomá
sára, hogy megbízottam hetekéül két
szer, háromszor a fürdővendégeknél 
tiszteletét teszi, hogy a szükséges ház
tartási czikkek megrendeléseit felvegye, 
amelyeket aztán mindjárt másnap a leg
nagyobb pontossággal házhoz fog szál
lítani. — Szives támogatást kérve, va

gyok tisztelettel:
G Y A K I A T H I  A  K O» s . t i

( m ------------------------------------------------
H  A  ki Budapestre jön, ide megy! m )

09cnO Á M O R É B A ,

09e
p-
p

£ (ezelőtt Beüczay) tnet-

S Budapest, Nagymezó'-ntcza 7. sz. g-
pH Tulajdonos: KANCZLEIl OYULA.
u N ap on ta  K is P a r á d i N á c z i híres

a

1
szólista és teljes zenekara tntn

h a n g v e r s e n y e z . 09
V

P Miuden idegen nézze meg! ■ J
Egy 15-16 éves, Írni, olvasni jó l tudó 
fiú a gyergyószentmiklósi postahi
vatalhoz szo lgán ak  fe lvétetik.

Kristály tiszta
K arg ita-lige ti „K am illa“ -fo rrá s

s
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A KárpátoH gyöngye!
Természetes ásvány
i m  gyógyborviz! zr~

F ő raktár S zéke lyudvarhe lyt:

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

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarm athy Ákos, Tam ás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpótery Gergely  
M árk Testvérek, Fernengel F r i
gyes, Zárug A ntal kereskedésé
ben 8  f il lé ré r t , valamint minden 
vendéglőben és étterem ben.

ta
_n _A Kárpátot; gyöngye! - J
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Szerves anyagoktól mentes !
II
1

jVtöfogaH.
Könnyen m egszokhatok, rá g á s ra  jól h aszn á lh a tó n . 
D arabja 4  Koronától fölfelé. Jó tá llá s  m ellett K«- 
szitte tnek . Ugyanott foghúzáson, togiöméseK, Vala
m int minden egyéb, a fogászat Körébe ta rtozó  
munKáKat Végzek. jYiinden m unKámért jó tá llá s t Vál
lalón. A műterem Á rpád-utcza 1 0 . sz . a la tt Van.

Dr. Kovács Géza, orvos.

E í y á r i  m
É r v é n y e s  1 0 0 7

e n e t r e n d .
« m it  j uh 1- t ö l .

V.-v.
8511

Gy.-v. 8z.-v. V.-v.
8513

700
710
728
747
805
815
832
840
I

840
917

245

52»
540
65o
I

656
855

900

232
76Ö

532
927

Ili*
1256

1141
255
537
307
521
1034
7‘itT

234
250

303
328
347
368
4*
43*1

927

434

503

ind. Székely-Udvarhely érk. A  
Bikafalva 

Bögöz
N,-Ga'amb falva 

Bethfalva 
Szókely-keresztur 

Ujszékely
érk. Ilójjaafalva ind.

Brassó
ind. Héjjasfalva érk.

Segesvár ind. 
érk. K.-Kapus 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. Sz.-v. V.-v.
8512

133

114
101

1241
12»4
1206
1137

1122

I
H 0 4

1034

209 800
1114 403
noo 340
947 213

r104
943 158
752 1064
1030 115
750 1042
565 833
2 H 342
9lö 830

619

601
548
532
502
457

427
412

I342
310


