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Közigazgatásunk. 
— Válasz egy vezérczikkre. — 

Udvarhelyvármegye hivatalos lapjának utolsó 
s?ámában az első czikk közigazgatásunk mizé-
riájával foglalkozik.  így jutott eszembe, hogy 
váljon milyen impressziókat szerezhet várme-
gyénk központjának hivatalnokairól s az egész 
szervezetről az a falusi  bíró, aki azt elolvassa; 
mig magamban teljesen meggyőződtem arról, 
hogy annak kizárólag személyi éle van, a mi 
aztán két pisztolydurranással beigazolást is nyert. 

Megyénkben az ellenfelek  kibékültek, a 
béke helyreállott; boszantó tehát az az oknél-
kül való erőlködés, amely annak megzavarását 
czélozza s képes teljesen egyéni sérelemért, az 
egész megyei tisztviselői kart olyan meggyanu-
sitással illetni, a melyet azzal a levegői két 
lyukkal ugy hirtelenében meg nem történtté 
tenni nem lehet, mivel az első perczben szer-
zett impressziók, ha itt a központban el is osz-
lottak, bizonyára a vidéken, a hivatalos lapból 
olvasva azt — megmaradtak, a mi aztán, ha 
tényleg ugy volna, abban az esetben komoly 
következményeket kell hogy vonjon maga után. 

llut és hálátlan dolog a személyes ellen-
szenvet egy olyan testülettel egyszerre éreztetni, 
amely, mint tudjuk, minden lehetőt elkövet, hogy 
azt a nagy feladatot,  mely reá bízatott, a lehető 
legjobban oldja meg. Hiszen tudjuk azt igen 
jól, hogy a nélkülözésnek, a reményben csaló-
dásnak megvannak a maga káros következmé-
nyei is; a testi erőkben elernyedés, a lelki el-
fásultság,  a közöny, a munkakedv természet-
szerű hanyatlása — melyek hála istennek me-
gyénk embereit mindezideig megkímélték — 
mind nyomában járnak a gyenge dotácziónak. 

És ha még eliez hozzávesszük azt, hogy a vár-
megyei rendszer azon értelemben, mely szerint 
az egy vármegyét szolgáló tisztviselők előlépte-
tésüket csak azon vármegye hivatali karában 
várhatják s remélhetik, amelyben szolgálnak; 
várhatják, a mig valamelyik felebbvaló  elhal, 
nyugdíjba megyen; remélhetik, a mennyiben a 
vármegye szeszélyes közönsége kegyeit sikerül 
megnyerhetni s biztositaui - mennyivel na-
gyobb elismerés illeti meg az egész tisztviselői 
kart és annak külön-külön minden egyes tagját, 
hogy ilyen viszonyok között is meg van a 
munkakedvök, elvégzik a legnagyobb preczizi-
tással a rájuk bizott bonyodalmas, nehéz fel-
adatot. Nem tudom hirtelenében elképzelni, 
hogy minden konkrét példa felhozása  nélkül az 
egész lisztviselői kart igy meggyanúsítani vala-
kinek honnan volt bátorsága. 

Jó, jó. A közpályán dolgozók munkája 
föltétlen  elbírálás alá esik; de hogy azzal mi-
nek való egyszerre visszaélni — nem tudom. 
Én nem akarok senkit itt e helyen palladium 
alá venni s teljesen fölöslegesnek  is tartom azt, 
hanem csak azt kívánom megjegyezni, hogy 
megyénk alispáni iktatójára a mult év folyamán 
31117, közig, bizottság iktatójára 3025, kihá-
gási iktatóra 690, közig, erdészeti bizottság ik-
tatójára 711, közigazgatási bíróság iktatójára 
32, árvaszéki iktatóra 21433 ügy darab érke-
zett, a melyekből lényegtelen szám jött át ez 
évre elintézetlenül. Ezenkívül tartatott 8 vár-
megyei közgyűlés 363 közgyűlési számmal és 
114 árvaszéki ülés, s igy azt hiszem, a tiszt-
viselők kényelmes életmódját sikerült is ezzel 
teljesen jeleznem. 

Azonban még jó, hogy a hang ereje nem 
egyformán  van elosztva e földgömbön.  Az ele-

fánt  hatalmas egy állat s hangja még sem hall-
szik messzire. De ott van például a tücsök, 
milyen haszontalan teremtés és mégis milyen 
erős a hangja. Ha a teste akkora volna, mint az 
elefánttá  — amint kiszámították — áthallszaua 
az operencziás tengeren. Hogy ez miért van 
igy, titok előttünk s a kellő logika nincsen meg 
benne érthetőn. De abban van, hogy a tücsök 
miért nem akkora, mint az elefánt  Mert ha 
akkora volna, nem maradhatna tőle senki s 
aligha nem a léha teremtményeké lenne a világ, 
ha ugyan el lehet képzelni azt az állapotot. 

Titok ez az emberek között is, hogy miért 
van ereje az erős beszédnek, a bőszidalmazás-
nak és a merészségnek? Különösen itt nálunk, 
ahol az öblös frázisok  interpretálódnak anélkül, 
hogy a szorgalmas, kitartó munka kiirthatná. 
Szuggesztív ereje bizonyára van még a piszko-
lódó beszédnek és a förmedvénynek,  de koránt-
sem akkora, mint volt régebben s a hatás nem 
olyan többé, mint a milyent tőle várnak s a 
tücsök, akármilyen erős a hangja, mégis csak 
— tücsök. 

Nincsen kedvem nekem annak megczáfulá-
sába bocsátkoznom, hogy talán széles ez ország-
ban — in genere beszélve — nem a klikk-
önkormányzat grasszált. De már csak iga* 
zán grasszált. Ez a multté. De megvolt, az bízó* 
nyos. Példa reá az a töméntelen sikkasztás, a 
mely itt is, ott is felburjánzott  s jóakaratú ál-
lamférfiaknak  alig volt tudomásuk a helyi zsar-
nokságok pusztításairól. Azonban, hogy ezt mi a 
szöszmenkőért kellett éppen vármegyénkre magya-
rázni, és éppen akkor, amidőn Széli  miniszterelnök 
kifejtette  programmját s Hollaki  főispánt  ide-
küldte miközénk, hogy a személyi ellenségeke-
désből támadt egyenetlenségeket megszüntetve, 

Madonna. 
Valahányszor ezt az asszonyt látóra, valami 

kimondhatatlan szomjúság lopódzik belém, ugy érzem, 
mintha egy mártir, egy szent állana előttem s csak 
a szokás gátol abban, hogy ne emeljek előtte kalapot. 

Pedig szeretnék. 
Szeretném megcsókolni a kezét s hálás szívvel, 

nagy alázatossággal megköszönni azt a nagy gyönyö-
rűséget, a mit az ő látása nekem szerez. Elmonda-
nám neki, hogy az ő szent, szenvedő arcza menti 
meg az én már-már veszendőbe menő hitemet. El-
mondanám, hogy gyerekkorom óta szövöm szomorú 
álmaimat egy asszonyról, ki majd valamikor végig-
simítja a homlokomat, ilyennek álmodtam azt az 
asszonyt mindig, ilyen Madonna arczunak és — Is 
tenera — ilyen jónak. Mert tudom, hogy az; tudom, 
hogy nagyon jó, mint minden szomorú ember. Ke-
vesen ismerik a jóságát, de a kire rámosolyog, an-
nak a lelkét eltölti a boldogság melege. És még 
sok mást is elmondanék, de nem szabad. Miért van 
az ugy, hogy a hasonló lelkű emberek olyan ritkán 
találnak egymásra. Csak bolygók vagyunk a nagy 
űrben nagyon sokáig, mig egyszer lehullunk valahol 
a mélységbe, de akkor már kihültüak és fénytelenek 
"vagyunk. 

