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A bábakérdés. 
Könnyelműség volna napirendre térni dr. 

Tauffer  Yilmos füzete  fölött,  mely a bábaiigy 
állását ismerteti. Kimondottuk azzal a czélzat-
tal, hogy az ügy iránt fölébreszsze  a közvéle-
mény érdeklődését. Nem egy tudós tanár ur 
szakbeli produkcziója ez, hanem valóban arra 
való, . hogy ugy foglalkozzék  vele az ország, 
mint akármelyik elsőrangú politikai problémá-
val. A füzetről  már megemlékeztünk s közöltük 
legmegdöbbentőbb adatait. Megértettük belőle, 
hogy az utóbbi évben 650,163 csecsemő közül 
meghalt 155,342. Azaz: a megszületett gyer-
mekeknek kerek egy negyedrésze. Oka pedig a 
nagy halandóságnak : a bábaügy rendezetlensége, 
azaz képzett bábáknak általános hiánya. 

Egy negyedrésze az újszülötteknek meghal 
csecsemőkorában, mielőtt első esztendejét elérte 
volna. A közegészségügy nagy elhanyagoltsága 
mellett sürü rendben hullanak el nagyobbacska 
gyermekek. Vörheny, kanyaró, difteritisz  virág-
jában van. Segit nekik a szegénység, a tudat-
lanság, rosz higiénikus viszonyok megkurtítják 
a felnőttek  élettartamát is. Magyarországon az 
tííjgos életkor körülbelül hai mincznégy esztendő. 

Ezek tények, melyek keretében a mindennapos 
élet elhelyezkedik anélkül, hogy valami rendkí-
vülit látnánk benne. 

Pedig a tények rendjében megnyugodni 
nem szabad, mert ha időlegesen járvány fenye-
get, kényszer rendszabályokkal megindul a szer-
vezett védelmi akczió, az elővigyázat. 

Nagy gondosság ez, szükséges és humánus. 
De alapjában véve az inczidentális szerencsét-
lenségek aránylag kevés kárt okoznak az em-

E g y szegény ördög. 

Igaza volt Eleméri Sándornak, mikor egyszer, 
régen, egy szép nyári napon nagy szomorúan mondta : 

— Csak nyár ne lenne soha! Mert ilyenkor fáj 
az embernek legjobban a szegénysége. Még a nap 
ragyogása is mintha gúnyolná az embert, rásütvén 
halovány arczára és megcsiklandozván azt sugaraival, 
mintha mondaná: 

Nem szégyenled magad, nyár közepén a nagy 
városban maradni ? Mikor mindenki megy hűsölni, 
pihenni, üdülni! Vagy te nagyon egészséges vagy, 
hogy itt maradsz ? . . . 

— Nyomorult ez a nyár! A legbosszantóbb 
minden időszak között. Ilyenkorra mindenki szerez 
egy kis pénzt, hogy uraskodhassék, csak mi érezzük 
a koldusságunkat legjobban ilyenkor. Mindenki rohan 
hűsölni, fürdőzni,  csak mi, a sajtó robotosai mara-
dunk itt. Hová is mehetnék én ? Valami rongyos 
faluba,  de még oda se 1 Arra se telik, hogy husz 
forintot  fizessek  valahol egy szobáért. 

S minek is mennénk, még ha telnék is. A há-
rom gyermekkel nyomorogni ? Már akkor inkább itt 
maradok és felveszem  azt a rongyos ötven forintot, 
a mit azért kapok, hogy lemondok a szabadságom-
ról. Szabadság pénz nélkül! Ostobaság. A szerkesztő 
azt mondta, hogy vegyem ki augusztusban a négy 
hetemet. Legjobbkor. Elsején az egész havi fizeté-
semet odaadom lakbérért és menjek egy garas nélkül 
nyaralni! Eb, nem jól van ez igy és nem jó vége 
lesz ennek! Mert ezt a mi munkánkat nem sokáig 
birja az ember. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 

B e c s e k A l a d á r . 

berállományban. Legalább ahoz az óriási kár-
hoz képest, mely nap-nap mellett a megállapo-
dott normális viszonyok mellett pusztítja az 
emberéletet. Ha szerencsétlenség esetén tiz gyer-
mek odavész, az ország lázba jut. De hogy 
százezrek balnak mig, akik élhetnének: nem 
háborgatja nyugalmunkat. 

A legszörnyűbb azonban elgondolni ezt a 
tényt szocziális vonatkozásaiban. A gyermek-
szüléseknek ez a negyedrésze, mely pusztán a 
halandóság rovatát gazdagítja - első szempil-
lantásra ugy látszik — a szegényekre tartozik. 
Mert főképen  ezeknek nem jut bába A nagy 
városok és nagy községek jobbmódu elemei va-
lamiképen el vannak látva s ha nagyobb nehéz-
séggel is, de mindenesetre szert tehetnek segit-
ségre. Ám ahol bába nincs és a bába drága, 
ott a szegény ember magzata úgyszólván meg 
van fosztva  legelemibb és a legszentebb jogá-
tól : a születéshez való jogtól. 

Ijesztó gondolat: bethlehemi módon pusz-
tulnak gyermekek, akik élhetnének, de meg kell 
halniok, mivel pénz nélkül nem lehet születni. 
Képtelen állapot: az állam lemond az ember-
életben való nagy meggazdagodásról azért, mi-
vel a vagyoni költségvetését nem akarja terhelni 
nagyobb közegészségügyi kiadásokkal. 

Elvontan ugy látja az ember, hogy amikor 
bábák hiánya miatt évenként százötvenezer gyer-
mek pusztul el, akkor meg kell mozdulnia a falu 
birájától kezdve a belügyminiszterig minden hi-
vatalos személyiségnek, az utczaseprőtől az is-
tállótulajdonosig az egész társadalomnak s meg 
sem nyugodni addig, mig a bajon segitve nin-
csen. Nincs az az anyagi áldozat, melyet ennyi 
emberélet megmentésére sokallani lehetne. Nincs 

— De hát miért nem irsz inkább valamit? 
Azelőtt legalább néha lehetet valamit olvasni tőled, 
de most soha semmit. Pedig azzal is csak kereshet-
nél pénzt. Lásd, már elég jó neved volt, mikor egy-
szer csak, mintha elvágták volna a karriéredet. 

— El is vágták. A feleségem  vágta el! 
— Bizony az a te nősülésed elmaradhatott volna! 

Do most már kár szót is vesztegetni reá. Azért te, 
ha igazi férfi  lennél, még sem hagynád igy el tnagad. 
Az ördögbe is, keményen kell beszélni az élettel. 
Akarni kell és meg lesz minden. 

— De én már akarni sem tudok! Az élet en-
gem már letiprott. Mindkét vállam a földet  érte. S 
azóta nem tudok feltápászkodni.  Máskor még csak 
nyugodtabban fekszem  ott, de igy nyáron szörnyű 
kinos érzés ott hemperegni, ott fetrengeni  a földön, 
a meleg, piszkos földön,  olyan tájon, a hol se fű,  se 
virág nem nő. Mikor más mindenki keresi az árnyé-
kot, a vizet, a hüsölésí, a mulatságot. Meglásd, paj-
tás, valamelyik szép nyári napon elkövetem az a bo-
londságot, hogy elmegyek örökre hűsölni. 

