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A jelen. 
Székelyudvarhely, márcz. 19. 

Ha idegen jönne ide s átvezetvén őt kies 
vidékeinken, az édes tavaszi nap sugarainál 
látuá a termékenyülő magyar földet; ha itt töl-
tené a remények valóra válásának idejét, mikor 
a buzaszár kalászt vet s Isten szabad ege alatt 
husz millió embernek való kenyérgabonakazal 
rengetege fekszik; látná réteinket, melyeken két 
országnak elegendő husanyag legel; látná szüre-
tünket, mikor a hegynek zamatos leve, ez a 
királyi folyadék ezrével tölti meg a potrohos 
hordókat; látná munkásaink hét milliónyi sere-
gét, akik izmosak és tanulékonyak: látván mind-
ezeket, bizvást azt kellene hinnie, hogy boldog 
országban jár. 

Mennyire meg lenne lepve, ha azt monda-
nánk neki, hogy a látottak csupa csalóka tüne-
mények ! Mert ez a termékeny erőtől duzzadó 
föld kalász-rengetegável és illatos rétjeivel az 
adósságok nyomasztó terhe alatt nyög, ugy, hogy 
a gazda már csak bérlője földjének; mert az a 
búzakészlet, mellyel mezőink dicsekszenek, alig 
téríti meg a befektetett munkának kamatját; 
állatainknak nincs piacza, borunknak nincs piacza, 
de más ország állatjainak, idegen boroknak Ma-
gyarország jó piacz ; munkásaink a rosszra csá-
bító unalom társaságában töltik a telet, elége-
detlenek és szegények, van köztük néhány száz-
ezer szocziálista és évenkint negyvenezer kiván-
dorló. Méltán felsóhajtana az idegen: mint kel-
lett gazdálkodnia ennek a természettől pazarul 
•megáldott nemzetnek, hogy ide jusson. 

De egyenesen hitetlenül rázná a fejét az 
idegen, ha azt hallaná, hogy mindarról, ami a 
magyar föld felbecsülhetlen éléstárát illeti, ami 
a föld milliónyi termelő munkásának napi élet-

Márczius tizenötödikén.*) 
— Irta: Szemlér Ferencz. — 

Mélyen Tisztelt ünneplő közönség I — Az emlé-
kezésnek megszentelt ünnepét Uljiik ma. Lelkünk, 
amely különben a mindennapi élet nehéz gondjaival 
terhesen csak előre tekint s izzadva keresi a hol-
napnak falat kenyerét, a mi lelkünk ma ünnepi ru-
hába öltözködik, visszanéz nemzete múltjába s a 
hazaszeretet meleg fénye mellett egy félszázadnak 
messze távolságát futja be, hogy újra lássa s hogy 
magyarságának nemes lelkesedésével újra köszöntse 
azt a márcziusi nagy napot, amelyen megszülettek 
8 uj életre hívták a magyar nemzetet a szabadság, 
egyenlőség, testvériség szent igéi. 

Mert a nemzetek múltja, Mélyen tisztelt ün-
neplő közönség, a komoly tanulságok kincsesháza; 
könyv, amelynek érczlapjaira a nemzeti boldogulás 
Csalhatatlan örök törvényei vannak belevésve. És aki 
igazán szereti hazáját és ezen szeretetben teljes ere-
jével dolgozni akar a nemzet jövőjének felvirágozta-
tásán — annak minél gyakrabban bele kell tekin-
tenie ebbe a kincsesházba és tanulékony szivvel 
minél többször olvasnia a nemzeti történet nagy 
könyvének lapjait, mert a jelennek ingadozó áram-
latai között egyedül a letűnt századok példaadó ta-
nulsága: apáinknak a jogért, igazságért folytatott 
önfeláldozó küzdelmei mutatják az irányt a adják 
kezünkbe azokat a fegyvereket, amiknek segítségével 
ezt a drága földet, a mi édes magyar hazánkat a 
magunk, véreinek és utódaink számára még sok ezer 
éven át megtarthatjuk. 

íme, Mélyen tisztelt ünneplő közönség, a mai 
*) Elmondotta szerző a Székely Dalegylet márcz. 15-én 

tartott ünnepélyen. 