ő pedig, ha egymás mellett visz el az utunk, 
'bizonyára nem sejti, hogy előttem az ő szomorú asz 
szonyszeme alkotja a világot. 

Elég gyakran látom, hiszen tőszomszédok va-

gyunk. Nagy barna kendő van rajta. Ha tekintetünk 
véletlenül összetalálkozik, nem kapja félre,  visszanéz 
a tiszta asszony öntudatával. A mint mondom, szom-
szédok vagyunk, csak egy vékon fal  választ el egy-
mástól. Hála a háziúr takarékosságánljikjolyjiékfin 
ez a fal,  hogy miudent áthallok rajta, mej» a sírást 
is, azt a csendes némaságba vesző sirást, a melynek 
a hangja a szivig hat, különösen igy éjjel, mikor 
csend van ebben a nagy kaszárnyában. 

Éjjel, mikor hazatérek kóborlásaimból, még 
fent  van, jár fel  s alá a szobában, altatja a kis gye-
rekét, dúdol neki valamit. Olyan gyötrelmesen verődik 
kifelé  a sötét éjszakába az a dal. 

És mindig egyedül. Reggelenként látok kimenni 
onnan egy férfit.  Ez az ura. Sápadt, kiélt arczu em-
ber, olyan, a milyet gyakran látni éjjeli kávéházak-
ban a kártya-asztalnál, czilindert visel és sárga pré-
mes kabátot, szóval uri külseje van. Rajzoló valami 
mérnöknél. Elég szépen keres, de nagy lump, mindig 
kártyázik és szereti az asszonyokat. . . Ilyesmit 
könnyű megtudni itt a mi házunkban, a hol mindenki 
a szomszédjával törődik. Hajnalban jön haza, néhány 
órát alszik, aztán megy tovább. Az asszony nem 
kérdez tőle semmit, különben is alig látják egymást. 

És kétéves házafok  . . . Végigfut  rajtam a te-
hetetlen düh, mikor ezt az embert látom, azt hiszem, 
hogy ez gyilkos, de nem olyan becsületes, mint azok, 
kik egy szúrásra ölnek, hanem nyomorult, a ki las-
san-lassan öli meg a hitét, szerelmét egy asszonynak, 
ki csak szenvedni tud. 

Szerelmi házasság volt. Legalább a házmesterné 

azt mondja, ő pedig mindent tud. A leány nagyon 
jó pártit szalajtott el ezért az emberéit, mert na-
gyon szerette. Eleinte jól is niont minden, mig egy-
szer az ember el kezdett járogatni mindenfelé.  Mikor 
a gyerek megszületett, már csak ugy találkoztak, 
uiiuden pillanatban várták már a gyerek világrajö-
vetelét. Az ember nem volt otthon, iázegény, vajúdó 
asszony hiába nézett széjjel, nem volt mellette az 
ura, a gyerek apja . . . Két idegen asszony szána-
lomból ápolta, mert a férje  csak hajnalban jött meg 
részegen, akkor végigdőlt az ágyon s horkolni 
kezdett. 

Az asszony megigazította feje  alatt a párnát, 
hogy jobban tudjon horkolni. Igy beszélik ezt a ház-
ban és én mindent hallok, este beszéli meg a világ 
sorját, a mi cselédünk, meg a mindent tudó házmes-
terné s naponként egy-egy ujabb részlete szivárog 
ki ennek az életnek. 

. . . Hogy sokszor még enni való sincs a háznál; 
a fűszeres  már csak szánalomból ad egyet-mást. 
Aztán még egyet; de azt már ők is csak ugy sügva 
beszélik egy más közt, hogy veri is. No de ez nem 
bizonyság. 

És ő nyugodtan, csendesen megy végig itt áss 
emberek között; csak az arcza sápadt egy kicsit s 
a tekintete szomorú, a többi asszony szánakozva néz 
rajta végig szegényen. 

Vannak, a kik azt mondják, hogy nem jól teszi, 
miért olyan csendes; csak az ő férjök  merné azt 
tenni, majd ki is kaparnák az egyik szemét, vagy 
mind a kettőt a nyomorultnak. 
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vármegyénkben az egyetértést a jog, törvény 
és igazság elvénél fogva,  helyreállítsa — nem 
tudom s még kevésbé értem akkor, ha csupán 
egy embert kívántak azzal megtámadni. 

A nyári évadot elnevezték uborka-szezon-
nak, amikor minden szünetel, az energia lohadt, 
a gondolkodás fáradt.  Hová lett, mi lett az 
uborka uralomból ? Eltűnt, végkép oda lett. 
Hisz még itt minálunk is, e szűkebben vett 
országunkban az élet telve van izgalommal, vál-
sággal, katasztrófával,  amikre aztán ráborul a 
közömbös éjszaka, hogy másnap ismét minden 
kiujuljon, tovább érjék, tovább égjen . . . Ilyen 
tarka világot élünk mostanság. 

Egyik szenzáczió a másikat váltja föl,  csak 
amúgy teremnek a lovagias ügyek. Kezd diva-
tossá lenni nálunk is a párbajozás. Ha nincs 
ok rá, hát keresünk. Vétettél nekem? Jó, ezt 
följegyzem,  de számíthatsz rá, hogy megtorlom. 
Mivel? Igen, ott a sajtó Elő tentát, pennát, 
papírosat. Hogy is kezdjem csak? Az is meg 
van. Mire való az emberek magánélete? Ez a 
legjobb téma. Mártsuk epébe a tollúnkat s szed-
jük széjjel az illetőnek magánéletét, analizáljuk 
a becsületét. Mindegy, ha nincs is igazunk He 
legalább meghurczoljuk. Ha sértve érzi magát, 
adunk fegyveres  elégtételt. . . 

Hanem ha a sérelem mást is talál, azt 
senki be nem kötözi, senki le nem mossa. A 
vármegyei tisztviselői kar jegyzőkönyvileg til-
takozott a megtámadás ellen s akkor aztán vég-
kép kiderül, hogy milyen intencziókkal Íródott 
az a czikk. 

Bizony szomorú dolgok ezek . . . Nem ez 
a sajtónak a hivatása, sokkal nemesb czél lebeg 
az előtt. Rámutatni a gonoszságokra, felderíteni 
a panamákat, támogatni az igaz eszméket, os-
torozni a korrupcziót! 

De legkevésbé gázolni bele valakinek a 
privát életmódjába s keretül használni egy egész 
tisztviselői kart. 

Ez lehet bátorság, de semmi esetre sem 
férfiasság!  Becsek Aladár. 

Mert nem szabad a férfiaknak  hinni. Ez a mi 
cselédünk véleménye. Mind egyforma,  nem becsüli 
meg az asszonyt egyik sem, hitványak mind. Lám, 
odaleut a házmester hogy fél  a feleségétől,  még a 
pénz is az asszonynál van; de ugy kell annak tenni, 
különben elinná, elkártyázna mindent. Mondják is 
neki eleget, hogy ne hagyja magát; ő pedig moso-
lyogva felel:  hiszen boldog vagyok, nagyon, az uram 
szeret és jó ember. 

Erre már nem tudnak felelni  az asszonyok; 
azt tartják róla, hogy ostoba egy kicsit szegény. 

így éjiéikor még világosság vau ott; az asszony 
ott ül az asztalnál és belebámul a lámpába, az arcza 
szenvedő sápadsága összefolyik  a lámpa sejtelmes 
szárga színével, a haja beárnyékolja az arczát. Ilyen 
asszonyok lehettek, azok, a kikről a biblia szól. És 
tűnődöm, töprengek afölött,  hogyan is élhetnek ma is 
ilyen asszonyok, akiknek az élete is sejtés vagy álom. 

