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Az iparproblema. 
Szívesen üdvözöljük azt a hazafias  akcziót, 

amely Győrött és Temesvárott az ipar- és ke-
reskedelmi kamarákból a magyar ipar támoga-
tására kiindult s kívánjuk, hogy ne legyen ha-
sonló ez a fellendülés  ama bizonyos szalma-
tüzekh°z, amelyek kigyúltak és elaludtak rövid 
időközökben, mintegy bizonyságául annak, hogy 
egységes és erőteljes közgazdasági akcziónak ez-
az ország uem talaja. Egyúttal örömmel je-
gyezzük fel  Hegedűs Sándor kereskedelmi mi-
niszter jóindalatu törekvéseit is, amelyeknek az 
a czél ja, hogy az állami üzemek szükségleteinek 
a beszerzésénél foglalkozást  kapjon a kis- és 
középipar is. Előttünk, kik azt valljuk és hir-
detjük, hogy ennek az országnak a boldogulása 
attól függ,  hogy a gazdaság-politika tud-e sza-' 
kitani a kapitalizmussal, az a főkérdés,  vájjon 
az iparpolitika képes-e arra a magaslatra emel-
kedni, hogy nálunk nem az a probléma, hogy 
az iparvállalatokban a pénz jöjjön forgalomba, 
az kamatoztassák minél nyereségesebben, hanem 
nemzeti kötelesség a munkáskezet táplálni. Ez 
az oka, hogy mi nem a gyáriparért lelkesedünk, 
«tt*a, ami az iparfejlődésnek  a magasabb hatvá-
nya, hanem igenis mi az alapműveletek helyes 
keresztülvitelét követeljük. Elrontott gyáripar-
ból nehéz lemenni ismét a kis- és középiparra, 
de a jól megágyazott kis- és középiparnak ter-
mészetes kifejlesztése  a nagyipar. 

Ha most már ezt vizsgáljuk, hogy az ál-
lam és a társadalom mit tett az ipar fejeszté-
sére, fájdalommal  kell megállapítanunk, hogy 
dédelgetett gyermek volt mindenkor a gyáripar 
s minden időben mostoha. volt az egyéni szor-
galomtól, a képességtől függő  kis- és középipar. 

Némely katonai szállítást kivéve az állani 
az ő millióit a gyáriparban dolgozó nagy tőke 
sodrába dobálta. A törvényhatóságok, az állami 
intézetek a legraffiuáltabb  központosítással tud-
ták a szükségleteik beszerzését ipari vállalkozás 
helyett közönséges pénzvállalkozássá sülyeszteni, 
aminek az lőn a természetes következménye, 
hogy az adózó polgár, aki csak két keze becsü-
letes munkájára támaszkodott, de nem állott 
mögötte a vállalkozói koczkázatban osztozkodó 
magán vagy nyilvános számadásra kötelezett 
uzsora-intézet, még csak közelébe! sem jut-
hatott annak, hogy osztozzék az állam ipari 
kiszolgásában. Ebben a perverzitásban igazán 
bámulatos sikereket értünk el. így például a 
helységnevekről szóló törvény elrendeli, hogy 
az orsáág területén az összes határjelző oszlo-
pok központilag állitandók elő. Tudják, mit je-
lent ez az egyetlen intézkedés? Azt, hogy az 
ország összes törvényhatóságaiban egyetlen egy 
pénzes vállalkozó megöli az ács, az asztalos, a 
mázoló, a kovács, a lakatos munkáját. Igaz, 
hogy könnyebb egy nagy vállalkozóval számos-
kodni, mint négy-ötszáz kisiparossal vesződni, 
de kérdjük, vájjon támogatásaTe az iparnak ez 
a bürokrata központosítás, ami végeredményében 
csak a nagytőkének adott prémium. És ez igy 
megy végig az egész közigazgatáson. Vasút, 
posta, távírda, igazságszolgáltatás, pénzügy, té-
bolyda, kórház felülről  igazíttatván, nem táp-
lálja a vidéki ipart, hanem a nagy vállalkozás-
ban dolgozó kapitalizmust juttatja busás nyere-
ségekhez. Ebben a rendszerben van a legnagyobb 
hibája a mi iparpolitikánknak. És ezt nem gyó-
gyítja meg a kamarák hirtelen fellobbanása, 
hazai iparrajongása, ennek a bajnak az orvoslá-

sára öntudatos kormányzati politika szükséges, 
amely szakit a nagy vállalatokkal való érintke-
zés kellemetességeivel s leereszkedik a vidéki 
kisiparosokkal való közvetlen összeköttetéshez. 

Hogy iparunknak még itthon sincs piacza, 
abban jórészt okozhatjuk a közvetítő kereske-
delmet is. Ennek czélpontja mindig az olcsóbb 
beszerzési forrás  Ha az osztrák gyáros olcsób-
ban adja a portékát, kedvezőbb fizetési  feltéte-
leket szab, a budapesti nagykereskedő, aki a 
zónatarifa  egyik nem legutolsó áldásaképen sze-
rencsésen szétrombolta a vidéki kereskedelmi 
központokat, nem sajnálja a szaladgálást Bécsbe, 
Prágába, Brünnbe még olyan portékáért sem, a 
mi itthon kapható volna. Az osztrák iparver-
seny mégsem volna reánk nézve olyan nyomasztó, 
ha a kereskedelemnek volnának vidéki központ-
jai, mint voltak a zónatarifa  előtt, mert a köz-
pontok körül nem egy helyütt és nem egy ipar-
czikkben virágzó ipar volna teremthető, amit 
ma lehetetlenné tesz a főváros  illegitim keres-
kedelmi túlsúlya, amely immár agyonnyomja a 
vidék kereskedelmét vele együtt iparát. 

Az iperi probléma meg uem oldható más-
ként, mint tervszerűen keresztülvitt szétosztásá-
val annak a fogyasztásnak,  amelyet az állam a 
költségvetésből fedez  s a kereskedelmi vállalko-
zás közvetít. Az elsőt az állam közvetlenül el-
intézheti, a második mód keresztülvitelére az 
állam egyik hatalmas eszköze a tarifapolitika  s 
a kis, valamint a középipar hathatósabb támo-
gatása, mint eddig. Ezekkel az eszközökkel meg 
lehet teremteni a magyar ipart, ennek első sor-
ban egy erős kis- és közép tagozatát, mnjd 
magasabb hatványát, a gyáripart. 

Sírhant és szobor. 
Segesvár,  julius 30. 

I. 
Itt állok a legszomorúbb csatamezőn. Ahogy 

belemerül borús tekintetem a messzeségbe, még kö-
dök fekszik  meg a fehéregyházi  csatasik határait, 
mig itt mellettem, körülöttem ezer és ezer ember 
tolong ünnepelve, zajongva 8 az egész képre káprá-
zatos fátylat  borit a szárnyboutó napsugár. 