S azután el is követte. Csakugyan egy szép 
augusztusi napon. Épen ma két éve. 

Előtte való nap egész délután nálam ült. Mintha 
most is látnám magam előtt magas, sovány alakját, 
sárga arczát, melynek nemes, szép vonásait az élet 
gondjai s szenvedései teljesen megváltoztatták. 

Egyik czigarettát a másik után szivta el és 
beszélt, őszintén, nyiltan mondta el az egész élet-
történetét, a nélkül, hogy kérdeztem volna tőle. 

És nekem akkor eszembe sem jutott, hogy 
szinte végrendeletszerüleg hagyja reám szomorú tör-
ténetét. Pedig jóformán  minden szavából sejthettem 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

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

fontosabb  föladata  az államnak, mint megadni 
az élethez való jogot, azoknak az elkárhozott 
magzatoknak, akiknek már a világrajutáskor is 
útját állja a nyomorúság: szegény ember gyer-
meke vagy — nincs jussod élni! 

Nem bábakérdés ez, hanem életkérdés. És 
nem az orvos-tudósokra tartozik, hanem az egész 
országra. Hiszen ha csak gyermekhalandóságról 
volna szó! Hanem ez a primitív intézmény vég-
zetesen kihat az asszony-halandóságra is Nem-
csak a magzat pusztul el a szülésnél való szak-
szerű segítség hiánya miatt, hanem elpusztul az 
anya is. Ha tul is éli a szülést, belenyomoro-
dik egész életére. Tudjuk mindnyájan, a szegény-
vidéki asszonyok, különösen a parasztasszonyok 
milyen korán vénülnek. Okát az orvosok már 
az első szülésben találják. Kellő vigyázat nél-
kül, segítség és ápolás nélkül a szegény auya 
megszüli gyermekét és pihenés, gyógyulás nél-
kül munkába megy. Amikor viskóján újra ke-
lepelne a gólya, már csak nyomorék asszony-
nak nyomorék gyermekét hozza. A magyar asz-
szony satnyulása pedig a magyar faj  satnyulá-
sát jelenti. 

Közéletünk most kezd európaivá válni: 
foglalkozunk  az ország létérdekeivel, az érdek-
lődés és a munka tárgya az anyagi haladás. 
Megismertük, hogy ez a kor a közgazdasági 
feladatoké.  Ennek a józan, termékeny fölfogás-
nak még egy lépést kell előre tennie: az anyagi 
érdekek mellett föl  kell ismernie az emberélet 
nagy érdekét is. A közegészségügy még a kul-
tura ügyénél is előbbi evaló. Megóvni és erősí-
teni az egyének éleiét: állami érdek és állami 
föladat.  Végre is a legelemibb joga az ember-
nek, hogy a természet proczesszusaiban szocziá-

volna, hogy nem birja már tovább tűrni végzetsze-
rüleg ránehezedő sorsát s csak azért beszéli el ne-
kem a tragédiáját, hogy azt újból maga előtt látva, 
biztos erőt meríthessen ahhoz a szomorú tettéhez, 
a mit másnap elkövetett. 

Emlékszem, esteledett már, mikor hozzám jött. 
Lámpát akartam gyújtani, de ő nem engedte. 

— Jobb igy — kezdte beszédét. — Jobb igy 
a sötétben. Bár soha se lenne fény,  se világosság! 
Minek? Csak annak, hogy nehezebben viselhessük 
el az örök sötétséget. Jobb lenne mindig sötétségben 
élni, hogy megszokjuk az örök sötétséget, a halált 
Az élet rövidsége ugy is micsoda a halál hosszúsá-
gához képest! 

De jó is, hogy az élet ilyen rövid ! Már tudniiU 
lik nekünk, koldusoknak, jó. A gazdagok szeretnék, 
ha hosszabb lenne, de nem lesz hosszabb; nekik is 
csak itt kell hagyniok a fényes  palotát, a jó módot, 
a boldogságot és jönni le velünk együtt a férgek  közé. 

S ez az egy igazság van a földön.  Hogy min-
denkinek meg kell halni. É9 ez az egy bizonyosság; 
a halál. Nekem legalább ezen az egyen kívül nincs 
semmi más bizonyos dolgom. Eddig soha sem tudtam 
az egyik nap, hogy mi lesz másnap ; ma pedig végre 
tudom, hogy mi lesz holnap. 

Becsapom a hitelezőimet, a kiknek az mondtam, 
hogy holnap fogok  fizetni;  becsapom azt a szerkesz-
tőt, a ki olyan meggondolatlan volt, hogy egy tár-
czára adott előleget és legfőképen  becsapom az asz-
szonyt, a kinek a rongyos kalapja helyébe ujat ígértem. 

Csak hadd hordja tovább is a régit, legfeljebb 
fekete  díszítést tehet rá. 

A feleségem!  Kellett nekem feleség  ? Dehogy 



lis különbségek ne hamisítsák meg az emberi 
egyenlőség jogát. Ne hallhasson meg csecsemő 
csak azért, mert oly helyen lakik az anyja, a 
hol nincs bába vagy azért, mivel az apja föld-
höz ragadt szegény ember. A születésben is le-
gyünk egyenlőek, mint a halálban, ba már az 
élet folyama  alatt nem lehetünk azok. Az egyén 
joga és a közösség érdeke követeli, hogy a tu-
dós orvos szózata bele ne vesszen az általános 
közömbösségbe. Annál kevésbé, mivel a baj 
szörnyűségéhez képest a segítség nem is olyan 
nehéz. Képzett bába kell az ország minden köz-
ségébe. Nők pedi?, akik önálló keresetre törek-
szenek, elegen vannak. Utat, módot kell ta-
lálni, hogy erre a pályára vezessék őket és va-
lami létminimumot kell nekik nyújtani. Ha sokba 
kerül is, meg kell tenni, mert a fiskális  elfo-
gultság nem vetemedhetik arra, hogy mikor 
százezernyi emberéletet egy bizonyos összegen 
meg lehet váltani, ridegen azt mondja: drága! 

A székelyföld  és népe. 
A székelyföld  és népével, ezzel az edzett, szor-

galmas és kiváló jó tulajdonokkal felruházott  fajjal 
óhajtok ezúttal foglalkozni,  a midőn Darányi minisz-
ter lejött ide Erdélybe földet  vásárolni telepítési 
czélra, de mert hiszem is: e fajt  gazdasági szem 
pontból is méltányolni igen hasznos és kötelesség-
szerű dolog. 