Nem tudok aludni, hiába várom az engesztelő 
álmot, nem akar reám borulni. Itt látom magam előtt, 
észbontó Niobe szépségében a madonnát nagy fájdal-
mával, a melyre nincs balzsom. 

Valami mozgás támad odabent. Ügy látszik, 
hazajött az ember. 

Aztán beszédet hallok; egy-egv szó, hang át-
Verődik hozzám; a gyerekről beszél az asszony, hogy 
nincs mit enni holnapra a gyereknek . . . 

Csend. 
Az asszony sir, ugy, a hogy még asszonyt nem 

hallottam sirni. Mi történt? Talán megütötte a nyo-
morult . . . Lassan-lassan elcsendesül minden, sötét-
ség van az egész házban, csak én nem birok még 
nyugodni. Mi is történhetett ott benn? 

Másnap ismét látom, a feje  be van kötve. Tehát 
mégis ? — Azt mondta, hogy megütötte magát. . . 

Mert hát még mindig élnek közöttünk madon-
nák . . . élnek . . . csak más-más alakban. Egyszer 
királyné, másszor koldus. A ruhájuk lehet más, de 
a szemök bánatos tekintete, a szivök nagy jósága 
örökké ugyanaz. Kosbor  Márton. 

Agyagfalvi  székely-emlék ügye. 
Minket, székelyeket, a közös sors, a közös küz-

delem és baj összeforrasztottak,  mint a tüz ereje az 
agyagot. Ebben volt erőnk, kitartásunk a századok 
viharain keresztül. 

Sokszor elgondolom, mily nemesen éreztek 
apáink, akik bérezés kis hazájukban, a világtól el-
zárva, az anyaországtól elhagyatva: saját erejükön 
templomokat, iskolákat épitettek, hogy az ősök eré-
nyeihez méltó nemzedéket neveljenek. 

Munkásságukat, lelkesedésüket ébren tartotta 
mindig a hagyományok ideális szeretete. Ez a ma-
gasztos érzés hozta létre  az agyagfalvi  réten emelendő 
székely-emlék  eszméjét is. A gyűjtési mozgalom Szé-
kely-Udvarhelyről lelkesedéssel indult meg. 

Edison, a nagy tudós egyszer azt mondta: 
Arra, hogy valamely uj feltalálás  gyakorlati sikerét 
biztosítsuk, éppen annyi észre van szükség, mint 
magára a feltalálásra.  Ebben a mondásban az igaz-
ság az, hogy nem elég valami jót, szépet kitalálni, 
hanem azt meg is kell  csinálni. 

így vagyunk a székely-emlékkel is. Meg kell 
teremtenünk, mert a szent czél és annak megvaló-
sítására lelkesedéssel, önbizalommal vállalkoztunk. 

És meg is lesz, mivel a székely nép tevékeny-
ségében bizom, buzgóságában hiszek. Egyáltalában 
oly tulajdonságait ismerem, melyek a komoly haza-
fias  munkát erény számba veszik. 

A történelmi nagy hagyományokat nem hagy-
hatjuk veszni. Ez egyértelmű lenne a nemzeti önér-
zet, az erkölcsi érzék iránti elfásultsággal,  melyről 
Kölcsey kesereg: 

Vándor, állj meg . . . ! 
Más faj  állott, a kihunyt helyére, 
Gyönge fővel,  romlott, szívtelen; 
A dicső nép, mely tanult izzadni, 
S izzadás közt hősi bért aratni, 
Névben él csak, többé nincs jelen 

Ha őseink erényeit nem ápoljuk, bizony édes 
véreim, csak afféle  pakfong  székelyek leszünk. 

A székely honszeretet már ott virrasztott a 
haza bölcsőjénél és azóta nekünk nemzeti ügyben 
semmi sem volt közönyös. 

Ne engedjük tehát a székely-emlék ügyét vesz-
tegelni. SZÍVÓS kitartással törjünk előre ebben a do-
logban is. Az egyetértő munka még a porszemekből 
is fényes  templomot épithet. A legutolsó napszámból 
is juthat egy-két fillér  a szent ügyre. Kiki annyit, 
amennyit képes. Quantum potes, tantum aude! 

Gondoljuk meg, kedves székely atyámfiai,  hogy 
az agyagfalvi  emlékben a hazafiságnak  ujabb forrá-
sát nyitjuk meg, melyből utódaink hálás érzelmek 
közt erőt, lelkesedést merítenek. 

Őseink megbecsülése nagymértékben emeli a 
mi értékünket is. A mig nagy és nemes elődök pél-
dáján lelkeiülő nép maradunk, addig nem féltem  a 
székely népet. Fülei  Ss. Lajos. 

T a n ü g y . 

Tudnivalók a székelyudvarhelyi m. kir.  állami 
kő-  és agyagipari  szakiskolába  való felvételre  vonat-
zólag. Rendes tanulókul az első évfolyamra  felvétet-
nek, kik, a) a tizenkétéves kort betöltötték és ehhez 
képest kifejlett  munkaképes testalkattal birnak, b) 
legalább kétközépiskolai osztályt, avagy pedig elemi 
népiskolai hat osztályt jó sikerrel végeztek. 

Beiratáskor tartozik minden tanuló bemutatni: 
a) születési bizonyítványát, b) atyja vagy gyámja 
beleegyezését tartalmazó nyilatkozatát, melyben ki-
fejezendő  annak kötelezettsége is, hogy az illető a 
tanidő teljes tartalmát bevégzi, c) iskolai bizonyít-
vány, d) az újra oltás megtörténtéről szóló bizonylatot. 

Az intézet tanulói sem beiratási, sem tandíjat 
nem fizetnek. 

Minden (rendes és rendkívüli) tanuló a beirat-
kozás alkalmával mühelyi biztosíték czimén 3 frtot 
tartozik az intézet pénztárába befizetni,  melyből a 
tanulók által önhibájukból eredő károk fognak  meg-
téríttetni. 

Szegény sorsú, de jó magaviseletű és szorgal-
mas tanulók részére egész ösztöndíjas (ingyenes), il-
letve fél  ösztöndíjas (félingyenes)  hely áll rendelke-
zésre. Fél vagy egész ösztöndíjas helyre pályázó ta-
nulók, a fent  emiitett okmányokon kívül szegénységi 
bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz mellékelni. 

A kellően felszerelt  felvételi  s illetve ösztöndíj 
iránti kérvények, az iskolai felügyelő  bizottsághoz 
czimezve legkésőbb f.  évi augusztus hó 10-ig, az 
igazgatósághoz nyújtandók be. 

Az intézettel kapcsolatosan internátus és con-
viktus (benlakás és étkezés) áll fenn,  melyben (a 
nem ösztöndíjas) tanulók (ez időszerint) havi 8 frt 
50 krt fizetnek. 

Az intézet internatusába felvett  tanulók, a 
szülők v. hozzátartozóik részéről a következőkkel 
látandók el: 2 drb 170 cm. hosszú és 75 cm. széles 
fehérített  vászou szalmazsák (surdé); 4 drb. a szal-
mazsák nagyságának megfelelő  és fehérített  vászonból 
készült lepedő ; 1 drb rövid szörü takaró (pokrócz); 
1 drb 70 cm. hosszú és 50 széles vánkos; 3 drb 
vánkosáthuzat; 2 drb kékvászon kötény (surcz); l 
öltözet ünneplő és 1 öltözet mühelyi ruha, ezenkí-
vül a szükséges fehérnemű  (u. m. ingek, alsónadrágok, 
kapezák, törülközők stb.-vel.) Székely-Udvarhelyen, 
1899. jul. hóban. Az igazgatóság. 