Csodás kép! íme menték lobognak, százránezil 
ingujj röpköd, paripák dobognak, a patkók csattogása 
hallik és ott a dombok alján dörren az ágyú . . . 
Czifra  inges, czifra  mentés leventék robognak a 
horkoló paripákon, a tekintetük villog, a napbarní-
tott arezukou a nemes büszkeség lángja ég. Mi hozta 
össze ezeket a daliákat? Amott fekete  ingujjbm, 
nyitott dolmányban a bihari lovasok, itt a jászkunok, 
távolabb panyókára vetett mentében, testhez simuló 
magyar ruhában a udvarhelyszékiek. Mi vezette e 
délezeg leventéket a vadvirágos csatasikra? És mi 
a többi ezernyi-ezer embert? Azt a szekértábort ott 
a lankás oldalon, ezeket a csillogó urakat az ország 
nagyjait, a délibábos rónák, az égszaggató bérezek 
népét? Ágyú dörren . . . Talán harcz van itt, ha-
zaszerető népnek titáni harcza ? . . . 

Elfogulva  nézem a káprázatos képet és előttem 
áll a lánglelkü költő alakja, a mint egy nem ke-
vésbé káprázatos képen borongott el lobogó tekintet-
tel — ötven év előtt! . . . 

Amott a lankás oldalon a szekértábor . . . ott 

vágtatnak robogó paripákon villogó tekintetű da-
liák . . . elől Osztrolenka hőse. Kozáklovasok nyo-
mulnak ott előre . . . Ágyú dörög . . . Omlik a 
vér . . . Vége ! . . . 

Itt állott félszázaddal  ezelőtt a dalnok, itt resz-
ketett meg nagy lelke kétségbeesett fájdalomtól, 
látva, mint hull porba népének virága . . . Oh, szent 
ez a hely I Magyarok, imádkozzunk ! . . . 

* 

Ezernyi ezer ember tódul a szent sirhoz. Újra 
eljött a nagy temetési nap. Hullanak a koszorúk 
négyszáz honvédhősnek csöndes nyugvóhelyére, a szent 
halomra, a mely alatt a hősök hőse, a dalnokok dal-
noka szövi merész, egetvívó álmait — világszabad-
ságról . . . 

Petőfi!  Ez az egy szó lebeg minden ajkon, ez 
a név itt az imádság I A dalnok izzó lelke itt lobog 
s azoknak, a kik beszédekben újra temetik a halha-
tatlant, ez az izzó lélek ihleti ajkát örökszép imád-
ságra. 

A szent sir előtt fehér  ruhás leányok állnak. 
Kosár a karjukon, melyben virág és kavics van. 
Virág a fehéregyházi  csatasikról és kavics, medréből 
a kis Sárpataknak, ott a ködbevesző határszélen, 
ahol utoljára láták borús tekintettel merengeni a 
dalnokot. 

S a kis leánykezek fáradhatlanul  osztják a vi-
rágot és kavicsot az ünneplő népnek. Gyöngéd figye-
lem, melyet csak ártatlan leány lélek gondolhat ki. 
A fiatal  honleányok: báró Eichelburg Adrienne, 
Kedves Margit, Lendvay Gabriella, Fülöp Ilonka és 
még többen igy áldoznak a dalnok emlékének. 

De ime beszél a székelyek szónoka. A fehér-
egyházi csatasikon messze dörög a szó s ott a lankás 
hegyoldalon mozdulatlan a szekértábor. Ötezer szé-
kely imádkozik! . . . Szent pillanat! 

És kérdi a szónok: 
Itt vagy én székely népem? Itt vagy-e ünne-

pelni a szabadság-dalnokot, a szabadság hőst? 
A székelytábor megmozdul. Fölloboguak a te-

kintetek, kigyúlnak az arezok s ötezer ajakról zug 
a szó : 

— Itt vagyok I Itt vagyok I 
Oh, te derék, igazlelkü székelynép, Gábor Áron 

romlatlan tiszta népe. Mennyi benned a kegyelet, 
mennyi a szeretet I Hargittán tuli országodból eljöt-
tél, hogy leborulj a nagy költő sírjához, hogy a te 
meződ virágait is ráhintsed arra a szent sirra, amely-
nek legnagyobb hallotja annyira szeretett téged. Éu 
édes székely népem de boldog vagyok, de hogy én 
is székelynek születtem ! . . . 

* 

Öreg, ránezos, fehérhajú  asszony áll a sir előtt. 
Karton kendő van a fejére  húzva, reszkető kezében 
olvasót szorongat. Körötte megáll a tolongó sokaság 
és áhítattal nézi a fehérhajú  asszonyt. 

A fehérhajú  asszony imádkozik. Mellette egy 
csöpp kis fiu  áll. Mezítláb, ingujjban, árvaleányhajas, 
bokrétás kalappal a fején.  A kis fiu  szepeg és félén-
ken fogja  a fehérhajú  asszonynak, a nagyaDyónak 
a szoknyáját. 

A nagy anyó egyszerre csak leborul a földre. 
Reszkető ajaka ráforr  a barna rögökre. A szeméből 
köny szivárog elő s megfogja  a kis unokája kezét í 
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Belföld. 
A közös kiadások és a delegácziók. A dele-

gácziók idei őszi ülésére már formálódni  kezdenek 
ama követelések, amikkel a közös kormánnyal szem-
ben a parlamentek küldötteinek meg kell birkózniok. 
Mint általában, most ia ugy szerepel a közös had-
ügyminiszter, mint kielégithetlen és örökké költsé-
gekre szomjas képviselője a monarchia haderejének. 
A mult évben utólag megszavazott harmincz millió-
nak részlettörlesztésén kivül az idén még uj költsé-
gek megszavazását fogja  kérni a közös hadügymi-
niszter és pedig az eredek szaporítása, a legénység 
ellátásának javítása és a tiszti fizetések  emelése czi-
mén. Ezek közül a katonatisztek fizetésfölemelésének 
tervezete már annyira készen van, hogy abból meg 
lehet állapítani, hogy körülbelül mennyi lesz ezen a 
czimen a hadügyminiszter tulkövetelése. A tervezet 
szerint fizetésjavitásban  a katonatisztek ezredestől 
lefelé  s a megfelelő  rangosztálybeli katona lelkészek, 
hadbirák, orvosok és katonai tisztviselők részesülné-
nek. Eszerint ezentúl kapna a hadnagy 600 frt  he-
lyett 840 frtot,  a főhadnagy  720 frt  helyett 1020 
irtot, a másodosztályú százados 900 frt  helyett 1200 
frtot,  az első osztályú százados 1200 frt  helyett 1500 
frtot,  az őrnagy 1680 frt  helyett 2100 frtot,  az al-
ezredes 2100 frt  helyett 2500 illetőleg 3000 frtot, 
az ezredes 3000 ezer frt  helyett 3600 frtot.  A tiszti-
fizetések  ilyen emelése a költségekben 6.142,240 frt 
állandó emelést tesz szükségessé. 

Katonai növendékek a reáliskolákban és fö-
tanodákban. Ugy a magyar, mint az osztrák vallás-
és közoktatásügyi miniszter saját hatáskörében kör-
reudeletet bocsátott ki, melyben kijelenti, hogy —- a 
mennyire ezt az iskolatörvények lehetővé teszik — 
kész megkönnyíteni azon katonai növendékek vizs-
gálatát, kik a katonaiskolából reáliskolába vagy kö-
zéptanodába akarnak átlépni. Megkönnyítetik to-
vábbá az átlépés a katonai főreáliskolából  a tech-
nikai szakra vagy főreáliskolákba. 