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

feltételeit illeti, ami a termelt kincsek eladását, 
kivitelét, értékbiztositását, forgalmát, ami a ter-
melők erősítését és ellentállási képességének fo-
kozását illeti: mindezekről a kérdésekről másfél 
esztendő óta szó sem esett a magyar ország-
gyűlésen 

És ha tapasztalná az idegen, hogy még a 
legkisebb falu gazdája is nem a saját mestersé-
gének politikáját üzi, hanem közjogi paragra-
fusok értelmezésében fájul meg a feje, hogy a 
nemzeteket átalakító gazdasági események alig 
érdeklik öt, hogy a kiegyezésnek, a szerződé-
seknek a magángazdálkodásra kiható vonatkozá-
sait alig ismeri valaki, ámde lázas figyelemmel 
kiséri mind a képviselőházi folyosó napi plety-
káit és szenzáczióit s ha tapasztalná, hogy még 
az egyszerű nép is megvetvén a munkálkodás 
s a józanság erényei által felkínált apró, de biz-
tos sikereket, utópiákban keres kárpótlást nyo-
moruságaiért: ezt tapasztalva az idegen, bizo-
nyára azt hinné, hogy a csendes örjöngések ha-
zájában jár. 

És az idegen akkor találná el az igazsá-
got, mikor nem a boldog országot látná, de a 
szerencsétlen országot ismerné fel itt. 

Szinte példátlanul áll, hogy egy nemzet 
megélhetésének és haladása reális feltételeiuek 
eltűrte volna oly tartós háttérbe állítását, mint 
mi tűrtük ezt. Hiszen vannak magasabb erkölcsi 
ösztönök, magasabb nemzeti ambicziók, amelyek-
nek köréből nem szabad fájlalni az értük ho-
zott anyagi áldozatok nagyságát. De nem tu-
dok én arra a vigasztaló megállapításra jutni, 
hogy a nemzet most csakugyan azért feledke-
zett volna meg anyagi életéről, hogy önérzet-
beli kötelességeinek áldozhasson 2sem ugy lá-
tom én, hogy a nemzet alkotmányos képviselői 

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 

pusztán azért állították az országot az eszmé-
nyek áldozó oltára elé, mert meg lettek volna 
győződve arról, hogy a nemzeti fejlődés fokoza-
tán ezen áldozat elől kitérni nem lehet. Félek, 
hogy ezek a politikusok nem tudták kiszámítani 
az országtól követelt áldozat nagyságát s nem 
tudták ezt józanul egybevetni az elérhető ered-
mények értékével. De még jobban félek attól, 
hogy az a hangulat, mely a kaland színvona-
lára hanyatlott obstrukeziónak sem elég erőt 
nem tudott kölcsönözni, sem fékezni őt nem 
tudta másfél éven át: hogy ennek a jobbra is, 
balra is erélytelen hangulatnak olyan nemzet 
volt a forrása, mely még ma sem ismeri hala-
dásának biztos útjait. 

Egy örökké ábrándozó, de örökké bizony-
talan lélek habozásábán mutattuk be magunkat, 
nem tudván, hogy mit kívánjunk, mert nem 
tudtuk, mit kívánunk. Nem volt olyan program-
munk, mely a nemzet többségét a haladás fo-
kozataihoz valóban odakapcsolná s igy történ-
hetett meg, hogy a gyorsabb haladás egyetlen 
röpke reménye zavart idézett elő s majdnem 
pozicziójától fosztá meg a mindennapi élet ve* 
zetőit. Az egyik programm: a függetlenségi 
nagy erőmutatványt követelt a nemzettől, a fizi-
kai erőgyarapodás feltételeiről való gondoskodás 
nélkül. A másik programm: a szabadelvű párti 
a lélek illuzióvágyának kielégítése nélkül akarta 
vezetni a testet és egyik sem birta cselekvésre 
a közakaratot és beállott az az eset, mikor 
nemcsak a közvélemény, de az egyén is a lelki 
vágyak meg az élet gyakorlati ösztöneinek két-
felől érvényesülő hatásai között oszlott meg. A 
csakis harmonikusan és csakis együtt vezethető 
elemeknek ez a szétforgácsolódása minden cse-
lekvés halála lőn. 

napnak jelentősége. Mi 1848. márczius 15-ének 
emlékezeténél nem a lelkesedés szalmalángját akar 
juk felgyújtani, nemcsak beletekinteni akarunk egy-
két perezre nemzeti történetünk ezen fényes lapjába, 
de olvasni akarunk belőle s az onnan merített ko 
moly tanulságokkal feléleszteni szivünkben a férfias 
elhatározások soha ki nem alvó tüzlángjait. 