Újdonságok. 
Petőfi-ünnepély. 

Nap-nap után szélesebb körre terjed az a lel-
kes mozgalom, amely Petőfi  Sándor halálának 50 éves 
fordulóját  szándékozik megünnepelni. Költők, irók, 
irodalmi társaságok és körök s egyéb társadalmi té-
nyező^, sőt még a kormány is együttműködnek arra, 
hogy az ünnep minél fényesebb  legyen. A napi sajtó 
bővebben foglalkozik  a mi ránk nézve kimagasló 
nemzeti ünneppel. Ujabban és ujabbau jelennek meg 
czikkek, melyeb koszorús költőnk érdemeit magasz-
talják. Bartha Miklós, az aranytollú publiczista 
„Petőfi  és a kormány" czimmel Petőfiről  a Magyar-
országban igy ír: 

„Olvasod, szereted, méltánylod Petőfit?  Hát akkor ta-
posd agyon a gazságot, üldöüd a szédelgést, vesd meg a ka-
paszkodót, imádd a hazát, gyógyítsd a nyomort, gyülölil a 
zsarnokot, tisztelt az érdemet, becsüld meg önmagadat és tudj 
meghalni a szabadságért. 

Olvasod, megérted, követed Petőfit?  Akkor egéBz ember 
vagy. Jó és büszke, bátor és könyörületes, jellemszilárd és hü, 
kitartó és munkás, gyöngéd és áldozatkész. Mert ő egyszerű 
volt, mint egy szent; önzetlen, mint egy vértanú; rajougó, 
mint egy flagelláns.  Kötete nem egyéb, mint életének lánczo-
lata és élete nem egyéb, mint költeményeinek igizsága. 

Mintha nem anyától volna: a nagy és mindenható ter-
mészetnek ez a remeke, forró  vérében, aczéiizmaiban és hajt-
hatatlan csontjaiban egyesitette az emberi nem zivataros ha-
ragját, szenvedésének egész árját, vágyainak minden sohajtásat 
A vulkán tüze nem izzóbb az ő szenvedélyénél s a virágkehely 
harmatcsöppje nem ártatlanabb az ő szivénél. Képes volt szem-
beszállni a íörgeteggel, de sajnált eltaposni egy iüszálat. 

Átültetni a Petőfi-szellemet  a nemzet lelkébe, nemcsak 
hogy olvassák verseit, hogy énekeljék dalait, hanem hogy meg-
értsék és kövessék azokat az örökkévaló törvényeket, melyük 
jellemalkotó müveiben emberfölötti  gazdagsággal hatnak, buz-
dítanak és erősítenek: iz volna a legnagyobb reformalkotása 
az újjászülető századnak." 

Wlassics közoktatásügyi miniszter az ünnep 
tárgyában Petőfit  dicsőítő levelet irt Jókaihoz, a 
Petőfi-társaság  elnökéhez, Hegedűs Sándor kereske-
delmi miniszter pedig megígérte Bartók Lajosnak, a 
társaság alelnökének, hogy segesvári ünnepre több 
különvonatot indíttat. Gromon és Zsilinszky állam-
titkárok is megígérték támogatásukat. Az ünnep 
nagyjából megállapított programmja ez: 

Szombaton, julius 29-én este egy nagyobb különvonat 
indul Budapestről Segesvárra háló- és étkező-kocsikkal, a hol 
vasarnap reggeli 10 órakor az egykori csatatéren veszi kezde-
tét az ünnepség. A műsort a Petőfi-társaság  tagjai töltik ki. 
Bartók Lajos nyitja m< g elnöki megnyitó-beszéddel. Bartha 
Miklós emlékbeszédet mond. Endrődy Sándor költeményeket 
szaval Petőfitől,  llákosi Viktor fölolvas,  Tókai Apotheázisát el-
szavalja E. Kovács Gyula, a kolozsvári ísemzeti Színház mű-
vésze és a Petőfi-társaság  tagja. 

Az emlékszobor megkoszorúzásában résztvesz 
az országgyűlés küldöttsége, a melynek koszorúját 
Tallián Béla képviselőházi alelnök beszéd kíséreté-
ben íogja fölajánlani,  az összkormány és a kultusz* 
miniszter nevében Zsilinszky Mihály államtitkár fogja 
megkoszorúzni Petőfi  emlékét, beszéd kíséretében. 
Az ünnepségen résztvesz a kolozsvári honvédzenekar 
is. Gromon Dezső honvédelmi államtitkár kijelentette, 
hogy az illetékes térparancsnoksághoz intézendő ké-
relem teljesítését — ha erre netalán szükség volna 
— támogatni fogja. 

A Petőfi-ünnepély  székely bizottsága városunk-
ban is megalakult. Elnök Ugrón  Gábor. Tiszteletbeli 
elnökök: Tibád Antal, Török Albert. Alelnök Koccz 
Ármin. Jegyző dr. Soó Rezső. Bizottsági tagok: Ug-
rón János, Soó Gáspár, br. Orbán Ottó, Szentes 
Gábor, dr. Kovács Mór, Bálint György, Becsek Ala-
dár, Zakariás Antal, dr. Solymossy Lajos, Solymossy 
Endre, Szebeni Antal, Papp Z. József,  Kovács Dé-
nes, Fülei Sz. Lajos, Szeles Dénes, Csillag József, 
Fischer Ferencz. 

A bizottság a következő falragaszokat  bocsá-
totta ki: 



30. szám. Udvarhelyi Híradó. 1899. julius 23. 

Kedves székely atyafiak  ! Ötven éve lesz julius 31-én, 
hogy a segesvári mezőn a zsarnokság hadai letiporták a 
magyar szabadság seregét, lobogóját, költőjét. Szabadságunk 
visszatért, lobogónk a honvéd siron magasan leng, csak 
Petőfit  nem találjuk sehol — sehol. Árva lett a nép: elvesz-
tette dalnokát, a ki altal érzett, szólott, zengett. 

Julius 30-án, vasárnap emlékünnepet ül a magyar. 
Hőseink, Petőfink  vértanusága ötven évének határán nagy-
s. guk előtt ünnepélyesen hódol és poraikra zokogva borul 
a nemzet. 

Jertek székelyek! Jertek! Julius 30-án az elveszett 
csata mezején mi is hajtsuk meg térdeinket, hullassuk 
könnyeinket, hisz meghalt testvéreink, tört reményeink nyu-
gosznak ott. 

E megszentelt fájdalom  egyesítsen magyar testvéreink-
kel e hazán és a szabadságban! Újból és örökre! 

Akinek a szive betelt hazaszeretettel, jöjjön kezében 
virággal: hintse azt a hősök sírjára, a költő szobrára! 

„Talpra magyar hi a haza!" 
U g r ó n Gábor, Soó Rezső , 

b elnök. b. jegyző. 
T u d n i v a l ó k . Akinek lova, szekere van, az jöjjön 

szekerével julius 30-án Fehéregyházára Indulunk Keresztúr 
fő-utczájáról  reggel félnyolczkor. 

Bizottságunk reggeli 5 órától 6-ig három különvona-
tot, Kereszturról egy vonatot reggel ü órakor indít. Gyer-
mekek nem vitetnek, mert a nagy sokadalomba nem valók 

Mindenki hozzon magával ételt, italt és ha van nem-
zeti lobogót és sok mezei virágot. 