Petőfi  sírjánál. 
A délibábos rónán, bérezek ölén, csörgő patak 

mellett és erdők között, virágok ölén, rozmaring 
kelyhében: ott van az Ő sirja mindenütt, hol a ma-
gyar föld  elterül. Lelke szétoszlott a végtelenségben, 
berepült a csendes hajlékba mindenüvé, hol édes 
anyanyelvünk zengzetes szava hallszik. Minden ma-
gyar érzi merre van ő, és mégis kérdezzük, hol van 
lánglelkü bajnokunk, pedig itt van miközöttünk és 
örökre él. És mégis találtunk egy megszentelt he-
lyet a gyászos Segesvárnál, ahol a teste pihen, hol 

— Térdelj le fiam  és csókold meg ezt a szent 
földet.  Tudod ki nyugszik itten ? Petőfi  ! . . . 

A kis fia  térdre borul a földre.  Ártatlan lelke 
talán megsejti, hogy ki az a Petőfi,  elfogódva,  ko-
molyan csókolja meg a hideg rögöt. 

Ott a sírhant körül sírnak az emberek .. . 
Ht 

Hull a virág a hősök sírjára, illata messze 
terjeng a vad virágos csatasik felett.  A messze ha-
tárnak kékes vonaláról tovarebbennek a ködök, — 
ott Segesvár felé  azon a dombon, melynek oldalát 
haragos piros pipacs, sárgafejű  pitypang verte ki, 
ragyogva ömlik el a nyári nap ragyogó világa . . . 
Mintha csillogó aureole borulna arra a dombra, min-
den szem odanéz . . . 1849 julius 31-én ott látták 
Petőfit  utoljára I . . . 

II. 
Talpra magyar, 
Hi a haza; 
Itt az idő 
Most vagy soha! 

A segesvári Vár fokáról  harsogva zendül a 
gyújtó szabadságdal s a fenséges  szobor, a halhatat-
lan költő érczalakja kinyújtott jobbjával merész, 
nyilt homlokával mintha borongva hallgatná a dalt, 
lángleikének a fenséges  szikráját . . . Mintha visz-
hangja kelne a hideg érczajkon a dalnak, a nemzet-
ébresztő, hatalmas riadónak . . . 

A várfokon,  melyet a messze távolba vesző 
fehéregyházi  harezmező ural, el hal a szabadság ih-
letett dala, az érezszobor viszhangozó ajkáról elröp-
pen oda a szent sirhalomhoz s a költő álma attól 
oly szép, oly káprázatos . . . 

Babérkoszorúk hullanak zörögve a szobor lá-
baihoz, talapzatára virágokat hintenek s az emberek 
ezrei újból imádkoznak . . . 

* 

Ötezer székely vonul el a költő érczalakja mel-

névtelen hősök között alszik a világszabadság leg-
nagyobb nevü bajnoka. 

Körülállottuk a sirt s reáhullott az áldást kérő 
szavunk, hogy nyugodjék csendesen, míg éreztük, 
hogy lelke kiszállt a rideg sirból s mi közöttünk, 
szerette magyarjai között oszlott szét. 

Ott állottunk összesereglett fiai  e nagy hazá-
nak, ott állottunk áthatva az érzelem ezerféle  be-
nyomásaitól, moly mind csak Petőfiről  beszélt. Öröm 
és bánat könnye egygyé forrt  és áldást kérve hul-
lott a rögre le, mely drága tetemét fedi.  A fájda-
lomban egyesültünk, az örömben összeforrt  szivünk, 
hogy ő a mi testvérünk, egy test, egy vér mivelünk. 

S meghajtotta zászlóját a vén Európa is a 
szellemóriás magyarvérrel, megszentelt sirja előtt s 
az ünneplő sereg az egész világ bámuló hódolatát 
látta a sir mellett. Költő volt, ki egy egész száza-
dot aranyozott meg s megfordította  az idő lassan 
haladó kerekét s erős kezével uj irányt adott. 

Letérdelünk, hogy felmagasztalódjunk  szent 
neve mellett. Sóhajjá lett az ér^és, fájdalommá  a 
tudat, hogy csak a holtnak adhatjuk meg ezt a vi-
lágraszóló üuuepet, melyet a nemzet az élőtől meg-
tagadott. 

Ott állottunk meghatottan, könnyek között a 
névtelenek sirja körül s méla ünnepi csendben az 
ima között egy politikai mozzanat játszódott le. Pe-
tőfi  szelleme a nemzetiségi kérdést eloszlatta s ide-
gen ajkú testvéreink eljöttek, hogy a ki lelke láng-
hevével szétolvasztotta a rablánczot, első volt, ki a 
gondolatot szabaddá tette és kifejezte,  annak sírjá-
nál lerójják őszinte hálájokat. A román távol tar-
totta magát, bizonyságát adva, hogy ily ünnepre 
még éretlen és alattomos természete a sötétből ki-
mozdulni fél  s irtózik a fényes  nap sugarától; de 
ott voltak müveit szászaink baráti s testvéri kezet 
nyújtottak felénk.  A kézt megszorította a magyar s 
Petőfi  szelleme áldását adta a kötött frigyre,  hogy 
őszinte és igaz legyen a békiilés. És tüntettek ezek 
a müveit szászok, hogy nem azonosítják magok 
azokkal a hazaárulókkal, kik Bismarck sírjánál a 
magyar hazát felkínálták  a német nemzetnek. Az a 
sületlen, faragatlan  diák kölyök pedig saját vérétől 
kapta a virgácsot, hogy: ne bántsd a magyart! 

Üdvözlet érte a szász hazafiságnak,  üdvözlet 
az igaz érzéseknek, melyeket Petőfi  megszentelt. A 
magyar barátság mentől régibb, annál erősebb, ez 
benne van a szilaj magyar vérben s őszintén kíván-
juk, hogy az uj kötés régi barátsággá legyen, ügy 
legyen ! 

A szerte szórt oláhság, Erdély nemzetiségi kér-
désekkel feldúlt  vidékein hadd folytassa  alattomos 

lett. Ö vezeti őket, a rabonbán, ki mindene népé-
nek, a ki ugy tud bánni az ő romlatlan lelkű szé-
kelységével, mint apa gyermekeivel. Piruló, patyo-
latarczu hajadonok, villogó szemű legények, asszonyok, 
férfiak  lassan, elfogódva  lépkednek el a szent szobor 
előtt s ahogy nyúlt, becsületes tekintetüket ráeme-
lik a költő büszke, magas homlokára, szemükből 
annyi szeretet, annyi lelkesedés és hódolat sugárzik 
elő, hogy a szobor érczszive megdobbau rá . . . 

Egy székely legény a tolongó, fényes  sokaság 
láttára annyira zavarba jő, hogy nem látja meg a 
költő szobrát. Suttogva és röstelkedve kérdi meg 
társától, hogy merre is az a szobor? 

És felel  neki a székely legény a kalapját meg-
emelve és a szobor felé  mutatva: 

—- Ahajt van ni! 
S a kérdező legény arczát láng borítja el, a 

keze megrándul és áhítatosan, mintha templomban 
volna, mintha az Ür képe előtt állna, keresztet vet 
magára . . . 

Oh én székely népem ! Soha ki nem tudnék 
fogyni  a te magasztalásodból; dicséretéből a te tiszta, 
mély lelkednek, amelyből a mint ősforrásból,  zuhogva, 
túláradva tör elő az igazi érzés, a nagyoknak imád-
ságos tisztelete s a hazának lángoló szeretete . . . 