Mert mi nemcsak szánkkal akarjuk éltetni a 
hazát. Mi cselekedni is akarunk érette s istenszabta 
hivatásunk körében életünkkel, tetteinkkel akarjuk 
bizonyságát adni férfias hazaszeretetünknek. 

1848. márczius 15-e ugy tűnik föl előttem, 
mint hosszú, nyomasztó éj után a pirkadó májusi 
reggel hajnalhasadása. 

Ez a nemzet, amelyet a népek sorsát intéző 
Isten keze a kereszténység és a nyugati mUveltség 
védőbástyájaként állított ide, hatalmas lépéssel akarja 
előbbre vinni haladásának, fejlődésének diadalszeke-
rét ; ki akarja tolni ezeréves alkotmányának erős 
falait, hogy az az egész nemzetet egyenlő jogokkal, 
egyenlő kötelességekkel fogadja védelmébe. És mit 
tesz? Nem hallgat a kicsinyhitüekre, hanem kigön-
gyöli az ősöknek dicső harezokban megtépett zász-
laját, erős kezekkel reáirja a szabadság, egyenlőség, 
testvériség hármas jelszavát s aztán hirdeti bátran, 
hirdeti hangosan: hármat akarok. Akarom a szabad-
ságot és függetlenséget minden ügyeinknek végzé-
sében ; eltörlöm a robotot, leveszem népem vállairól 
a jobbágyságnak rabszolgajármát, jogokat adok neki 
s kötelességeket másoknak, hogy igy jogban és kö-
telességekben egyenlő legyen e hazának minden 
gyermeke s ami ebből önként következik, akarom 
végül harmadszor az itt lakó összes nemzetiségeknek 
a haza szeretetében, a törvények tiszteletében s a 
honfiú kötelességek teljesítésében nyilvánuló őszinte 
testvériségét. 

Íme, ezeket a magasztos eszméket hirdette a 

magyar nemzet 1848. márczius 15-ikén. A nap tehát 
megjelent a szeuihatáron, aranyos sugarai beragyog-
tak a hazának minden szögletébe s ahová ragyogtak, 
nemcsak világítottak, hanem melegítettek is: honfi 
szivekben forró, pezsgő melegét élesztették a honfiúi 
lelkesedésnek és mélységes hazaszeretetnek. 

És erre a mélységes hazaszeretetre a magyar 
nemzetnek szüksége is volt. 

Mert a népszabadság, mint a történelem bizo-
nyítja, drága kincs, amelyért a nemzeteknek meg 
kell jármok az önfeláldozó szenvedések nehéz kálvá-
riáját. Boldogság a szabadság azoknak, akik azt él-
vezik, de lemondás, vértanuknak önfeláldozása, ömlő 
vér és halálhörgés azoknak, akik azt megszerzik. 

És hogy egy nemzet a Golgotára, a vértanu-
ságnak erre a kálváriájára ráléphessen; hogy érde-
mesnek mutathassa magát a szabadságnak drága 
kincsére — szivében az igazi hazaszeretetnek kell 
lakoznia. 

Az igazi hazaszeretet pedig, az a szeretet te-
hát, mely vértanuságra is képes s egyedül tudja ki-
érdemelni a szabadság drága kincsét — ez a haza-
szeretet ott gyökerezik az Istennek, a vallásnak és 
erkölcsös életnek őszinte szeretetén. Kell-e bizonyí-
ték? Nos hát, nemzetemnek, édes magyar hazánk-
nak ezeréves története a legszebb tanúbizonyság rá, 
hogy ez a nemzet az Isten, a vallás az erkölcsös 
élet szeretetét a haza szeretetétől soha el nem válasz-
totta. Isten, haza, király 1 olyan hármas egység, a 
melyet szétválasztani, egymástól elkülöníteni hazánk 
történetében sohasem lehet. Szent István, Szent 
László, Nagy Lajos, Mátyás, a Hunyadiak, a Zrí-
nyiek, a Dugovicsok, a Kapisztránok, a Bethlehenek, 
a Rákócziak s ezer éves történetünknek annyi hőse 
és vértan uja mind ebből a hazaszeretetből táplál-

I koztak. Az 1848-iki szabadságharcz nagy hőseit is 
I az ősöknek ez az Ibten szeretetéből táplálkozó haza-