Aki a vonatról Fehéregyházán leszáll, az gyalog me-
het csak Segesvárra és pedig négyes sorban az allami is-
kola udvarára. Ahol költők és szónokok a székelyeknek 
külön ünnepélyt rendeznek, mert a Petőfi-szobornál  kevés a 
hely és a nép nem látna, nem ha lana eleget Ezen ünne-
pély végén a székelység négyes sorban, zeneszóval felvonul, 
hogy virágait Petőfi  szobrához letegye. 

Segesvárról délután 3 óiakor az első, 5 órakor az 
utolsó vonat indul haza. 

Vigyázzatok a székely becsületre, legyen rend, béke-
ség, hogy újból elmondhassa a világ: 

„Nem fajult  el még a székely vér, 
Minden cseppje drága gyöngyöt ér." 

Székely-Iíereszturon a rendező-bizottság szer-
vezésére Barabás Lajos, Sándor Domokos és Pap 
Mózes kérettek fel. 

A negyvennyolczas öreg honvédek nagyban ké-
szülnek országszerte a Petőfi-ünnep  megülésére. A 
segesvári ünnepen Illyés Bálint vezetésével küldött-
ség fogja  képviselni a honvédeket. A küldöttség két 
babérkoszorút visz magával. Az egyiket a csatatéren 
levő emlékoszlopon, a másikat a Petőfi-szobor  talap-
zatán helyezik el. 

így hát julius 30-ika emlékezetes napja lesz a 
székelységnek. 

Vármegyei közgyűlés. A törvényhatósági bi-
zottság tagjait Jakab  Gyula alispán Hollaki  főispán 
intézkedése folytán  augusztus hó Il  ikének  délelőtti 
9 órájára rendkívüli közgyűlésre hívja egybe. A 
tárgysorozat kormányrendeleteket, hivatalos előter-
jesztéseket, szabályrendeleteket, választást, községi 
ügyeket és átiratot tartalmaz 24 pont alatt. A köz-
ségi ügyek alatt van felvéve  Sz.-Udvarhely városnak 
villany világítási és aszfaltjárda  ügyében kelt határo-
zata is. 

Halálozás. E hó 19-éu hunyt el Zakariás  Ig-
nácz életének 76-ik évében Sz.-Udvarhelyen. Teme 
tése a róm. kath. vallás szertartása szeri.nt 20-án 
történt meg. Halálát neje Szakács  Zsuzsánna és a 
nagyszámú rokonság gyászolja. 

Városi közgyűlés. Székely-Udvarhely város e hó 
19-én tartotta II. rendes közgyűlését Dr. Gyarmathy 
polgármester elnöklete s a biz. tagok lanyha érdek-
lődése mellett. Az elnöki megnyitó után Iioncz  Ármin 
szóvátette az élelmiszerek bevásárlásánál történő 
visszaéléseket. Ugyanis egyesek még a vámon kivül 
összevásárolják a falukból  behozott élelmi czikkeket, 
8 azokat idebenn a városban tetszés szerint meg-
szabott magas ár mellett árusítják el. Polgáimester 
ígéretet tett a városi szabályrendelet módosítására, 
6 annak az őszi közgyűlésen való bemutatására. 
Tárgysorozat előtt szólalt fel  még Rápolti  Domokos 
a városi kútak alapos kitakarításáért emelve szót. 
Ugyancsak ekkor tett említést Dr. Kovács  Mór a 
községi iskola ügyében; felemiitette,  hogy immár 
tarthatatlanná vált a községi iskola jelenlegi állapota, 
amennyiben évről-évre változtatni kell helyiségét, s 
szükségesnek látja, hogy végre már állandó helyiség 
építtessék annak. A tárgysorozat 15. pontja alatt 
ltápolti Domokos és társainak beadott kérvénye tar-
gyaltatott, melyben a Varga-patak befedését  kérik 
az illető szomszédok terhére, olyan formán,  hogy azt 
a város az illetőktől tíz éven át szedje be. A köz-
gyűlés akképen határozott, hogy a közegészségügyi 
bizottságot véleményadásra felkéri.  A 16 pont alatt 
kérte a tanács a rendőrség uj felszerelését  engedé-
lyezni, azonban a közgyűlés azt az uj szervezési 
Bzabályrendelet életbeléptéig elhalasztani határozta. 

A délelőtt 9 órakor kezdődött 34. pontú tárgysoro-
zat letárgyalása már déli fél  egy órára véget ért. 

Homoródi Anna-bál. Homoród fürdőn  ma, 23-án 
lesz meg az Anna-bál, melyet a Dalegylet hangver-
senye előz meg. A hangverseny műsora ez: 1. „Mátra 
hegye", 2. Bordal, 3. „Pepitánte" Markbreittől, Mo-
sonyitól, előadja a Dalegylet. 4. Milyen lett volna 
az én anyósom ? magánjelenet, Farkas Sándortól; 
előadja ifj.  Szemerjai Károly. 5. „Ha meghalok", 
népdalegyveleg Hubertől. 6. „A kanyargó Tisza men-
tén", Szentirmaytól. 7. Nem tudom én mi a bajom", 
Ahern Károlytól, előadja a Dalegylet. Belépti dij 
személyenként 1 frt.  A hangverseny kezdete este 8 
órakor. 

Padokat kérünk a Kossuth-utczába. Hogy vá-
rosunk közönségének, értve alatta a nyár folyamán 
itthon maradottakat, mily kevés szórakozást nyújt a 
város, azt mindannyian igen jól tudjuk. Most nem 
az ivó vizért, a világításért, nem az aszfaltért  eme-
,ünk itt szót, hanem a nagyszámú sétáló közönség 
óhaját tolmácsoljuk, amidőn a Kossuth-utczai jár-
dára padokat kérünk. Az a sok esztendőn átal utó-
piának tartott aszfaltjárda  ugyan végrevalahára meg-
oldást nyert és csak rövid idő kérdése immár annak 
lerakása, de addig is, inig az keresztül lesz vive, 
igen praktikus és a mi szerény kivánságu közönsé-
günknek nagy kárpótlásul szolgálna, ha a Kossuth-
utczába a járda szélére az egyes szebb fák  közé egy 
néhány csinos vaspadot állítana be a tanács. Ma, 
midőn lakosságunk meghaladja a 6000 et, nincsen 
úgyszólván egyetlenegy igazi üdülő helyünk, nincs 
gyermekeink számára egyetlenegy játszóterünk. A 
régi rétet teljesen kivetkőztették eredeti formájából, 
fáit  kivágták, az odajutást megnehezítették s haszon-
bérbe adták. A kollgíum-kert ugyan rendelkezésére 
áll a közönségnek az iskolai szünetek alatt, azon-
ban, mivel az magán és nem köztulajdon, nem ke-
resik föl  annyian, mint a mekkora közönséget e 
szép hely megérdemelne. Így vagyunk a gyermek-
játszóterekkel is. Az üres telkeket rohamosan be-
építették. ugy hogy a gyermekek ma a szó teljes 
értelmében az utczára vannak utalva, ott labdáznak, 
ott kergetődznek, ha ugyan a szülők és a rendőr 
megengedi azt. Sétaterünk nincsen. Hogy lesz-e, az 
most még csak óhaj. Pedig városunkra nézve már-
már életkérdés egy megtelelő üdülőhely. Szomszéd-
városaink mindenütt a legnagyobb gondot fordítják 
erre s városunk elöljárósága, bármennyire is tudatá-
ban van ennek, a képviselő-testület maradisága foly-
tán ez talán még jó hosszú ideig fogja  szerény kí-
vánságunk tárgyát képezni. Addig is azonban, mig 
ez valaha megoldható lesz, nagyon kívánatos, hogy 
mint fentebb  emiitettük, a Kossuth-utcza járdája 
padokkal láttassék el. Annyival is szükségesebb ez, 
mivel csak nem lehet kívánni közönségünktől, hogy 
ha egyszer kitette a lábát az utczára, mint egy fel-
húzott autómat addig sétáljon, amig csak haza nem 
tért. A Kossuth-utcza képezi már most esténként a 
mi korzónkat! Mi készs-éggel tettük meg felszólalá-
sunkat a nagyközönség neveben s felhívjuk  az illeté-
kes körök figyelmét,  hogy azzal behatóbban foglal-
kozva, a kérdést mentől előbb, a lehető legjobban 
megoldani szíveskedjenek. 