A székely büszke, önérzetes, egyenes jellem s 
még ma is sokat ad nemesi voltára. Szorgalmas mun-
kás s e mellett furfangos  is. Századokon át kelet 
bérczei közt egy kasztrendszer fejlődött  ki náluk s 
magukat a haza első rendű népének, nemeseknek 
tudták s tartották, s e tudat még ma se halt ki 
nálok. A közelmúlt eme napjaiban fel  voltak ruházva 
különböző kiváltságokkal, adót nem fizettek,  tartoz-
tak azonban katonáskodni. Birtokaik kezelésében e 
rendszer nem egyszer adta a munka keresztülvitelét 
a nők kezébe, kik e réven még ma is az összes teen-
dőket teljesen értik.; 

Ily népet talált e század közepe, az egyenlőség 
kora a székelyekben. Az az áldásos korszak azon-
ban, mely a népek életében egy uj korszakot alko-
tott, a székelyek megélhetésére számos nehézségeket 
hozott. A régi kiváltságok egymásután tűntek el, s 
helyét a folytonosan  szaporodó adók kétszeresen sú-
lyosbították. A nép az átalakításra előkészítve nem 
volt s az uj rendszer üdvös, humánus jeleit nem 
vette észre akkor, midőn kiváltságolt jogait látta el-
tűnni. Mennyire össze voltak azok növe a nép élettel, 
mennyire ragaszkodott e nép hozzá, elegendő rámu-
tatnom egyetlen esetre. A kis üstös Ígéretek képvi-

kellett 1 A szerelemből nekem csak hangulatokra 
volt szükségem ; azok éltették, azok táplálták a lel-
kemet, de igy, ez a házaságbeli szerelem — ez nem 
nekem való. Ez tett engem tönkre, ez vette el min-
den munkakedvemet. Pedig, lásd, szerettem az asz-
szonyt, ő is engem és mégis mennyi kint, mennyi 
szenvedést okoztunk egymásnak. No de majd leszá-
molok vele is. Mindenkivel. 

Felállt a székéből és járkálni kezdett a szobá-
ban. Nehéz, kellemetlenül nyikorgó, készen vett czi-
pőinek kopogását mintha most is hallanám s őt ma-
gát mintha most is ott látnám sétálni fel  s alá a 
szoba félhomályában  és mintha a beszédét is halla-
nám, ugy, mint akkor. 

— Tudod, hogy elcsaptak az újságtól ? 
— Tudom és azt is tudom, hogy ezért vagy 

igy elkeseredve. Csak az nfugtat  meg engem, hogy 
te máskor is voltál már igy, de csak addig, mig új-
ból nem kaptál helyet. 

— Eh, végre megutáltam eíst a cselédi állapo-
tot! A dolog vége az, hogy ujságirónak nincs biztos 
kenyere. S a kinek nincs biztos kenyere, annak nem 
szabad megnősülni. Igaza van a feleségemnek.  Ilyen 
pályán élő embertől aljasság megnősülni. Valóságos 
aljas csalási Az is igaz ugyan, hogy ő tudhatta az 
állapotomat, mikor elvettem — hát miért jött hoz-
zám ? Miért ? Mert szeretett és mert a szerelmes 
ember se nem lát, se nem hall, se nem gondolkozik, 
csak szeret. Én is láthattam vona a jövőt, hát miért 
vettem el ? Mert szerettem. Punktum. A természet 
beleoltja ezeket az átkozottul erős érzéseket az em-
berekbe és azután magukra hagyja őket. Hadd kín-
lódjanak velők! 

selőválasztás idején sokáig a legkedvesebb kortesigé-
ret volt mindkét párt részéről, egész a közelmúltig, 
mig utoljára abban már senki sem hitt. Az a ki 
laikus szemmel nézi a kis üstös rendszert s nem is-
meri minő hordereje volt annak, mosolyog rajta. De 
a dolog nem oly lényegtelen Ez alapon saját ter-
meivényét dolgozta fel  a székely, házi szükségletére 
kitűnő egészséges italhoz jutott, s a hulladék állat-
tartására jó segítség volt. 

A birtok-rendszer is uj lett, elaprózta a régi 
székely birtokot az örökösödés. Ismeretes dolog min-
denki előtt, hogy a mezőgazdasági culturáia alkal-
mas terület székelyföldön  nem oly nagy, mint az 
alföldön,  vagy az ország más pontjain. A föld  termő-
képessége is jóval gyengébb s bizony a népnek e te-
rületen megélhetése s a közterhek viselése és fizetése 
nem csekély terhet ad. Állattenyésztése még a leg-
kedvezőbb, mely ma jóval rosszabb állapotok közt 
van, mint akár csak egy évtizeddel ezelőtt is volt. 

Nagyobb uradalmai a székelyföldnek  absolute 
nincsenek, hol a birtok nélküli nép vagy mint éves 
cseléd, vagy mint napszámos, vagy izakmányos mun-
kás évente megfelelő  keresethez 'juthatna. Úgyszintén 
hiányzanak a nagyobb iparvállalatok, gyárak, melyek 
a muukáskéz tömegesebb igénybevételére vannak 
hivatva. 

Itt-ott a tömegesebb s nagyobb erdőterületek 
feldolgozása  nyújt némi keresetet, a mi azonban a 
százszorodó terheknek, s fokozódó  igényeknek nem 
nyújt elég biztos anyagot. 

Az újkor átalakulásai a társadalmi életben, a 
megélhetési viszonyokban, a közterhek viselésében, 
a létfentartás  eszközeiben a székelyekre jóval na-
gyobb terhet hozott, mint a minőt ma már elviselni 
tudnának. Az a sok jó tudatlanság, inely e népnek 
öröklött tulajdona, nem volt képes ellensulyozui az 
anyagi romlás bekövetkezését, s ma a földbirtok  tul 
van terhelve, az adósság súlya alatt folyton  vándo-
rol kézről-kézre, gazdát cserél, a nép az anyagi rom-
lás lejtőjén halad, terjednek a rossz szokások, iszá-
kosság s ennek kartársa a gondatlanság, könnyű 
adósságcsinálás, lustaság,melyek ánép boldogulásának 
megölői. 

A székelyföldön  sem hiányzanak az apróbb pénz-
intézetek, s a váltóval való manipulatió oly nagy 
kelendőségnek örvend, mint másutt akárhol. 

A nép el van hanyagolva, ügyeivel senki sem 
gondol, nevelésére kevés gond van fordítva,  nincs a 
ki jó példát mutasson neki. 

Ez a jelenkor kórképe, ez az, mi a jövő mun-
káját és teendőit megmutatja! 

A székelyföld  természeti fekvésénél  fogva,  lakói 
századokon a földmivelés  és állattenyésztéssel foglal-
koztak, s ez azon alap, miből jövőre e nép magát 
fanntartani  képes lenne. Ezenkivül a házi iparnak 
minden ágában jártasok s a mai életmódjukhoz szük-
séges, kevés kivétellel maguk, házilag állítják elő. 
A munka megosztás előnyeit hazánkban egyetlen vi-

Pedig, hogy biztam magamhoz, hogy én sohase 
fogok  ugy megszeretni valakit, hogy el is vegyem ! 
Hogy bíztam a hangulataimhoz, melyek csak napo-
kig tartottak ! S ime, utolért a nemezis. Egy han-
gulatomban tévedtem. Azt hittem, hogy igazi erős 
szerelem. Vagy talán az is volt. Mindegy már akármi 
volt. Elég az hozzá, hogy tőnkre tett! Addig, ha nem 
volt pénzem, nem ettem, de a mellett dolgoztam és 
meg volt az életkedvem. A magam nyomorúságát el-
bírtam, az övékét nem birom. És ez az állapot még 
meddig tarthat? iMinden újságnál elég ember van. 
Sőt sok is! És én miattam nem dobhatnak ki senkit 
sehonnan. 