Tuljutván a holt ponton, a haladás tapasz-
talati törvényének egy ujabb tanulsága előttünk 
áll. Ne legyen a politikus se poéta, se szám-
tanár, de keressen közvetlenebb kapcsolatot a 
dolgozó társadalommal, melyben a kenyérért 
munkálkodó karhoz az eszmények meleg otthona, 
a sziv hajtja a vért, de az erőt e kettőnek a 
gyomor tápláléka adja meg. Ez a magyar nép 
a maga erős történelmi érzékével, fogékonysá-
gával a szabad eszmék iránt s hevülékeny tem-
peramentumával nemzeti czélok számára az erők 
kimeríthetetlen forrását igéri. Csak józan össz-
hangba kell hozni czéljait erejével, teherviselé-
sét teherbirásával, szivét a gyomrával, hogy 
egyik se legyen üres! De gazdasági öntudatá-
ban még jobban felkábitani, hogy annál meg-
gondolatlanabbul űzzön érzelmi politikát: ez oly 
hiba volt, mely jó eredményekhez nem ve-
zethetett. 

Gazdasági öntudatunk, mely eddig sem 
volt erős, most a belharczok izgalmai után még 
gyöngébb lőn s ha a jövőbe nézek, ugy látom, 
ez egyik legnagyobb nemzeti veszteség. Kétségbe 
nem ejt az úgynevezett nemzeti küzdelem vér-
telensége, mert ezért nem a nemzetet, de a vele 
rosszul taktizáló politikusokat terheli a hiba. 
Ámde annál inkább elszomorit az, hogy a köz-
gazdaság s a népkultura feladataitól két eszten-
dőt elraboltak az események és nem alakulha-
tott ki az erős gazdasági közvélemény. 

Vajha a felzaklatott ország fokozott buz-
galommal térne vissza az elhanyagolt gazdasági 
tevékenység lassú, de biztos sikerekkel kecseg-
tető köreibe s vajha belátnák végre politikusaink, 
hogy egy gazdaságilag gyenge nép kezében a 
paragrafus-vívmány mit sem ér. A nemzeti vív-
mányok, a dicsőség, a szabadság törvénykönyvbe 
iktatott diadaljelei mit érnek mind, ha azt lát-
juk, hogy szaporodnak a paragrafusok, de egyre 
reménytelenebb az élet; hogy több egy törvény-
nyel, de kevesebb ezernyi magyarral a nemzeti 
politika igazi véranyagából! b -y b - » . 

szeretete állítja a csatasorba. Ez a hazaszeretet ön-
tött Mélyen tisztelt ünneplő közönség a harangokból 
ágyukat; ez készített a kaszákból szuronyokat; ez 
gyűjtötte össze a magyar családoknak őseiktől örö-
költ minden aranyát-ezüstjét, egész vagyonát, hogy 
tele kézzel és áldozatos szívvel tegyék le a haza 
oltárára. Ez a szeretet viszi aztán a magyar hon-
védséget diadalról-diadalra; ez rémíti halálra ellene 
forduló ellenségeit; ez fonja körül fejét előbb a di-
csőség, majd aztán a vértanúság glóriájával s ez 
kiséri el a túlnyomó erővel szemben a világosi fegy-
verletétel gyásznapjáig. 

És én szeretném, nagyon szeretném, ha most 
helyettem azon magyar anyák és apák közül beszélne 
egy, akiknek gyermekei ezeknek a héroszoknak, a 
magyar honvédeknek soraiban harczoltak és haltak 
meg a magyar szabadságért. Mert szeretném tő-
lük megkérdezni: „Mondd meg te magyar anya, mondd 
meg te magyar apa, honnan kapták fiaitok, leányai-
tok a hazának ezt a mély és igaz szeretetét ?u És 
ha őszintén felelni akarnának, apa is, anya is 
büszke önérzettel mutathatna önmagára, mondván: 
Tőlem tanulták. 

Igenis, Mélyen tisztelt ünneplő közönség, a haza 
szeretetet mi nem a könyvekből tanuljuk, a múltnak 
emlékei is csak ritkán fakasztják ki sziveinkből. A 
mi hazaszeretetünk mint az ág a törzshöz oda van 
nőve édes anyánk gyöngéd szeretetéhez, édes apánk 
gondoktól terhes homlokához. A mi hazaszeretetünk 
ott születik kicsiny bölcsőnk fodrai között, mikor 
gagyogni, beszélni kezdünk s édes auyánk imára 
kulcsolja kezeinket s mi az ő beszéde nyomán elő-
ször rebegjük el akadozó nyelvvel, de ártatlan szív-
vel a „Miatyánk" isteni imádságát; és ott fejlődik 
édes apánk példaadó élete nyomán, mikor tiszteletfel 
csókoljuk becsületes munkában fáradozó kezeit, mi-
kor vele együtt megyünk ünnepnapon az Isten há-
zába, s mikor térdén ülve áhítatos figyelemmel hall-
gatjuk tapasztalt szivének atyai tanításait. 