A párisi kiállítás erdélyi terme. Kolozsvári 
levelezőnk írja: a párisi kiállítás erdélyi terme be-
rendezése számára tanulmány-körutra indult e hó 
elején a kormánybiztosság megbízásából Szádeczky 
Lajos és Radisics Jenő. A kötut első része, melyben 
a Szamos völgyét, a mezőség keleti részét, s a Ma-
ros felső  részét járták be, igen szép eredménynyel 
járt. Mindenütt a legnagyobb előzékenységgel talál-
koztak s az illető főurak  és egyházak készséggel 
bocsátották rendelkezésükre műkincseiket, melyeüből 
nagy számú és igen nagybecsű gyűjtemény fog  össze-
kerülni, melyek Erdély régi kulturáját igen előnyö-
sen mutatják be a világ előtt. A templomokból re-
mek serlegek, szőnyegek, X—XlII-ik századi urasztal 
és oltárteritők kerültek elő, a kastélyokból ékszerek, 
fegyverek,  lőszerszámok, bútorok, képek stb, A lelkes 
kutatók a legközelebbi napokban a Nyárád mentén, 
a Maros alsó völgyén, s a Nagy-Küküllő mentén 
folytatják  körut.jokat s onnan mennek a Székelyföldre 
és végül a Szászföldre.'  A körutat augusztus elején 
Hunyad, Torda, Kolozsvár és Kalotaszeg vidékével 
fogják  bevégezni. Közben felkeresik  a Zalatuán időző 
Lukács Béla kormányboztost, aki kiváló érdeklődés-
sel viseltetik a kiállítás erdélyi része iránt, a mire 
annál nagyobb súlyt fektetnek,  mert Erdély a mil-
leniuini kiállításon is igen kevéssé volt képviselve. 

A Dalegylet a Petőfi-ünnepélyen. Bartók  Lajos 
a Petőfi  Társaság elnöke a következő levelet intézte 

a Dalegylet elnökségéhez, amelyben a Dalegylet köz-
reműködését a Segesváron 30-ikán tartandó Petőfi-
ünnepélyen kéri. 

Igen tisztelt elnök ur! 
A Petőfi  Társaság e hó 30-án ünnepli P e t ő f i  ha-

lálának 50-ik évfordulóját.  Nem mulaszthatom el, hogy már 
a segesvári Petőfi  szobor leleplezés alkalmával oly kitűnően 
közreműködött székelyudvarhelyi Dalegyletet ez alkalommal 
is ünnepélyesen föl  ne kérjem, miszerint ez ujabb országos 
ünnepen is méltóztassanak megjelenni, s résztvéve ugyanott 
a közreműködésben énekükkel: hadd dobbanjon meg az a 
rég elhallgatott sziv, hallván „Talpra magyarját" az ő szé-
kelyei hatalmas hangján zengeni. 

Fogadja Elnök ur hazafias  tiszteletemet. 
Budapest, 1899. julius hó 17-én. B a r t ó k L a j o s . 

Pyrosbest tüzoltó-szer. Egy igen praktikus 
találmányra hívjuk fel  ez uton a közönség figyelmét. 
Kittel és Tsa feltalálók  szabadalmazott tüzoltószerét 
fogja  Lipne A. K. a czég megbízottja, holnap hétfőn 
délután 5 órakor a Felső-piacztéren bemutatni. Al-
kalmunk volt látni azt a sok elismerő iratot és ren-
delést e szerről, melyeket mindazon városok, kiállí-
tottak és rendeltek, hol Lipne ur a Pyrosbest-et be-
mutatta s igy igen valószínűnek tartjuk, hogy tűz-
oltóságunk s egyáltalán minden egyes nagyobb czég 
elkerülhetetlennek fogja  találni egy ilyen kis fecs-
kendő és anyag beszerzését minálunk is. A próba-
oltást mindenesetre élénk figyelemmel  fogjuk  meg-
nézni annyival is inkább, mivel, ha a közünket meg-
mártjuk e szerben, képesek vagyunk minden meleg-
ség érzés nélkül égő ruhanemüeket azonnal eloltani. 

Petőfi  emléke. Országszerte megindult a hazafias  mozga-
lom, hogy hősi halállal halt nagy lírikusunk emlékét most, 50 
év multán azzal a kegyelettel, olyan imponáló ünneppel üljük 
meg. a milyent csak megérdemel szabadságharezunk Tyrtaeusa, 
ki Remulusként félisten  módjára hirtelen eltűnt szemeink elől, 
hogy annál csodasabb legyen az alakja, legendává nőjön ki a 
sorsa, s bár halala bizonyos, mindvégiglep várjuk, folyton  em-
legessük, egyre szeressük, látui-hallaui óhajtjuk. A mint dalait 
mindannyian énekeljük, költeményeit áhítattal, tűzzel olvassák 
mindenek, nincs csak egy is közöttünk, ki nevét ne ismerné, 
— ép ugy senki sem akadhat, ki Petőfi  ünnepén ne venne részt 
és ne ragaszkodnék mindahhoz, mi most, az ünneplő hangulat 
közben Petőfire  emlékezteti, a mi Petőfi  dicsőségét hirdeti. 
Ünnepelni fog  julius 30-án az egész nemzet és ünnep lesz 
mindama helyeken, melyek Petőfivel  valami vonatkozásban 
vannak. Ilyen ünnep készül a fővárosban  Petőfinek  ama nagy 
művészi emléke előtt is, melyen, mint a szabadságharcz eszmé-
jsnek legideálisabb megtestesítője, Petőfi  áll az első helyen; 
körülötte a győzelemre rohanó honvédsereg, melynek diadal-
mámora Petőfi  arczán verődik vissza. Petőfi  emléke e kép: a 
nagyszebeni csatakörkép (..Petőfi  Bem táborában"). A művészek 
ecsettel hirdetik rajta Petőfi  dicsőségét, a kép előtt pedig Petőfi 
irókortársai emelnek szót: J ó k a i Mór, S z á s z Károly, G y u-
la i Pál, V a d n a y Karoly stb., hogy elmondják emlékezései-
ket Petőfiről.  A körképtársaság ugyanis emlékezetessé akarva 
tenni e félszázados  fordulót,  a legtökéletesebb Edison-féle  fo-
nográlon megszólaltatja Petőfinek  még élő minden irókortársát, 
kik öt személyesen ismerték s a kik e czélból írott Petőfi-
emlékezéseiket bemondták a fonogratba.  Kettős czélt ért el 
ezzel. Előemlékeket gyűjtött Petőfiről  s megörökítette azok 
hangját is, kik maguk is a nagyidőknek nagy tanúi, irodalmunk 
legjelesebbjei. Ez élőszó gyűjtemény aztán a Petőti-haz ereklyéi 
közé kerül, hogy késő unokáink is hallhassák e nagyjaink sza-
vat, a mint Petőfit  magasztalják. E gyűjtemény már most is a 
közönség rendelkezésére áll s a körkép látogatói mindennap 
díjtalanul hallhatják az említettek szavát. S hogy a külső keret 
megfelelj  en a nagyidőkre való visszaemlékezéseknek, grf.  Kreith 
Béla nagyértékü 48-as ereklyemuzeumának szinét-javat a kör-
kép-épületben helyezte el s ezeket a körkép latogatói szintén 
díjtalanul tekinthetik meg. Hogy pedig mindenki, a köznép is 
áldozhasson e helyütt Petőfi  s a nagy idők emlékének, a kör-
képtarsaság 50 krról 30 krra szállította le a belépő dijat s 
enuek is egy részét a Petőfiház  javára ajánlotta föl.  Végeze-
tül Petőfi  és Bem képmását feltüntető  emlékérmeket veretett 
a körképtársaság, melyek árának egy része szintén a Petőfi* 
ház javára esik, hogy a közönség ez indirekt adományozásával 
is minél előbb fölépíthesse  az áldozatkész magyar nép azt a 
Házat, melybe azért fogunk  zarándokolni, hogy ott Petőfi  erek-
lyéinek láttán lelkesedest, haza- és szabadsagszeretetet tanul-
junk Petőfitől. 