* 

Halkan, nesztelenül borul le az alkonyat a szent 
szobor tájékára, de szétszaladnak az árnyak, mert 
fény  és ragyogás ömlik el itt e helyen, hol a hal-
hatatlan költő lelke bolyong. 

A leomló alkonyatban elindulok egy gyalogúton 
a segesvári rét felé.  Nehéz virágilat csap meg az 
uton, csipegő madarak rebbennek el lépteim zajára . . . 
Valami nótát hajt felém  az alkonyi szellő, megigézve, 
elbűvölve állok meg és gyönyörködve hallgatom: 

Juhász legény, szegény juhászlegény, 
Tele pénzzel ez a kever erszény — 
Megveszem a szegénységet tőled, 
Ráadásul add a szeretődet. 

munkáját addig, mig a magyar türelemnek is vége 
szakad, utat mutat a csőcselék hadnak Románia felé. 

De a dicső szellem nem tekintett kicsinyes ér-
dekekre. Ó csak szent hazánk dicsőségét szomjuozta, 
melyet megteremtett, de ragyogásában nem látha-
tott. Elmentünk sírjához, hogy letegyük a soha el 
nem múló érdemnek a rózsafüzért.  Ünnep volt az, 
magasztos ünnep, a szivek ünnepe. S babérerdő bo-
rította a sirt, mely alatt a szabadság édes dalu baj-
noka pihent s reáhullott a napsugár táncza s a sö-
tét sir daczára fény  áradt szellemének érzetére min-
denütt, fény  az észben, lélekben, szívben egyaránt. 

Ragyogjan csillaga örökre a magyar szabadság 
egén, hogy homály soha se szállhasson az édes anya-
földre.  Az ő dalával rengeti a dajka a bölcsőben 
nyugvó gyermekét, e dal mellett alszik s lesz a sej-
tés értelemmé, az ő harczi dala mellett megy az 
ifjú  a csatába s az ő harsonája diadalra segít. 

Nyugodj te megdicsőült szellemóriás csendesen 
névtelen bajtársaid között az édes anyaföldben,  mert 
a magyar szabad, miről álmodtál beteljesült s láng-
lelked dicső emléke miközöttünk időknek végtelensé-
géig él! . . . A halhatatlanság tiéd ! . . . 

* 
& * 

Az ünnepély lefolyását  röviden itt adjuk: 
Gyönyörű időben, leírhatatlan lelkesedés és 

országos részvét mellett történt meg az ünnepély. 
Hü képet adni a jelenlevőkről lehetetlen. Az ünne-
pély részletes leírását hozták már a napilapok, mi 
csak nagyjában közöljük impresszióinkat. 

Óriási arányú ünnep volt ez. Ünnepe volt a 
népnek, ünnepe volt a demokrácziának és a haza-
szeretetnek. Népünnep  volt, mert jelen voltak a föld 
fiainak  ezrei, a denwkráczia  ünnepe volt, mert réízt-
"vettek benne kiváló iőuraink és a hazaszeretet  ün-
nepe volt, mivel részt vettek benne a nemzetiségek 
közül egy páran. 

Városunkból az első vonat 5 óra 15 perczkor 
indult el, mely után fél-fél  órai különbséggel indult 
egymásután a következő két vonat, mindenik ezer-
ezer embert vive magával a nagy ünuepre. Itthon 
is meglátszott az ünnepi hangulat. Az összes ke-
reskedések zárva maradtuk a Flórián B. és Fia czéget 
kivéve. Kihaltak voltak az utczák, elment a nép a 
költő sírjához leróni a hála adóját. 

Harmatos reggeltől ragyogó délig, ragyogó dél-
től a leszálló szelid alkonyatig egy ünnepély volt a 
fehéregyházi  csatamező és a segosvári vár foka.  A 
nemzoti kegyelet rakta le koszoruit halhatatlan köl-
tőjének sírhantjára és büszke érezszobra talapzatára. 

A csatamező vadvirágos sirjáu ezer és ezer 
ember tolongott, Budapestről két külön vonat, mi-

A gyalogút végén három leány jön velem szembe. 
A hajuk hosszú fonatban  omlik le a vállukon, potyolat 
ing borul puhán a keblükre, virágos kötény simul a 
hajlós ringó rozmaringszál derekukra. 

Kézenfogva  jönnek a leányok s ajkukról csengve 
árad a mélabús, merengő nóta : 

Juhász legény, szegény juhászlegéuy . . . 

Székely leányok ajkán alföldi  nóta: a Petőfi 
nótája .. . Épen ezen a napon. Ezt a nótát hallgasd 
meg most oh, megdicsőült szellem, lánglelkü Pe-
tőfi!..  . 

Megállítom a leányokat. Ijedten rebbennek ösz-
sze, de látják a jószándékomat és mosolyognak. 

— Hova valók maguk szép leányok,? — kér-
deztem őket 

D.-ből valók — szólanak vidáman. 
— Ugy ? Hát akkor — kérdezem újra, hogy 

valami merészet kérdezzek, amelyre anuál érdeke-
kesebb lesz a felelet  — hát akkor, ki a főispánjuk  ? 

És fölragyog  a kérdésemre a leányok szelid 
tekintete és szeretettel, lelkesedve kapnak a szón: 

— Főispánunk! . . . Ugrón Gábor! 
— Hm . . . Hát alispánjuk ? 
— Ugrón Gábor ! 
— Jól van, de hát a szolgabíró, az mégis csak 

más ? 
Gondolatokba merülnek erre a leányok, tana-

kodnak egy ideig magukkal és a szivükkel s aztán 
lelkesülten, határozottan mondják : 

— Az is Ugrón Gábor, kérem ! 
* 

Isten velőd vadvirágos harezmező, néma ajkú 
és mégis ékesen szóló érezszobor — Isten veled! . . . 
Alkonyat borul bár reátok, de a nemzeti kegyelet 
ott virraszt felettetek,  aminthogy ott virrasztott a 
múltban, virraszt a jeleubou és virrasztani fog  a 
jövőben mindörökkön örökké . . . Ámen ! 

Fakóit  József. 
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tőlünk három és Kereszturról egy vonat hozta az 
ünneplő közönséget. 

Szép volt a felvonulás.  Elől csillogó öltözetű 
bandérium, utánuk Erdély és Magyarország főurai, 
vezéremberei kocsijokon. Lelkes honleányok, az iro-
dalom ismert férfiai,  képviselők, ünneplő tömeg egy 
csoportban hintették tele a megemlékezés illatos vi-
rágaival a meghalt hősök közös sírját, hol a legna-
gyobb költő is örök álmát alussza. 

Virágtengerben fürdött  a négyszáz honvéd és 
halhatatlan költő sirja, rengeteg koszorút helyezett 
oda a kegyelet. Oda tette le koszorúját az ország-
gyűlés, a kormány, az akadémia, a törvényhatósá-
gok, a Petőfi-társaság  stb. stb. 

Vármegyénk törvényhatóságát Hóllaki  Arthur 
főispán  és Jakab  Gyula alispán képviselték, akik 
szintén hatalmas koszorút tettek le. Koszorút küldött 
még le a Kaszinó és vittek, magukkal a tanuló 
ifjak  is. 

Maga Segesvár, a hivatalos lobogók daczára 
alig látszott ünnepelni. A „zöldek" némák voltak, 
oda lettek, elzárkóztak a magyarság elől, magán há-
zon nem volt lobogó. 