Mert én nem vagyok a kiadó ur uuokaöcscse, 
mint az volt, a kinek a kedvéért nekem felmondtak. 

Nem tudok meg élni. Igy van. Az ember har-
minczöt éves és nem tud a családjának kenyeret 
keresni. 

Igaza van az asszonynak, hogy rutul megcsal-
tam. Mert akkor, mikor elvettem, azt mondtam neki, 
hogy annyit mindig meg tudok keresni, a mennyiből 
eltarthatom s ime, nem tudok még annyit sem. 

Persze, én akkor azt hittem, hogy a kenyér 
nem eshetik ki munkabíró ember szájából. Persze 
hogy nem eshetik ki annak a szájából, a ki két keze 
munkájával keresi a kenyerét. Annak biztos a ke-
nyere holta napjáig, de a miénk, az nem biztos. De 
hát hiába, ha nem születtem se költőnek, se zsák-
hordónak, hát mit csináljak. 

— Próbálj irni valamit, — mondtam neki ak-
kor újra meg újra, — ez meg is nyugtat és egy^kis 
pénzt is hoz a konyhára. 

— Nem tudok! Nincs egy gondolatom se! Az 

déken sem láttam előnyösebben érvényesülni mint 
ott, hol a nők igazán a családfentartás  munkájában 
oly részt vesznek, mely tanulságos példa lehetne az 
alföldi  vidékek lakóira is. Addig, mig a férfi  a na-
gyobb mezei munkák ideje alatt erős és edzett se-
gítséget nyer a női munkásokban, másfelől  a téli 
időben, késő őszön és kora tavaszszal,'a nők a házi 
iparban teljes jártassággal bírván, a termelt kendert 
és gyapjút maguk megfonják,  megszövik s meg is 
varrják. 

Minden jó tulajdonságai mellett is azonban, 
most a székely nép szinte a legelhagyatottabb e ha-
zában. Közönyösen nézzük, miként vándorolnak 
ijesztő mérvben Oláhországba s nem jut senkinek 
eszébe, mily becses anyagot engedünk ki hazánkból 
idegenbe. A kivándorlást a legvégső anyagi szükség 
és nyomor idézi elő, addig, a mig ennek a fajnak 
idehaza megvan mindennapi kenyere, nem megy ide-
genbe, nem megy ez az ősi fészekből  vándor-utra s 
ha igen is, csak ideiglenesen s pénzkeresményével 
haza tér az ősi fészekhaz. 

Ezen itt felsorolt  tényekkel s a nép jelenlegi 
helyzetével számolva, nem tartom feleslegesnek  rá-
mutatni a jövő teendőire. 

Midőn egy népfaj  tulszapora voltánál fogva  az 
ősi tűzhely körül létfentartása  eszközeit megtalálni 
többé már nem tudja és uj meg uj rajok kibocsátá-
sával segit a helyzeten, magának az ország törvény-
hozásának hazafias  kötelessége e rajok elhelyezéséről 
gondoskodni. Telepítési politikának elmaradott voltát 
mi sem illustrálja fényesebben,  mint az a körülmény, 
hogy a mig Bukovina csángóit a déli vidékre tele-
pitettük, addig-a székelyeket kiengedtük s kienged-
jük ma is Óláhországba vándorolni. Midőn a mező-
ségen a telepítés keresztülvitelét megkezdtük, elmen-
tünk s hoztunk a Balaton partjáról halászokat ide, 
pedig mindenki tudhatná, hegy a Balaton vidéki 
nép olyan, mint a rucza, reggeltől estig a vizben 
ülni és halászni szeret. Nem czélom a telepítés rend-
szerével körülményesebben foglalkozni  most, majd 
arra is rátérünk, de a jövő munkájának a telepítési 
rendszeri tekintve, elengedhetetlen kelléknek tartom, 
hogy az első sorban is a székelyekre terjedjen ki s 
e fajt  telepítse itt e hazában meg! Nagy általános-
ságban pedig az ügy sikerére feltétlen  tszükségesnek 
tartom, hogy a telepítés keresztülvitele oly egyénei^ 
bizassék, kik a székely fajt  teljesen ismerik, gondo-
latmenetével s lelki tulajdonaival számolni tudnak. 
S minden telepítés keresztülvitelénél számoljanak a 
nép helyzetével, hegyes vidék lakóit ne telepítsék a 
mocsarak közé s viszont. 

A népet foglalkozása  körében megfigyelni  s 
azon ágazatokban hasznos dolgokra tanítani, melyből 
életfenntartására  az erőt meriti, az újkor kívánalma. 
Felesleges újra említenem, miként a székely földini-
velő nép volt ős időktől fogva.  Mig az ekeszarvát 
és a kardot felváltva  kellett viselnie, a kor akkori 
állapota lehetővé tette a megélhetést. Ámde mikor 

én gyér írói vénámat csak a legyényélet gondatlan 
könnyelműsége tartotta fenn.  A léha, könnyű szerel-
mek történeteit, melyeknek én voltam a hőse, azo-
kat tudtam én csak megirni; azokat és a szentimen-
tális szerelmi hangulatokat. Ezeknek vége lett és 
vége lett az én irási tudományomnak is. 

Az életről, melynek nyomorát érezem, csak 
utálattal, megvetéssel tudnék irni, sötét, kétségbeejtő 
dolgokat, s ezek nem kellenek az embereknek. 

A vidám, pajkos históriáknak meg vége. Nincs 
nekem itt már mit keresnem. El is megyek innen. 

Más pályát nem kezdhetek szürkülő fejjel  és 
mit is kezdhetnék? Sok az ember, kevés a pálya. 
Még a diplomás emberek se tudnak megélni, hát az 
ilyen félbemaradt  jogász, a kinek csak egy szigorlata 
van, mit csináljon!? És nincs is kedvein tovább kito-
lódni. Meguntam. Jól mondta a feleségem,  hogy az 
ilyen embernek, mint én, legjobb, ha megdöglik . . . 

Sokat összebeszélt még akkor este szegény E'e-
méri Sándor, de én bizony, megszokván az ő lamen-
táczióit, nem vettem komolyan az ő beszédét. 

De másnapra komolyan kellett vennem. Mikor 
ott feküdt  átlőtt homlokkal a szegényes kis lakásban, 
nyomorúságos, piszkos ágyán. 

Az asszony abban a szobában, a hol a halott 
feküdt,  valami ruhát mosott a gyereknek, a mikor 
beléptem. Minden részvét nélkül mondta, rámutatva 
a halottra : 

— Persze ez volt a legkönnyebb megoldás! A 
A féi  fiak  ezt tudják a legkönnyebben megtenni. Mert 
könnyebb is megtenni, mint élni... Milyen gyávasági 

És igaza volt az asszonynak. De annak a sárga 
halottnak is igaza volt. Vérteay  Gyula. 



a civilisatió hatalma a fegyverforgatást  kiütötte ke-
zéből s az ősi barázdák forgatásán  kivül más nem 
maradt, lényeges terhekkel szaporitá a megélhetés 
gondjait. Évtizedek multak már el s ha e tekintet-
ben keressük az újkor alkotásait, aligha a semminél 
többet találnánk s a kutató még ma is megtalálná 
némely helyen a faekét,  s az egész székelyföldön  az 
egyoldalú gazdálkodást igen kevés kivétellel. 