Pisztolypárbaj volt 18-án Ugrón  István árva-
széki elnök és dr. Kovácsy  Albert ügyvédjelölt kö-
zött. A párbajra Kovácsynak egy czikke szolgálta-
tott okot, melyben az egész megyei tisztviselői kart 
meggyanusitással illeti, de különösen egyikökre tesz 
erős megjegyzéseket. A czikket az egész megyei 
tisztviselői kar magára nézve sérelmesnek találta s 
dr. Gyarmathy  Dezső polgármester és Diószeghy 
Samu főmérnökkel  Kovácsytól felvilágosítást  kért. 
Kovácsy kijelentette, hogy a mennyiben a megyei 
tisztviselői kart sértette, tóle bocsánatot kér, hanem 
azzal az egygyel (Ugrón Istvánnal) szemben állí-
tását fentartja.  Ugrón  ugyancsak dr. Gyarmathy 
és Diószeghyvel provokáltatta Kovácsyt, ki segédeiül 
dr. Bedő  és dr. Soó  ügyvédeket nevezte meg. A 
párbajt a segédek egyszeri golyóváltásban, harmincz 
lépés distáncéval állapították meg. Kovácsy pisztolya 
csütörtököt mondott, mig Ugrón lőtt, de nem talált. 
Párbaj után a felek  kibékültek. Orvosokul dr. Len-
gyel  József  és dr. Egyed  Balázs szerepeltek. Az egész-
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ben a legérdekesebb az, hogy a sértés, mely részben 
az egész megyei tisztviselői kart is illette, a vár-
megye hivatalos lapjában jelent meg. — Különben 
ez ügygyei lapunk első czikkében bővebben foglal-
kozunk. 

Székely cselédleányok elhelyezése. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara részéről a 
következő sorok közlésére kérettünk fel:  Az utóbbi 
időkben az ország minden részéből érkeznek megke-
resések a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
marához, a székely cselédleányok alkalmazása tár-
gyában. Bár a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara évek óta a legodaadóbb munkásságot fejti 
ki, hogy a székely kivándorlás csökkentessék és e 
törekvés általános, ugy a nőkre, mint a férfiakra 
vonatkozó, czélját programmszerüleg az ipar és ke-
reskedelem fejlesztése  által reméli fokozatosan  elér-
hetőnek, a szolgáló leányok elhelyezését azonban 
föladatai  körébe nem sorolhatja. Más társadalmi 
tényezők, nevezetesen a nőegyesületek, melyeknek ez 
föladatát  képezheti, igen üdvös dolgot cselekszenek, 
ha az eszmét fölkarolják  és közreműködnek abban, 
hogy a határszéli székely szolgáló leányok itthon 
nyerjenek alkalmazást s a kiváadorlástól és ennek 
révén az elzülléstől megmentessenek. Az érdeklődők 
tehát ne a nevezett kamarához, hanem mint magán-
egyénhez, László Gyula kamarai másodtitkárhoz, 
mint az eszme fölvetőjéhez  forduljanak  kérdezőskö-
déseikkel. 

Pötőfi jelvények. Igen életrevaló dolgot eszelt 
ki Szabó  Gyula helybeli könyvkötő a folyó  hó 30-án 
tartandó Petőfi-ünnepély  alkalmából. Ugyanis a nagy 
költő arczképével s a csata évfordulójának  dátumá-
val ellátott, csinosan összeállított kokárdákat hozott 
forgalomba.  Már csak annyiban is praktikus ilyen 
jelvényekkel az odautazóknak magukat ellátni, hogy 
hadd lássák az idegen megyebeliek, hogy a Székely-
földről  milyen nagyszámmal jelentek meg halhatatlan 
költőnk halálának évfordulóján.  A jelvények ára 
10-15 kr lesz. 

Tanítók tanulmányútja. 
Kedves barátom ! 

A „Délmagyarországi tanitó-egyesület" f.  hó 
11—12-én tartott nagygyűlésére az „Udvarhelyme-
gyei ált. tanitó-egyesület" is hivatalos lévén, Poppov 
Péter kir. tanf.  tollnok ágitácziójára mi is 18-ikán 
összeverődtünk, hogy azt is meglátogatva, tegyünk 
egy utat le egészen a Vaskapuig. E minden tekin-
tetben tanulságos és élvezetes útról irok neked édes 
barátom, mintegy beszámolót, hogy lapod utján jus-
son tudomására többi kartársainknak is kirándulá-
sunknak eredménye. 

10-én reggel vonatra ülve, este 3/48 órakor 
érkeztünk Lippára, hol nagy közönség, ágyúdörgés, 
zene és „éljenek a székelyek'1 meglepő szívélyes föl-
kiáltások fogadtak.  Az ottani református  lelkész üd-
vözlő beszédére Poppov válaszolván, bevonultunk 
Lippára, hol a már jó előre kijelölt szállásunkon 
vártak szíves házigazdáink. Következett volna az is-
merkedési estély, de a megjelent nagyszámú — 2 - 3 
ezerre menő — idegen között alig lehetett helyet is 
kapnunk. Másnap, 11-én reggel isteni tisztelet után 
kezdődött a gyűlés. Hogy egy olyan nagyszámú tag-
gal rendelkező egyesület, mint a „Délvidéki tanitó-
egyesület" is, milyen erkölcsi hatást tud elérni, le-
gyen elég ennek illusztrálására fölemlítenem,  hogy 
ezen a gyűlésen résztvett a kultuszminiszter képvi-
selőjén, Halász Ferencz osztálytanácsoson kivül, a 
közigazgatás, törvényszék, bíróságok, erdőhivatalok, 
egyházak számos tagja. És hogy ez igy van jól, nem 
kell azt bizonyítanom se. A gyűlés lefolyásáról  majd 
más uton számolok be, most utunk további részle-
téről irok. Szerdán reggel 6 órakor elindultunk Arad 
felé,  hogy ott a hazafias  kegyelet adóját lerójjuk. 
Künn várt az állomáson bennünket az aradi tanítók 
elnöksége, az aradi iskolák felügyelője  8 —10-ed ma-
gával és a legszívesebb üdvözlések után a város ál-
tal rendelkezésünkre bocsátott lóvonaton elvezettek 
a magyarok Golgothájához a várba és innen a vér-
tanuk szobrához. Hogy milyen hatást tett ránk mind-
ezeknek a látása, azt kibeszélni nem lehet. Sírtunk 
valamennyien! 