Annál zajosabbak voltak a székelyek, a kik 
majd felvették  a várost ünnepi lelkesedésükkel. Ug-
rón Gábor vezette a nagy serget, amely mindvégig 
a legpéldásabb rendet tartotta fenn. 

A székelyek külön ünnepet ültek, külön szó-
nokaik voltak. Az egész ünnepély lefolyása  lélek-
emelő volt s bár a szónoklatok, versszavalatok, ko-
szorú letételi beszédek hosszura nyúltak, a lelkese-
dett hallgatóság mindvégig kitartott. 

Estefelé  a székelység, amely Ugrón hivó sza-
vára gyűlt egybe és ugy e vezére, mint Bartha Mik-
lós lángoló szavainak varázshatása alatt állott, az 
est leszálltával mozgósította szekértáborát s haza-
felé  indult. 

Akiket a vonatok hoztak, a pályaházhoz siet-
tek s a legutolsó vonat kilencz órakor érkezett meg 
városunkba. A fővárosi  küldöttségek is még aznap 
este visszautaztak. 

A szózat nem hangzott el hiába, mert az a 
szabadság és egyenlőség istenének megnyilatkozása 
volt: Talpra magyar! És most ötven év multán is 

_éreztük ennek a két szónak magasztos varázsát. 
Erről tett tanúságot ez a nemzeti ünnep. Ott volt 
mindenki, akinek ereiben a hazafiasság,  az ember-
szeretet érzete lüktet. Aki nem lehetett ott testével, 
ott volt gondolatában. 

És a segesvári csatatér templomává vált a 
magyar nemzetnek. 

E templom oltárának legszebb ékessége a Pe-
tőfi-emléke. 

Újdonságok. 
f  E. Kovács Gyula. 

A tragikusok tragikusa meghalt. Ha elfogadjuk 
azt a mondást, hogy az áldozat, a melyet eszményein-
kért hozunk, mértéke a saját lelki nagyságunknak, 
akkor E. Kovács  Gyula, a ki szerdán este meghalt, 
szobrot érdemel meg Petőfinek  érczemléke mellett, 
akit olyan mélységes, olyan halálos imádattal szere-
tett, hogy a kultuszának az életét hozta áldozatul. 

Megdöbbentünk halálának hirére, hogy az or-
szág egyik legnagyobb színésze. Segesváron, pár lé-
pésnyire az örök ideálja Petőfi  Sándor síremlékétől, 
lehunyta örökre szemeit . . . 

. . . Bölcsőd fölött  láthatatlan szellem suhant át, 
föléd  hajolt és csókot nyomott gyermeki ártatlanság-
ban tündöklő homlokodra. Senki sem látta azt, senki 
sem sejtette, pedig az a csók döntötte el végzetedet, 
ez küldött tégedet bolyongó utadra. Ábrándokkal, 
vágyakkal, illúziókkal fegyverkeztél  föl  ez útra, a 
bolygó fény  után szaladva, játszva futottad  be pályá-
dat, a mid ide nem értél. 

Ha működésed kellően méltatni akarnám, ugy 
e feladatnak  csak ugy felelhetnék  meg, ha egy pil-
lantást vetnék a lelkedbe és ott azokat a zugokat 
keresném föl,  melyek minden tettedben vezéreltek. 
Az a forró  hazaszeretet, mely minden lépésedben 
nyilvánult, már korán érlelte meg benned azt a 
meggyőződést, melyet magasröptű lángelméd valósá-
gos dogmává erősített, hogy hatalmas és nagy csak 
az a nemzet lehet, mely szellemileg magas fokon  áll. 

Most elköltözött. . . Megtért mesteréhez, nagy 
társaihoz oda, hova a hit és emberi lélek örök sovár-
gása a jókat és igazakat küldi. Boldog ő . . . a 
Mindenható hosszú élettel ajándékozá meg . . . Átélte 
hazánkra nézve a legnehezebb időket és ott volt 
az elsők között. Megadatott, hogy érezze a lelkese-

dés isteni erejét, a nagy küzdelmek és diadalok 
büszke örömeit! Meglátogatták a nagy földi  szen-
vedések is, a földi  élet boldogságának szükséges 
alkatrészei . . . Nemesen élt . . . Jó ember volt . . . 
híven csüggött ifjúkori  eszményképein, hű és kitartó 
a barátságban, odaadó családja szeretetében . . . 

Az Ur magához hivta őt Olyan volt halála is, 
mint élete Itt lent nem látjuk többé, csak emléké-
nek örökzöldje fog  virulni, de ő még sem vált meg 
tőlünk. Tud rólunk. Valamint a végtelen térben el-
hintett égi testek fénye  a mérhetlen távolból eljut 
a mi földünkhöz,  ugy az ő szeretete, mely halhatat-
lan lelkével egybeolvadt, megtalálja az utat azokhoz, 
kikhez ugy ragaszkodott, hazájához és nemzetéhez . . . ! 

A vasárnapi ünnepség legkiemelendőbb száma 
az ő szavalata volt. Lázas, magáról megfeledkező 
felmagasztultságában  állott a közönség elé, napok 
óta epesztődött, hogy miképpen plántálhassa át abba 
az ő szivének minden lobogását s az izgalmai 
beteggé tették. 

És ott a csatatéren, hol Petőfi  is elesett, irá 
meg életének legfenségesebb  poémáját. 

. . . És te nagy ember, bizonyára tudod azt, 
hogy egy ország népe állta körül ravatalod, az kisért 
el utolsó utadon és az fog  megőrizni lelkében tége-
det örökkön örökké. 

Pihenj csendesen ! 
Esküvők. Ma délelőtt tartja egybekelését Török 

Henrik Adolf  m. kir. államvasúti mérnök Teichner 
Jakab kedves leányával Szerénával.  A polgári kötés 10 
órakor lesz, melyet Szombatfalván  ebéd fog  követni. 

Holnap, 7-én tartja esküvőjét Szakács  Zoltán 
Ferenczy  Marika kisasszonnyal, özv. Ferenczy  Ist-
vánná kedves leányával Parajdon. 

Pupp-Zakor  Endre kereskedő f.  hó 19-éu vezeti 
oltárhoz Aradon Brunhuber Kálmáu ts neje kedves 
leányát Gizellái. 

Ugyancsak e hó 27-én tartja esküvőjét Ifj.  Drá-
gomán Domokos kereskedő Schlosser  György és neje 
kedves leányával Johannával,  Kőhalomban. 

Iparfelügyelök.  A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter az 1893. évi XXVIII. t.-czikk alapján az 
ipartermelési statisztikai adatoknak az ezen törvény 
33. §.-a értelmében leendő egybegyűjtése végett, a 
szóban forgó  törvény 11. §-a alapján Maráth  József, 
Pillich  Lajos és Strohoffer  Béla áll. kő- és agyag-
ipar szakiskolai tanárokat 1890. év tartamára ipar-
felügyelői  teendőkkel bizta meg, 

Hegedűs Sándor és az iparpártolás. Hogy az 
uj kereskedelemügyi miniszternek milyen eleven ér-
zéke van az iparpártolás kérdései iránt, annak jel-
lemző bizonyítéka az a válasz, a melyet a napokban 
küldött az Országos Iparegyesületnek egy, mult 
hónapban hozzáintézett fölterjesztésre.  Ebben a le-
iratban a miniszter arról értesiti az egyesületet, hogy 
a belügyminiszterrel tárgyalást folytat  olyan irány-
ban, hogy a hazai törvényhatóságok összes ipari 
szükségleteik beszerzésénél és ipari munkáik kiadá-
sánál a versenyképes hazai ipar termékeit előnyben 
részesítsék s ez irányban kötelező határozatot hozza-
nak. Ha ezek a tárgyalások sikerre vezetnek, — a 
mi nagyon óhajtandó, — ezzel a magyar ipar bol-
dogulásának egy lényeges föltétele  valósul meg, a 
melynek érdekében az Iparegyesület már régóta agit l. 