Plinius. 

Újdonságok. 
A királyné emlékezete. Szeptember 10-én mult 

két éve, hogy Erzsébet királynét Genfben  meggyil-
kolták. A szomorú évforduló  napját országszerte 
megünnepelték, károsunkban a templomokban tartott 
istentiszteleteken az összes hivatali testületek és in-
tézetek növendékei tanáraik kíséretében megjelentek 
és kegyeletes módon rótták le a hálaadóját. 

Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. minisz-
ter Huber  Antal helybeli ipari szakiskolai ideiglenes 
minőségű segédművezetőt jelen állásában véglegesí-
tette. 

A tisztviselők fizetésrendezése.  A pénzügy-
miniszter legutóbb — mint nekünk irják — kidol-
goztatta minisztériuma számvevőségében az állami 
tisztviselők fizetésrendezésének  tervezetét. A munká-
lat, mely most közel áll teljes befejezéséhez,  és a 
nyugdijkérdésnek a fizetésemeléssel  arányos megol-
dását is felöleli,  hir szerint két részre oszlik, a me-
lyek mindegyike más és inás alapon való fizetéseme-
lésre vonatkozik. A tervezet egyik része azon alapon 
készült, hogy a magyar állami tisztviselők fizetését 
teljesen egyenlővé tennék az osztrák tisztviselők 
fizetésével.  De, mert a többlet, a mely ily módon 
előáll, rendkivül nagy, a pénzügyminiszter elkészít-
tette a tervezet második módját is; ez is abból in-
dul ki, hogy a fizetéseket  az osztrák tisztviselők 
alapfizetésével  egyenlővé tegyék, de a többlet leszál-
lítását oly módon éri el, hogy egyes fizetési  osztá-
lyokban csökkenti a fokozatok  számát. — E fontos 
munkálatok előkészítésének legközvetlenebb czélja 
kétségtelenül az volt, hogy a pénzügyminiszter ké-
szen kívánja tartani a fizetésemelés  fontos  kérdésére 
vonatkozó előmunkálatokat, melyek kimerítő képet 
adnak a megvalósításhoz szükséges költségekről. Hogy 
a terv mostanában megvalósuljon, arra a mai pénz-
ügyi viszonyok mellett, sajnos, alig van kilátás. Akik 
a munkálat előkészítéséről tudnak, azt hiszik, hogy 
csak az 1902-iki költségvetés alkalmával lehet majd 
gondolni a fizetésemelésre.  De akkor sem egyszerre 
egészében. 

Esküvő- Szabó  András, ref.  kollégiumi rendes 
tanár, lapunk dolgozó társa f.  hó 10-én délután 3 
órakor tartotta esküvőjét Bokros  Irénnel, Sz. Beme-
ter Dénes v. tanácsos és neje Fábián  Ilona nevelt 
leányával. 

Telephon vármegyénkben. A telephon kérdése 
— mint még azt a tavaszon jeleztük — ez évben 
csakugyan a megoldás stádiumába jut. Az ügyet dr. 
Bamokos  alispán még a mult év deczember havi 
rendkívüli közgyűlésén ismertette, amelyet akkor a 
törvényhatósági bizottság elfogadott,  amit annyival 
is inkább tehetett, mivel az semmi ujabb terhet 
nem ró a vármegye közönségére. A tervezet szerint 
az oklándi és a sz.-kereszturi szolgabírói hivatalok 
a központtal való kapcsolása van felvéve,  amelynek 
felállítása,  költségvetés szerint mintegy 12.000 ko-
ronát igényel. A miniszter ez összegnek mintegy 
60°/0-át, tehát ca 7200 koronát az Országos távbe-
szélő-hálózat kiegészítése terhére engedélyezte és 
nem (500 frtot,  mint azt egyik fővárosi  lap irja. A 
terv szerint a sz.-kereszturi központi vonalat a vasút 
mentén felállított  táviró oszlopokon kellett volna el-
helyezni, amit a miniszter, tekintettel arra, hogy 
igy a telephon-huzallal az esetleges távirati mozgó-
sítást le lehetne olvasni, önálló oszlopokra kiván el-
helyezni. Ilyen formán  a költség többlet mintegy 
3000 koronával szaporodott, amely összegre szep-
tember havi törvényhatósági közgyűlés elé Bamokos 
alispán előterjesztést tesz s az útalap fölöslegéből 
kéri az összeget előirányozni. — A telephonhálózat 
berendezéséhez szükséges összes kellékek már meg-
érkeztek 8 az oklánd - központi vonal építéséhez 
még e hó folyamán  hozzákezdenek. Mint értesülünk, 
abban az esetben, ha a két főirány  be lesz állítva, 
a szomszédos vármegyékkel is keresztül vitetik a 
kapcsolás, amikor aztán a fővárossal  is telephon 
összeköttetésben leszünk. 

Az aszfalt-bizottság  8-ikán tartott ülésében 
megállapította az egyes aszfalt-járdákat  összekötő, 

lapos kőből készítendő átjárók vonalait. Eszerint 
átjárók rakatnak le: 1. Kórház - Háberstumf-féle 
ház, 2. Jézus-kutja—Kovács D.-féle  ház, 2. Suszter 
D.-féle  ház—Kir. törvényszék (a két járda vége), 4. 
Veszprémi-féle  pusztatelek—Kassay I.-féle  ház (Bet-
len-utcza keleti szeglet), 5. Farczády kereskedés -
Orbán D. szabó üzlet, 6. Szenkovics J. Drágomán 
üzletek, 8. Csere-utcza—A.-malom-utcza szegletek, 
9. Bálint asztalos—Szombatfalvi-utcza  szeglet; ha a 
meglévő koczkakő engedi, ugy még az Orbán D. 
szabó-üzlete és a ref.  kollégium között is fog  ké-
szíttetni átjárót. Az átjárók szélességét a bizottság 
1 m. 8ü cm. szélességben állapította meg s azoknak 
gyors keresztülvitelét a tanács különös figyelmébe 
ajánlotta. 