A szobor rácsozatán belül elhelyezkedve, eléne-
keltük a Hymnuszt. Ekkor már a közönség is nagy 
csopoi tokban verődött össze a rácsozaton kivül, nagy 
figyelemmel  hallgatva beszédemet, melyet az ének 
után mondottam. Meghatottság látszott az arczokon, 
sokan könnyeztek is, mire a Szász Ferencz alsó-
Biménfalvi  tani tó szép szavallata és a „Szózat" el-

éneklése után fölmentünk  az ereklyemuzeumba. Ha 
eddig a meghatottság érzete minden idegszálunkat 
elfoglalta,  itt az csak fokozódott.  Itt van összehordva 
a szabadságharcz története, számtalan apróbb meg 
nagyobb emléktárgyakban, amiknek látása föltétle-
nül könyekre fakaszt.  Leírását adni ennek a mu-
zeumnak szinte lehetetlen, azt látni kell. 

Közeledvén az indulás ideje, sietnünk kellett, 
hogy a város szívességéből rendezett bankettet él-
vezzük. Itt a szíves vendégszeretetet megköszönve 
és megköszönve az aradi kollégáknak szives készsé-
güket fáradságot  nem ismerő kalauzolásukért, 3 /4 l2 
órakor tovább mentünk Temesvár felé,  hova d. u. 4 
órakor érkeztünk. Este 8 óráig bejárva a várost, 
pihenni tértünk, hogy másnap utazhassunk Buziás 
felé.  Itt nagy meglepetés várt ránk. A vasúti állo-
más, úgyszintén a hajó állomás is föl  volt lobogózva, 
mozsár durrogás és a Rákóczi-nóta hangjai mellett 
fogadtak  a vámhivatal tisztjei, élükön Dömötörffy 
fővámszedővel;  kivonultak az iskolásgyermekek — 
legtöbbje oláh és szerb — és Máriássy tisztviselő 
hazafias  üdvözlő szónoklatára én köszöntem meg a 
meglepően szives fogadtatást.  Jóleső érzéssel konsta-
tálom, hogy ugy a lippai, aradi, valamint a buziási 
lelkes fogadtatást  is a „székely" név nimbusza 
idézte elő! 

Buziáson hajóra szállva megkezdettük azt a 
gyönyörű, a természet meglepő szépségei által kö-
rülvett utat, amit az Al-Duna és a Kazán szorosa 
nyújthat csak. Nem kísérlem meg leírni az itt lép-
ten-nyomon előtűnő remekét a természetnek, ahhoz 
ihletettebb toll kellene az enyémnél. Akinek módja 
és alkalma van hozzá, nézze meg. Bármily nagy fá-
radtságot megérdemel. Délután 4 órára érkeztünk 
Orsovára, hol szintén vártak a polgári iskola tanárai 
közül 4-en és lekötelező szívességgel mutogatták 
meg aznap Orsova nevezetességeit. 

Másnap reggel aztán csónakokba elhelyezkedve, 
lementünk Vaskapuig, hol megnézve azokat a fön-
séges védmüveket, melyek Baross halhatatlan emlé-
kéhez fűződnek,  gyalogszerrel jöttünk vissza a szerb 

parton Ada-Kaleh szigetével szembe, ahova aztán 
újra csónakokkal rándultunk át. Érdekes kis terület 
ez. C^upa török nép lakja ; Törökország fönhatósága 
alatt áll ugyan, de helyőrsége — mely egy főhad-
nagy parancsnoksága alatt 40 emberből áll — a 
közös hadsereg kötelékéhez tartozik. Itt megnézve a 
török lakások közül egy párt és a mecsetet, aztán 
vásárolva különféle  emléktárgyakat, újra csónakba 
ülve, a Duna balpartján kiszállva, még a délelőtt 
folyamán  meglátogattuk a „Korona" kápolnát, melyet 
azon helyre építettek, hová 1849-ben a magyar szt. 
koronát rejtették volt el. Programul szerinti utunk-
ból még csak „Herkules" fürdő  megnézése volt hátra, 
amit a dél folyamán  mégis tettünk. 

Hát édes barátom 1 te hallottál és olvastál er-
ről a fürdőről,  azt hiszem sokszor, de azok a Be-
dacker-szerü leírások meg sem közelitik a valóságot. 
A milyen fönséges  itt a természet munkája, épp oly 
bámulatra ragad itt az emberi kéz csodálatos alko-
tása is. Szebbnél-szebb paloták, gyönyörű parkírozá-
sok, a fürdőknek  fejedelmi  fénnyel  való berendezése 
méltán emelik a világfürdők  sorába. Az a délután, 
amit itt töltöttünk, utolsója lévén előre meghatáro-
zott időtöltésünknek, visszautaztunk Orsovára, ahon-
nan 15-én reggel 6 órától kezdve, 16 án reggel 1/ i 
7 óláig egyfolytában  tartott utazásunk után, szeren-
csésen haza is érkeztünk. 

íme édes barátom! ez volt utunknak a lefo-
lyása és hogy most tapasztalatokkal, soha el nem 
muló emlékekkel gazdagabbak vagyunk, ezért Poppov 
Péter barátunknak ezúton is hálás köszönetünket 
kell hogy kifejezzük,  mert a kedvezményes vasuti-
és hajó-jegyek, valamint egyes városokban az olcsó 
szállás kieszközlése is, mind az ő utánjárásának kö-
szönhető. 

Ezzel vázlatos tudósításomat bevégezve, ma-
radtam 

Sz.-Udvarhelyt, 1899. julius 21-én 
kész liived 

Lázár József,  ig. tanító. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

P A P P ZAKOR ENDRE 
VASKERESKEDÉSE AZ „ARANY KASZÁHOZ". 

V an szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni  gazdagon berendezett 

I N P v a s k e r e s k e d é s e n i r e " W 
Mindennemű vajda-hunyadi vasak, legjobb minőségű öntött tégely aczél kaszák, 

varrógép 6 évi jótállás mellett 30 frtól  feljebb.  Épület- és butoivasalások, szerszámok 
legjobb minőségben, s nagyon olCSÓ árban árusittatnak el. 

Igen becses pártfogásért  esedezve 
kiváló tisztelettel 

P a p p Z a k o r E n d r e . 
Nodronyszeg nagy r a k t á r ! 

M. kir*. államvasutak. 

K y á r i m e n e t r e n d . 
Érvényes 1800. mri.jiis 1-ítől. 

V.-v. Gy.-v. Sz.-v. V.-v, V.«v. Gy.-v. 

715 300 — ind.  Székely-Udvarhely érk.  A 189 
731 3!6 I Bikafalva 
7« 320 1 Bögöz 12' 
8"' 354 N.-Galambfalvá  lio 
828 411 Bethfalva  12« 
831 421 Székely-keresztur 1232 
8« 438 Ujszékely 12<B 
9"2 454 érk  Héjjasfalva  ind. 
209 1025 Brassó 2t» 

j Sz.-v. V.-v. 

02C 
G ÖI 
547 
5M 
É>0» 

429 
414 

92' 504 ind.  Héjjasfalva  érk.  1112 403 
951 553 1140 532 Segesvár 10" 342 

654 101 ,irk.  K.-Kapus ind.  945 2131 
| 419 N.-Szeben \ r 

656 ]25 i„d.  K.-Kapus érk.  943 IWJ 

8J9 433 érk.  Kocsárd ind.  752 l(P4 
| 1030 M.-Vásárhely KJSO L J 

8®4 443 nd.  Kocsárd érk.  750 1042 
1012 645 Kolozsvár 555 833" 

231 1117 Nagy-Várad 2n 342 

760 620 N/  érk.  Budapest ind.  9]5 830 
Az indulási és érkezési idők középeurópai id5re vonatkoznak. 
Az éjjeli idő esti 6«J órától reggeli 5® perczig, a perczeket jelző számjegyek aláhúzásával vannak kitüntetve. 

Utánnyomat nem díjaztatik. 