Petőfi-ünnepélyek.  Petőfi  halálának évfordulója 
alkalmából a mai napon három Petőfi-ünnepélyről 
vettünk értesülést. Városunkban az Iparos Onképző-
egylet rendezi az ünnepélyt a következő sorrenddel: 
1. kép Petőfi  az oroszok  szuronya előtt,  2-ik kép 
Petőfi  halála,  3-ik kép Petőfi  ébredése,  drámai köl-
temény E. Kovács Gyulától: a Nemtő Ráduly Mariska, 
Petőfi  Mészáros. Zoltán; 4 ik Pliantasmagoria,  Jókai 
Mórtól, előadja Márton Árpád; 5-ik a „Kitűnő  ven-
dégr"  vigj. 1 felvonásban,  irta Csepreghi Ferencz. Az 
ünnepély a Galter-féle  helyiségben lesz megtartva s 
kezdete este 8 órakor. 

Zetelakán  a szünidőző tanuló ifjúság  rendezi 
az ünnepélyt. A műsort a következőleg álitotta össze : 
1. Hymnus, énekli az ifjúsági  énekkar. 2. Egy gon-
dolat bánt engemet. Irta Petőfi  Sándor, szavalja Nagy 
László VII. o. t. 3. Emlékbeszéd, tartja Biró Lajos, 
III. éves tanárjelölt. 4. A székelyekhez. Irta Petőfi 
Sándor, szavalja Szabó Zsuzsa k. a. 5. Felolvasás, 
tartja Hargittai Béla községi jegyző, tí. Vándor le-
gény. Irta Petőfi  Sándor, szavalja Bálinth Endre 
gymn. IV. o. t. 7. Szózat, énekli az ifjúsági  énekkar. 

Korond  fürdőn  a székelyudvarhelyi - Dalegylet 
hangversenynyel és tánczmulatsággal egybekötött 
Petőfi-ünnepélyt  rendez, a következő műsorral: 1. 
Nyitány. Előadja a fürdői  zenekar. 2. „Csatadal", 
Huber Károlytól. Előadja a Dalegylet. 3. Alkalmi 

beszéd, tartja Péter Károly ref.  lelkész. 4. Czimba-
lom soló. Előadja Seitz Margit áll. tanítónő. 5. Sza-
valat. Előadja Veres Mózes áll. tanító. 6. „Pepitante" 
Markbrettől Előadja a Dalegylet. 7. „Felsőbb leány-
ebéd", dialóg, Harmath Lujzától. Előadják Pünkösdi 
Gitti és Gáspár Margit k. a. 8. „Élj őseink hazája", 
Schumanntól. Előadja a Dalegylet. 

Az udvarhelyi és zetelaki ünnepélyek tiszta-
jövedelme részben az agyagfalvi  Szckely-emlék  javára 
lesz fordítva. 

Vármegyei közgyűlés. Mint emiitettük, Jakab 
Gyula alispán a törvényhatósági bizottság tagjait f. 
ló 11-ére, péntek délelőttre hivta egybe. A tárgy-
sorozat kormányrendeleteket, hivatalos előterjeszté-
seket, szabályrendeleteket, választást, községi ügye-
ket és átiratot tartalmaz 24 pont alatt. 

A sétatér-alap javára Dr. Báczkövy  Samu 
orvos a polgármester kezéhez három Szejke-íürdöi 
mulatság jövedelméből 139 frt  22 krt tett le. Ilyen-
formán  a már régebben e czélra rendezett hangver-
senyek jövedelmével együtt a sétatér alapja meg 
volna vetve s igy annak csak megvalósításához kell 
minél hamarább kezdeni, hogy az e tekintetben vég-
képp elmaradt városunk közönsége egy kicsiny üdülő 
helyhez jussou. 

Veszett kutya garázdálkodása. Csütörtökön 
este egy vidékről betévedt megveszett fehér  juhász-
kutya megharapta Fischer  Ferencznét, valamint egy 
17 és egy 11 éves gyermeket. A sebesülteket még 
a tegnap reggel elvitték a budapesti Pestaur-inté-
zetbe. Ebből az alkalomból a kapitányi hivatal négy 
hetes ebzárlatot rendelt el. Figyelmeztetjük tehát az 
összes t. cz. kutyákat, hogy a zárlat tartama alatt 
vagy lakásukon megkötve tartózkodjanak, vagy a 
mennyiben az utczáu megjelennének,.el ne mulasszák 
föltenni  a szájkosarat, s azonkívül gazdáikkal pórá-
zon vezettessék magukat. Azokat a kutyákat tudni-
illik, amelyek ez ellen a rendelet ellen vétenek, a 
gyepmester letartóztatja és — bocsánat a szóért — 
kiirtja. A kutyák tehát már csak azért is igyekezze-
nek a kutya-magisztrátus intézkedéseinek alávetni 
magukat, mert ellenkező esetben, t. i. ha tetten érik, 
gazdáikat is száz forintig  terjedhető pénzbüntetés, 
behajthatatlanság esetén pedig tiz napig terjedhető 
elzárás kellemetlenségeinek teszik ki. Amely kutya 
tehát szereti gazdáját, engedelmeskedjék az elöljáró-
ságnak, amely ugy is csak saját, jól felfogott  érde-
kükben rendelte el az ebzárlatot. Ugatni azonban 
mindenkinek szabad. 

Az Emke közgyűlés. Az Erdélyrészi magyar 
közmüvelödési-egyesület ez évi közgyűlését, mint 
már emiitettük, Gyulafehérvárt  fogja  tartani. A köz-
gyűlés sorrendje a következő: 

Szeptember Ití-án: Ismerkedesi-estély a Hun-
gária-szálló éttermében. — Szeptember 17-én: A 
reggeli 9 óra 15 perczkor érkező vonatnál az Euike 
központi választmányának ünnepies fogadtatása  Gyu-
lafehérvár  város közönsége részéről. Bevonulás a 
városba, hol is a Hungária előtt a vendégeket a 
gyulafehérvári  fiókkör  üdvözli. Délelőtt 10 órakor 
gyülekezés a Huugária-szálló {kávéház helyiségébeu. 
11 órakor az Emke lobogója alatt fölvonulás  a várba 
a főgimnázium  dísztermébe, >a hol a közgyűlés lesz 
a szokott tárgysorozattal. Délután 2 órakor társas-
lakoma. Az Erdélyi ' Kárpát-Egyesület által Rende-
zendő kirándulások. Szeptember 18-án: Kirándulás 
a Detonátára. Indulás Gyulafehérvárról  d. e. 4 óra 
37 perczkor. Érkezés Zalatnára 7 óra 28 perczkor. 
Délután fél  2 órakor ebéd az EKE. detonátai mene-
dékházában. Este visszatérés Abrudbányára és va-
csora után itt meghálás. — Szeptember 19-én: Dél-
előtt 8 óráig a város futólagos  megtekintése és 9 
órakor tovább utazás a verespataki züzó-müvekhez 
és aranybányákhoz. Estére Zalatnára visszatérés és 
itt meghálás. — Szeptember 20-án : Reggel 5 órakor 
vasúton visszaindulás Kolozsvárra. — II. Szeptem-
ber 18-án: Kirándulás Algyógyra. Gyulafehérvárról 
indulás reggel 4 óra 11 perczkor. Érkezés Romoszra 
5 óra 9 perczkor. Innen kocsikon Algyógyra. Reggel 
az Emke alapította m. kir. állami gróf  Kun Kocsárd 
székelyföldmüves  iskolában. Azután az intézet meg-
tekintése. Kun Kocsárd gróf  sírjának megkoszorúzása. 
Kirándulás a fürdőbe.  Itt ebéd és d. u. 6 óra 28 
perczkor visszatérés Kolozsvárra. 