Halálozások. F. hó 8-án hunyt el Groák  Béla 
magántisztviselő Budapesten. Haláláról a család a 
következő jelentést bocsátotta ki : 

Özv. G r o á k Béláné szül. S z a b ó Kata, ucy saját, 
mint fia  Laczika és az összes rokonság nevében is fájda-
lomtelt szivvel tudatja, hogy felejthetetlen  jó férje,  a leg-
jobb atya, illetve fiu  és rokon, G r o á k Béla nyug. cs és 
kir. hadnagy, fiatal  életének 2iMlr, boldog házasságának 
4-ik évében, hosszas szenvedés után mai napon reggeli fél 
6 órakor elhunyt. A megboldogult htllt tetemei hétfőn,  f. 
hó 10-én, délután 3 órakor fognak  Budán, a XVII. ?zámu 
helyőrségi kórház halottas házában, az ev. ref.  hitvallás 
szertartása szerint megáldatni és a katonai sírkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Budapest, 19C0. szept. hó 8-án Özv. 
Groák Gyuláné, mint édesanyja. Özv. Szabó Károly né, mint 
anyósa. Dr. Groák Ernő, Malvin férj.  Radó Bertalanná és 
Groák Ödön mint testvérei. Radó Bertalan, Beczássy Ju-
liska férj.  Szobotka Rezsőné, dr. Beczássy Gyula, Szabó 
Erzsébet férj.  Kovács Móriczné, Szabó Margit férj.  dr. 
Jakab'názy Zsigáné, dr. Szabó Károly, Szabó Kálmán és 
Szabó Ilonka mint sógornői, illetve sógorai. 

Tegnap, 15-én reggel hunyt el id. Tibád  Ger-
gely tekintélyes városi polgár, a megyei törvhat. 
bizottságnak tagja életének 53-ik, házaséletének 29. 
évében, Temetése holnap 17-én d. e. 10 órakor fog 
megtörténni a r. kath. vallás szertartása szerint. 
Halálát neje, szül. Barkóczi  Juliánná és nyolcz 
gyermeke siratja. 

Székely kérdés. Egy nem rég megjelent kis 
füzetben  Mika  Ottokár azt a javaslatot teszi, hogy 
a székely társadalom .alapítson egy székely ipari 
termékeket értékesítő részvénytársaságot, vagy he-
lyesebben szövetkezetet, tőkepénzesek, de még iu-
kább az érdekelt kisiparosok és gazdák részvételé-
vel, mely a már honos házi és kisipari czikkeknek 
lendületet adjon. A társaság, mely nem üzérkedési 
czélzattal alakulna, azt hiszi, hogy |mégis jól pros-
perálhatna s e mellett egy olyan czélt szolgálna, 
melynek következményei kiszámíthatatlanok, mert a 
székely megyékben a fa,  agyag, szalma, nád és szövő 
házi ipar és a kis ipar körébe vágó bútor-, bőr- és 
más létező iparágakat fejlesztené,  versenyképessé 
tenné, uj iparágakat honosítana meg, s ez által az 
általános vagyonosodást előmozdítaná, a megélhetést 
itthon minden törekvő munkás egyénnek biztosítaná. 
A társaság székhelyéül a geográfiailag  központi Szé-
kely-Udvarhelyt tartaná legalkalmasabbnak, mely 
széhelynek fióktelepei  lennének Csikszerda, Sepsi-
Szent-György, Kézdivásárhely, Maros-Vásárhely és 
Torda, a mely helyeken a társaság a vidékekről a 
versenyképes ipari termékeket készpénzzel bevenné, 
raktározná s a központi igazgátóság azok értékesí-
téséről az ország mindeu részében gondoskodnék. 
Ezzel megkönnyítené a termelést, mert az előállító 
válláról az értékesítés nehéz munkáját levenué és az 
által elősegítené a ^tökéletesebb és nagyobb produk-
cziót. A társaság gondoskodása arra is kiterjedne, 
hogy azok az ipari czikkek előállítása, melyek az 
országban s esetleg az ország határain tul is piaczra 
találnáuak, de még a székelyeknél meghonosítva nin-
csenek, ha azok készítéséhez a feltételek  különben 
megvannak, meghonosodjanak, akár a kormány se-
gítségével, akár anélkül. 

Az álvégeladások ellen. Udvarhelyvármegye 
közigazgatási bizottsága 12 én tartott gyűlésében az 
alispáni jelentéssel kapcsolatban Ugrón  János orsz. 
képviselő, biz. tag az álvégeladásokra, hívta fel  a bi-
zottság figyelmét.  Az ügyet mi lapunk hasábjain kö-
zelebbről tettük volt szóvá, hogy az ilyen alkalmi 
eladások a közönség becsapásán kivül a tisztességes 
üzletembereket is károsítják. Ugrón kérte az alis-
pánt, hogy az ilyen, talán éppen engedély nélküli, 
alkalmi elárusitást rendező üzlettulajdonosok ellen 
alkalomadtán a legszigorúbb eljárást szíveskedjék 
megindítani. Bamokos  alispán válaszában megje-
gyezte, hogy ilyen engedélyeket az iparhatóság adja 
ki s azok ellen még egyetlen egy alkalommal sem 
adtak be hozzá panaszt; gondja lesz rá, hogy a fel-

merülhető esetben a legszigorúbb eljárás vezettessék 
be az illető ellen. — Az ipartörvény elleni kihágási 
ügyek felülbírálásával  a kereskedelemügyi miniszter 
azt az újítást hozta be, hogy minden konkrét eset-
ben, amidőn az efféle  kibágási ügy a benyújtott fel-
lebbezések következtében harmadfokú  elbírálás czél-
jából elébe kerül, kimondja, hogy a megbüntetett 
üzlettulajdonos köteles az ipartörvény 51. §-ban elő-
irt engedélydijat utólagosan megfizetni  s az alkalmi 
eladás ideje alatt a kimutatható 10%-át az iparha-
tóságnak beszolgáltatni. Méltán illeti példás bünte-
tés az ilyen üzlettulajdonosokat, akik a törvényben 
meg nem engedett hamis végeladásokat és minden-
féle  alkalmi olcsó elárusitásokat eszközölnek. Hihe-
tetlenül olcsó, állítólagos üzletfeloszlatás  érdekében 
okázziókat rendeznek, anélkül, hogy ehhez a tör-
vényszabta iparhatóságok engedélyét megszereznék. 

Uj pótadó. Lapunk mult heti számában ilyen 
czimmel megirt hitünket többen akként értelmezték, 
hogy az abban említett vármegyeház költségére 3°/0 
és a tiszti nyugdijalap költségvetésében mutatkozó 
hiány fedezésére  2%-os pótadó - ujabb adók s mint 
ilyen, ujabb terheket ró a vármegye közönségére. 
Sietünk kijelenteni, hogy az érintett pótadók már 
régebben meglettek szavazva s ez alkalommal Bu-
mokos  alispán a f.  hó 17-iki közgyűlés elé ezeknek 
csak a jövő évre, 1901-re, való kivetése iránt tett 
előterjesztést. A megyei pótadó igy tehát nem hogy 
szaporodást mutatna, de 1 °/0 - a ], a betegápolási pót-
adóval, kevesebb. 