Az uj ötkornás ezüstpénz. Értesülésünk sze-
rint az uj koronás bankjegyekkel egyidejűleg hozzák 
forgalomba  az uj ezüst ötkoronásokat. Ezek is — a 
forintosokhoz  hasonlóan — 0.900 finomságuak,  de 
valamivel nagyobbak lesznek, mint a forintosok  ; az 
ötfrankos  nagyságát ellenben nem érik el. Egy kiló-
gramm ezüstöntvényből 41% darab ilyen egyenkint 



1899. augusztus 6. Udvarhelyi Híradó 32. szám. 
24 gramm sulyu ötkoronásat fognak  verni. Az öt-
koronás 21.6 gramm szineziistöt fog  tartalmazni, 
mig öt darab egykoronás összesen csak 20.875 
gramm szinezüstöt tartalmaz. Tehát egy ötkoronás-
ban 0.715 grammal több a szineziist, mint öt egy-
köronásban; szóval az ötkoronás érem minden ko-
ronájának külön-külön mintegy 3.48 fillérrel  nagyobb 
lesz a belértéke, mint a mekkora az egykoronás 
belértéke. Magánforgalomban  mindenki köteles 250 
korona összegéig elfogadni  az ötkoronásokat. Egy-
előre 64 millió forint  értékben hozzák forgalomba 
az uj váltópénzt, még pedig esik ebből az összegből 
19.2 millió Magyarországra és 44.8 millió Auszt-
riára. 

Emléket az agyagfalvi  réten. Ujabban adakoz-
tak: Somogyi Albert gyüjtőivén 2 frt,  Menyhárt 
András esperes gyüjtőivén 3 forint,  Péter Gergely 
gyüjtőivén 3 frt  07 kr, Velics Ödön gyüjtőivén 5 frt 
40 kr, Szabó János gyüjtőivén 5 frt  25 kr, összesen 
18 frt  72 kr, ezt hozzáadva a már begyült 782 frt 
38 krhoz, az alap összege tesz 801 frt  10 krt. Fo-
gadják a nemesszivü adakozók hazafias  adományu-
kért a végrehajtó bizottság hálás köszönetét. Sz.-
Udvarhely, 1899. augusztus hó 5-én. Ferenczi  János 
végr. biz. pénztárnok. 

Október hatodika. Az idei október 6-án lesz 
félszázados  évfordulója  annak a szomorú eseménynek, 
hogy Aradon a tizenhárom honvédtábornokot kivégez-
ték. Ez évforduló  emléknapját kegyelettel fogják 
megülni az egész országban. A fő  gyászünnepély 
október 6-án lesz Aradon, a hová összegyűlnek az 
ország összes honvédegyesületeinek képviselői. Az 
orsz. honvédegyletek központi választmányához a 
csanádmegyei honvédegylet javaslatot nyújtott be, 
hogy az idei „országos honvédgyiilést az országos 
gyászünneppel kapcsolatban Aradon tartsák meg. A 
központi választmány ezt az indítványt nem tette 
magáévá, hanem azt határozta, hogy az idei orszá-
gos honvédgyülés november második felében  Buda-
pesten lesz. Erről a határozatról körlevélben értesi-
tik a honvédbajtársakat. 

Tisztviselők szabadságideje. A belügyminiszter 
körrendeletet bocsátott ki, a melyben arról van szó, 
hogy a megyei és városi tisztviselőknek mennyi ideig 
lehet vakácziózni. A belügyminiszter azt mondja, 
bygy hat heti szabadság csak is a hivatalfőnöknek 
dukál. Azoknak, akik mint egyszerű tisztviselők mű-
ködnek, négy hétnél tovább vakácziózni nem szabad. 
Az úgynevezett kezelő- és segédhivatalnokok pedig 
csak is két heti szabadságidőt vehetnek igénybe. 
Ha azonban betegség vagy más különös méltánylást 
érdemlő rendkivüli eset forog  fönn,  akkor a szabad-
ságidő nagyobb lehet. Kimondja még a rendelet azt 
is, hogy a vakáczió időpontját ugy kell megválasz-
tani, hogy a hivatali ügykezelés hátrányt ne szen-
vedjen s hogy minden pihenő tisztviselőnek kellő 
helyettese legyen. 

A melegség. A nóta azt tartja, hogy „nyáron 
mindig meleg van", de a nótának az idén nincs igaza. 
Mert az idén nyáron nem volt mindig meleg, s 
mióta a melegség beköszöntőit, nem is melegség van, 
hanem forróság.  Nálunk is inkább főnek  az embe-
rek, mint izzadnak, másutt pedig egyenesen elhulla-
nak a napmelegtől. Francziaországban e napokban 
egész sereg embert ért napszúrás, melegtől való 
gutaütés, Oldenburgban kilencz ember halt meg a 
forróságtól,  Madridban az emberek nem mertek az 
árnyékba menni, mert rosszul lettek a melegségétől. 
Most a newyorkiak panaszkodnak, hogy nem tudnak 
hová lenni a forróságtól.  Valóságos gyűlölséggel be-
szélnek Fahrenheitről, amiért 121 foknyi  melegség 
is lehetséges az ő thermometeréu. Ott, a hol Réau-
tnur uralkodik a klimáu, a forróság  szerényebben 
viselkedik, de a hosszú Fahrenheit-foklépcső  felköl-
tölte a melegség ambiczióját, s arra ösztökéli, hogy 
nőjjön, amig csak lehet. A newyorki melegség akkora 
volt e napokban, hogy megszólaltak tőle az automa-
tikus tűzjelzők, s ide-oda csalogatták a tűzoltókat. 
A tűzoltó is csak ember, különösen Newyorkban. 
Amúgy is izzadtak már, de a folytonos  kivonulástól 
valósággal elpárologtak. Gáznemű állapotba mentek 
át, s elillantak. Newyorkban ma alig is van tűzoltó. 
A newyorkiaknak az a legnagyobb bajuk, hogy még 
a viz se ad nekik euy hülést. A vízvezetékük reser-
voirjai nyitottak, s a viz alaposan megmelegszik 
bennük, mig a csővezetékbe jut. A newyorki ivóvíz-
ben csakis melegen lehetett megfürdeni,  a mi nem 
elégíti ki azt, aki hideg vizet inni akar. Feltűntek 
a világos ruhák általánosságban. A fiakkerek  óriási 
ládákkal robognak a pályaház felé.  Itt a szalmaöz-
vegyek aranykora, beköszöntött végre az igazi nyár. 