A czimkórság alkonya. Az uj korszak és uji-
tás szelleme mindenhez hozzá nyul, még a nagyra-
becsült és t.ulliczitált czimekhez is, amely igen sok 
esetben csupa jóakaratból megkeseríti sokak életét, 
már természetesen azokét, akiknek zokon esik, ha 
társadalmi állásuknál őket nagyobbra titulálják. A 
czimek fokozatai  azonban manapság már sokat ve-
szítettek értékükből, amióta a kutyabagosi harango-
zót is nagyságosnak titulálják vasárnap, ainidőu a 
szomszédos füidőre  rándul s tudvalevőleg nadrágot 
huz és kivasalt inget ölt magára. Bizony nem sokat 
ér ilyenformán  tehát már valóságos nagyságos ur-
nák születui s hiába már ma minden kapaczitálás: 
a csúf,  prózai, praktikus világban a titulusoknak, a 
tuludvarias szólásformáknak  bealkonyodott. Legalább 
erre enged következtetni a kereskedelemügyi minisz-
ternek egyik közelebbről a közúti kerületi felügye-
lőknek és államépitészeti hivataloknak kiadott ren-
delete is, amelyben a közigazgatási intézkedések, 
határozatok, átiratok, rendeletek és különösen a je-
lentések és felterjesztéseknél  eddig szokásban volt 
minden felesleges  bürokratikus czifraság  és terjeu-
gősséget mellőzni rendel. Igy például az ő hozzá 
teendő felterjesztésekben  a „van szerencsém", „bátor 
vagyok", „mély tisztelettel jelentem" stb. szokott 
kifejezések  a rövid „jelentem", „felterjesztem"  szók-
kal kívánja helyettesíteni. Ezt természetesen jó tu-
domásul venni minden közhivatalnak, hogy az al-
kalomadtán kapandó átiratok rövid és határozott 
szövege fölött  nehogy megütközzék s talán udvariat-
lanság vádjával illesse az illető hivatalt. Vajha a 
többi miniszter is követné a megkezdett jó és prak-
tikus mintát. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhely vármegye köz-
igazgatási bizottsága 12-én tartotta Hollaki  főispán 
elnöklete mellett e havi gyűlését, melyen az aug. 
havi darabok nyertek elintézést. A tagok közül je-
lenvoltak: dr. Bamokos  Andor, gr. Lázár Adám, 
Sándor  Mózes, Jung-Cseke  Lajos, Ugrón  János, 
Biószeghy Samu, dr. Válentsik  Ferencz, dr. Lengyel 
József,  Eoediger  Gyula, Bedö  Ferencz, Harmath 
Jenő, Perszián János, Lántzky  Sándor és Ádám 
Albert, dr. Keith  Ferencz, Szabó  Gábor. Elsőuek dr. 
Bamokos  alispán tette meg jelentését. Alispáni ik-
tatóra érkezett a tárgyalás alatt álló hóban 1794 
ügydarab, amelyből 1389. db nyert elintézést. Kór-
házi főorvosnak  dr. Imre  Domokos neveztetett ki, a 
ki a kórház vezetését f.  hó 1-én átvette. Sajnálattal 
jelenti be, hogy a házi pénztári hivatal ellen a fe-
gyelmi vizsgálatot elrendelte, mivel a miniszter ál-
tal kitűzött szoros határidőre a számadásokat nem 
készítette el. Az utóállitások megtartattak. Az állat-
egészségügyi viszonyok a hó folyamán  rosszabbodtak. 
Ugrón  János az alispáni jelentésnél az álvégeladá-
sokra hivta fel  a bizottság figyelmét,  melyről lapunk 
más helyén emlékeztünk meg. — Ferenczy  Gyula 
árvaszéki elnök jelentése szerint a vármegye árva-
székének iktatójára érkezett 1724 ügy darab, előző 
hóról átjött elintézetlenül 278, amely közül összesen 
137 db intéztetett el. A gyámoltak és gondnokoltak 



száma a hó végén 10470 volt. Sz.-Udvarhely város 
árvaszékéhez iktatóra érkezett 72, jul. hóról átjött 
2, elintézést nyert 70 ügydarab. — Dr. Lengyel 
József  m. főorvos  jelenti, hogy a közegészségügy ál-
lapota a megelőző hóhoz viszonyítva, nem kielégítő, 
mivel a heveny-bélhurut megyeszerte nagy számmal 
lépett föl.  Betegedés történt kanyaróban 4, vörheuy-
ben 2, roncsoló toroklobban 5, hasi hagymázban 5, 
vérhasban 9, hökhurutban 1. A megyei közkórház-
ban ápolt betegek száma 75 volt. — Sándor  Mózes 
kir. tanfelügyelő  jelentése szerint az iskolákba beirt 
tanulók száma a 22,615-öt meghaladja. A városi el. 
fiúiskola  1. oszt. a gyermekek száma a 70-et már 
elérte s igy tehát a párhuzamos osztály beállításá-
ról gondoskodni kell. A beomlott kőrispataki iskola 
kőből épült és cseréppel volt fedve  s igy azt a szú 
gyanú nélkül őrölte meg s csakis a véletlennek kö-
szöuhető, hogy szerencsétlenség nem történt. A fe-
gyelmi vizsgálatot különben ugy a községi elöljáró-
ság, mint az iskolaszék tagjai ellen be vezette. Ez al-
kalomból kifolyólag  a megye összes intézetei szak-
értő által megvizsgáltattak s csakis a h.-alm;isi is-
kola egyik tantermét falrepedés  következtében kel-
lett be tiltani. — Harmath  Jenő alügyész jelentése 
szerint a kir. törvszék központi fogházábau  1 vizsg., 
16 elitélt, a sz.-kereszturiban 14 elitélt, a h.-oklándi-
ban 15 elitéit, összesen 1 vizsg. és 45 elitélt fogoly 
volt letartóztatva. — Diószeghy Samu kir. főmérnök 
jelenti, hogy úgy az állami, mint a törvénybatós gi 
utak az egész hó folyamán  jók voltak, közlekedési 
akadály nem fordult  elő. A betleufalvi  útszakasz 
építése halad, úgyszintén a f.-rákosi  útszakasz épí-
tése is a rendes időre befejezést  nyer. — Eoediger 
Gyula kir. pü. igazgató bejelenti, hogy aug. hóban 
egyenes adóban befolyt  33,235.37 kor., hadmentes-
ségi dijban 348.— , bélyeg-és jogilletékben 56-53 66, 
fogyasztási  adóban 44,438.44, dohányjövedékben 
33,173,29. Házadómentesség 5 esetben engedélyezte-
tett. - A tárgysorozat 179 pontból állott, melyből 
148-at részben adóügyi fellebbezés,  részben az adók 
késedelmes behajtása miatt a községeknél a felelős-
ség kimondása képezett. A gyűlés 12 órára véget ért. 

Öngyilkos körjegyző. Fancsali  Dénes körjegyző 
e hó 12-én Farkaslakán öngyilkosságot követett el. 
Az elhunyt 56 éves és 25 éven keresztül lelkiisme-
retes és jómódú jegyzője volt a községnek. Halála 
okául nagyobb fizetési  kötelezettségeit tartják, ame-
lyeket mint kezes kellett teljesíteni, habár ez össze-
gek távolról sem veszélyeztették exisztencziáját. Ha-
lálát neje Székely  Zsuzsánna és leánya, úgyszintén 
nagyszámú rokonság gyászolja. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

Szeptember. Ön is! — A versek nem állják ki a kriti-
kát. Itt-ott van bennük ugyan egy-egy melegebb sor, de ez 
nagyon kevés ahoz, hogy laposságukat és fegyelmetlen  külső 
alakjukat expiálja Ez az egyenes igazság, amit jobb kár nél-
kül megtudni, mint kárral. Kiadót ugyan fog  rá találni (mert 
már ma ugyan mi az ördögre nem akad ?), azonban ha kiadja, 
biztosan rajta fog  veszíteni. — Szívesen mondtunk volua felő 
lük jobbat. (De majd még akadt volna olyan erős, szeptem-
beri kritikus, aki azzal gyanúsított volna meg, hogy nem 
tudjuk az anyagi érdeket a szellemi munkálkodástól elválasz-
tani, s abból magunknak tőkét csinálunk 1!) 

B. V. H. A kérdéses „Banálitás" czimü czikket közlésre 
neküak is fölajánlották,  azonban mivel azt, — ha részben iga-
zat is adtunk annak — nem fogadtuk  el; s azt csak olyan 
esetben közöltük volna, ha a czélzás — amit jól gyanított — 
még markánsabb vonásokban lesz kifejezve,  mely hogy meny-
nyire nem volt meg benn, abból tűnik ki legjobban, hogy 
— hol jelent meg 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Hyilttér. 
A Sz. Udv. cz. lap 35 ik száma, a — „Külön-

félék  rovatában" — „Az ünnepek megtartása" czini-
alatt, a többek között, az oklándi csendőrök figyel-
mét arra is felhívja,  hogy kicsit  a homoród mentén 
miért nem néznek szét? Elmondja botránykozását s 
azt is, hogy „különben a nép papjai után indul, 
mert az ottani r. k. plébános is kalákában kaszál -
tatott vasárnap délelőtt." 

A Homoród mentén az abásfalvi  gr. szertartású 
esperessel négy róm. kath. plébános van ; tiltakozom 
az ellen, hogy bármelyik is vasárnap kaszáló kalá-
kát tartott volna. A mi pedig engem illet megtoldom 
azzal, hogy kevés széna termő helyeimet párczellán-
ként mindeniket felébe  kiadtam Tóth József,  Szabó 
Dávid és Szolga Áron h.-karácsonfalvi  gazdáknak. 
Belső telkemen a gyümölcsfák  alját pedig tavasztól 
mostanig a libák kaszálják, Dem lévén szabad, libát 
a mezőre bocsátani Igy 19C0. évben sem kalákával, 
sem anélkül nem kaszállattam. Ennyit az igazság ér-
dekében. 

H.-Karácsonfalván,  1900. szept. 10-én. 
Szekeres János, 

r. k. plébános 

László és Társa 
elsőrendű angol férfi-szabók. 

Budapest, London, 
Dorottya-utcza 7. 9. Cork. Street. 

Különleges genre angol szövetekben. 
A nagyérdemű közönség b. figyelmébe  njánljuk, 

hogy a czég egyik képviselője jövő hét folyamán 
Székelyudvarhelyre a szövetgyüjteménynyel megér-
kezni fog. 
— K i v á n a t r a mintákat bérmentve. — — — — 

* E rovatban foglaltakért  felelősséget  nem vállal a Szerk. 

M a k u l a t ú r a papiros méterniiizsiínkint 
7 for intér t k i a d ó h i v a t a l u n k b a n e l a d ó . 

Székely-Udvarhelyen, a Szombatfalvi  utczá-
ban 253. házszám alatt lévő emeletes kőhá-
zam, kerttel, udvarral és az összes melléképü-
letekkel együtt, 1901. április hó 24-tól számí-
tandó 3—6 évre bérbeadó. 

Az évi bérösszeg: 730 (hétszázharmincz) 
o. é. forint  vagyis 1460 (egyezernégyszázhat-
van) korona. 

SeToesi -ái-lsos, 
kir. közjegyző. 

Kttiintetés: 
Arany éremmel  az 1900. párisi  világkiállításon az összes 

versenyzők között a hangszerek csoportjában. 
Hadsereg szállításért ezüst étemmel. 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

a cs. és kir. hadsereg és m. kir. honvédség egyedüli 
szállítója 

BUDAl'EST, II . , Lánczhid-utcza 5 . 
Iskolai és mesterhegedük 

vonóval. 
Gordonkák vonóval. 

Nagybó'gó'k vonóval. 
Fuvolák. 

Szárnykürtök. 
Ösi magyar tárogató 

szabadalmazva 
Cziinbalmak. 

Elpusztithatlan, erős hangú 
harmonikák. • 

Egy finom  hegedű vonóval 
és tokkal 7 frt. • 

Templomi és más zenokarok 
részére szükséges 

előnyös fizetési 
feltételek  mellett, legjutá-
nyosabb árban szállíttatnak. 

Községi dobok 
a legjutányosabb árakban. 

Nagy  képes  árjegyzék  ingyen és  bérmentve 
Harmonika árjegyzék külön kérendő. 

Magyarország legnagyobb 

fúvó-,  vonó- és ütő hangszergyára 
Uj ezukrászat a Budapest-szálloda éttermében! 

T a n szerencsém a n . é . közönséget ér tes í teni , hogy n a p o n t a friss tész-
t á k a t , t o r t á k a t és többféle ezukrászsüt e m é n y t t a r t o k készletben. Előleges 
m e g r e n d e l é s e k kiváló gonddal és m é r s é k e l t á r b a n te l jes í t te tnek , úgyszintén 
fagylaltot is k i v á n a t r a b á r m i k o r készi tek . 

Teljes tisztelettel 

Müller Károly (Budapest-szálloda.) 
Mindennap friss tészták! 

„Afroditin 
© @ Csak nőket érdekelhet e szenzácziós felfedezés! 
mellszépitő, a háremhölgyek csodahatásu laurus-írja, maiy visszavarázsolja a nöi kebel elvesztett 
ifjúi  üdeségét, ruganyos teltségét A testbört bársony-lágyságuvá és selyemfényűvé varázsolja. Ezen csoda-
hatású ír gyógynövényekből készül, tehát semmiféle  ártalmas anyagot nem tartalmaz. Egy tégely ára használati 
utasitással 4 korona. Törvényesen védve. A pénz beküldésével vagy utánvéttel megrendelhető a 

„StearoptfnUm"  laboratór iumában: Budapest , V I I . kerület , Mexikói-út 8 8 . **ém. 

A T P Jft n H Ü T I I I I I Ü Ü ^ (Olaj-sebtapasz) Bámulatos gyorsan gyógyító 
\ I i A ff  i 1 B I l l l l l l IVI olaj-sebtapasz, a mely egyetlen a maga nemében s egy 

^ B u d a p e s t e n a k a t o n a s á g n á l o r v o s i l a g r e n d e l v e . 

Biztosan gyógyítja s a fájdalmat  rögtön csillapítja bármily sebeknél: vágás, zúzódás, égés, fagyás,  mindenféle 
kelevény, a nő i emlők gyuladása és gyűlése, a t i tkos betegségek, k iütések s tb . 

Egy adag ára használati utasitással együtt 2 korona. 
A hatásáért kezességet vállal, a mi ha elmaradna, - a pénzt vissaszolgáltatja a „Stearoptinum' labolatoriuma. 

A pénz beküldésével vagy utánvéttel megrendelhető a „stearoptinnm" labolatoriumában 