A falusi  lakások benépesülnek városi emberekkel, a 
kik drága pénzért veszik meg a szabad levegőt. Mi 
pedig, a kiket hivatásunk továbbra is ide köt a vá-
roshoz, elgyönyörködünk változatlan szépségeiben és 
akár irigykedve, akár őszinte szívvel eldicsekszünk, 
hogy milyen jó is itt Székelyudvarhelyen 

A magyarosodás érdekében. A kormány a ma-
gyarosodás érdekében messze kiható intézkedéseket 
tervez. E szerint 190U. évtől ke/dve a kereskedők 
és iparosok, egyszóval bármiféle  czimtábla felirata 
csak magyar lehet, csak magyar szövegű űrlapok 
bocsáttatnak forgalomba  és csak is azon kereskedők 
könyvei fognak  hitelességgel birni, melyek az állam 
nyelvén vezettetnek. Ez az intézkedés ki fog  ter-
jedni ugy a fővárosra,  mint az ország egyéb váro-
saira és községeire. 

T a n ü g y . 
Iskolai értesítés. A székelyudvarhelyi kir. ál-

lami főreáliskolában  az 1899-900. iskolai évre a 
beiratások folyó  évi szeptember 1., 2. és 4-én tar-
tatnak meg. 

A beiratáshoz a tanuló szülője vagy megbízottja 
kíséretében jelenhetik meg az igazgatóság előtt s a 
következő okmányokat tartozik magával hozni: a) 
a megelőző évről nyert iskolai bizonyítványt; b) 
keresztlevelet és c) az ujraoltási igazolványt. 

A főreáliskola  első osztályába olyan tanulók 
vétetnek fel,  kik kilencz évesek multak s az elemi 
iskola negyedik osztályát jó eredménnyel végezték. 
Olyanok is felvétetnek,  akik ilyen bizonyítvánnyal 
nem bírnak, csak ez esetben a felvételi  vizsgálaton 
kell igazolniok, hogy a megkívántató előkésziiltség-
gel bírnak. 

A többi Osztályokba azok vétetnek fel.  akik a 
reáliskola megelőző osztályát legalabb is elégséges 

vagy esetleg katonai reáliskolából akarnak átlépni, 
szintén felvételi  vizsgálatot tartoznak tenni, de csak 
azokból a tárgyakból, melyeket az eihagyott inté-
zetben vagy egyáltalán nem tanult, vagy nem oly 
teijedelemben, mint azt a reáliskolában tanítják. 

A felvételi  vizsgálatok, valamint a javitó vizs-
gálatok f.  évi augusztus 30. és 31-én tartatnak meg. 

A felvételi  vizsgálat dija 10 frt,  mig ellenben 
a javitó vizsgálatok díjmentesek. 

Az évi tandij 18 frt,  mely két esetleg négy 
részletben is fizethető.  Indokolt, esetben a jó előme-
netelü és magaviseletű tanulókat fele,  esetleg az 
egész tandij fizetése  alól is felmentheti  az igazgató-
ság. Akik e kedvezményben részesülni óhajtanak, az 
igazgatósághoz czimzett s a legújabb keletű sze-
génységi bizonyítvánnyal felszerelt  folyamodványukat 
a beiratáskor nyújtsák be. 

A beiratási dij 4 frt  80 kr, esetleg 5 frt  80 kr, 
Ez alól felmentés  nincs. 

Az intézettel kapcsolatban egy 65 tanulóra be-
rendezett internátus is van, melyben a tanulók fel-
ügyeletet, teljes ellátást kapnak. Az internátusi dij 
10 hónapra 300 frt. 

Az internatusból 20 székely tanuló kaphat jó 
ebédet 10 hónapon át összesen 20 frtért.  Sőt az 
olyan jó előmenetelü tanulók, akik szegénységüket 
kellően igazolni tudják, még a 20 frt  fizetése  alól 
is felmentetnok.  Az ilyen tanulók a városon laknak 
s ugy járnak be ebédre. 

E kedvezményre különösen felhívja  az igazga-
gatóság a székely községek igen tisztelt lelkészeinek 
és tanítóinak figyelmét,  hogy az olyan szülőket, a 
kiknek ilyen gyermekeik vannak, e kedvezmény 
igénybevételére buzdítsák. 

Ugy az internátust, valamint -a főreáliskolát 
illetőleg az érdeklődő és tájékozódni óhajtó szülők-
nek szívesen nyújt felvilágosítást  az igazgatóság. 

eredménnyel végezték. 
Azok, akik gimnáziumból, polgári iskolából Nyomatott Becsek 1). Fia könyvnyomdájában. 

Hirdetmény. 
Azon t. cz. szülőknek és gyámoknak, kik fiaikat,  illetőleg gyámoltjaikat a szé-

kelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasiuinban  akarják taníttatni, tudomására hozom, hogy 
fensőbb  intézkedés folytán  1899—190(1. tanévtől kezdve a katholikus tanulókért 20 frt, 
a nem katholikusokért 30 frt  tandijt kell fizetni  egyaránt. 

E mellett az eddig szedetni szokott egyéb dijak továbbra is fenntartatnak 
Székely-Udvarhelytt, 1899. augusztus 1. 

J J ' Az igazgató tavolletében 

Daróczi János, 
róm. katli. főgymn.  tanár. 

Székely-Udvarhely város területén, a felső  határban a vasúti indóházzal szemben lévő Bálint György által meg-
nyitott utcza végében lévő kertemet az utcza megnyújtásával, két oldalról apró telkekre 10 éves törlesztésre felosz-
tom Venni szándékozók Kossutb-utczai lakásomon bővebb felvilágosítást  nyerhetnek. 

özv. SOL.YMOSY PÁLNÉ. 

H y á r I m e n e t r e n d . 
Érvényes IS90. május i-étől . 

1VI. k i r . á l l a m v a s u t a k . 

V. •V. Gy •V. 8z •V. V. •V, V. •V. Gy.-v. Sz.-v. V. 

715 300 ~ ind.  Székely-Udvarhely érk.  A ]59 620 

731 316 1 Bikafalva ]40 (,01 

743 829 Bögöz 127 547 

807 354 N.-Galambl'alva 110 & 30 

823 411 Betbl'alva 1241 501 

831 421 Székely-keresztur 1232 453 

848 438 Ujszékely lv03 429 

902 454 érk. Héjjasfalva ind. 1148 414 

209 1025 Brassó 209 800 

921 504 ind. Héjjasfalva érk. 1112 403 
951 553 1140 532 Segesvár 1051 340 

654 101 érk. K.-Kapus ind. 945 213 

1 419 N-Szeben 1 
656 125 ind. K.-Kapus érk. 943 158 

849 433 érk. Kocsárd ind. 752 1054 

1 1030 M.-Vásárhely 1030 1̂ 5 
854 443 nd. Kocsárd érk. 750 1042 

645 Kolozsvár 555 833 

231 1117 Nagy-Várad 2 n 342 

750 620 érk. Budapest ind. 915 830 
75ü o^u  v érk.  Budapest ma. __ a^ 

Az indulási és érkezési idők középeurópai időre vonatkoznak. 
Az éjjeli idő esti 600 órától reggeli 5^ perczig, a perczeket jelző számjegyek aláhúzásával vaunak kitüutetve. 

Utánnyomat nem díjaztatik. 