Mert, Mélyen tisztelt ünneplő közönség, kétség-
telen igazság az, hogy a nemzetek erőssége a csa-
ládok erősségén alapul. Erős pedig az olyan család, 
amely nemcsak tiszteletben tartja, de életével, tettei-
vel is követi az ősöknek példaadó erényeit: szereti 
az Istent, híven és bátran teljesiti vallási kötelessé-
geit s féltékeny őre a család s ezzel a társadalom 
erkölcseinek. Az ilyen családban nemes eszmék, fen-
költ érzések nemes talajából az igazi hazaszeretet-

Belföld. 
— Koaliczió. — 

Budapest, márcz. 16. 
A politikai életben szokatlan mozgalom jelen-

ségei mutatkoznak. Ideák merülnek fel a sajtóban, 
a parlamentben koalicziók jelszavát hangoztatják. 
Bizonyos ideges nyugtalanság észlelhető a kedélyekben. 

Mi az oka vájjon mind e jelenségeknek ? Meg-
modjuk nyíltan. Az obstrukczió leszerelése nem hozta 
meg a megnyugvásnak azt az általános érzetét oda-
benn a parlamentben, a mely például a Széli Kálmán-
féle pártközi egyezménynyel együtt járt. Az Ugron-
frakczióban erős keserűség maradt vissza. Alig, hogy 
kikerültünk az egyik obstrukczióból, máris lesik az 
alkalmat és módot az uj küzdelemre. A Kossuth-
párt érzületében nem homogén. Maga a vezér sajná 
latosképen hetek óta betegen fekszik lakásán. A 
párttagok között pedig dul a visszavonás és az elé-
gületlenség. Erősen szítják ezt az érzést a nap-nap 
után való igaztalan támadások, melyekben szomszé-
daik oldaláról részesülnek. 

Ily viszonyok között a Tisza-kabinet helyzete 
egyáltalán nem mondható rózsásnak. Ez a kormány 
dolgozni akar, javaslatai munkára szólítják fel a par-
lamentet. Dehát lehet-e eredményesen dolgozni evvel 
a parlamettel ? Ez a nagy kérdés. A mostani ideges-
ség állapota a munkára semmiesetre sem alkalmas. 
Ezt le kell vezetni valami normális mederbe. Mert 
az ellenzéki pártok féltékenykedésének és egymásra 
Hezitálásának félő hogy ismét csak az ország látja 
majd a kárát. 

Az ellenzék koalicziájának ideáját nem tudjuk 
szerencsés politikai gondolatnak. Ki lehetne a vezére 
egy ily tömörülésnek ? Micsoda konkrét czélért menne 
a küzdelem ? Az a küzdelem nem lenne-e ismét 
obstrukczió ? Vájjon nem ezt értik-e a tömörülés 
alatt ? 

De nem is fog az létrejönni. A mikor odabenn 
a parlamentben egy harcz megindul, a táborok min-
dig megtalálják természetes szövetségeseiket azok-
ban, a kik egyformán gondolkoznak. így mutatja ezt 
a tapasztalat. A parlamentek története azonban azt 
bizonyítja, hogy koalicziok szoktak alakulni egészen 
más alapon, nevezeteseu többségi  alapon, bizonyos po-
litikai ideák keresztülvitelére. 

Megvalljuk, hogy mi az ellenzék heterogén ele-
meinek tömörülésével sokkal szívesebben látnánk egy 
más koalicziót: a 67-es pártok koaliceióját a 67-es 
alap, tehát a közösen vallott politikai bázis megvé-

désén. Ez egy konkrét feladat. Mert ez az alap a 
közel jövőben erre a tömörült védelemre erősen rá 
fog szorulni. A külön vámterület kérdésével szemben 
át kell vezetni a parlamenti tárgyalás retortáin a 
a vámterületi közügyre alapított kieegyezést és a 
67-es törvényt félremagyarázó vagy egyáltalán el sem 
fogadó táborral szemben meg kell alkotni a véderő-
törvény reformját. 

Véderőreform és kiegyezés ! E két feladatra 
tömörülni fog kelleni a (37 es alap valamennyi párt-
jának. És ez a koaliczió sokkal természetesebb lesz 
annál, amit az ellenzék propagál. Mert a 67-es alap 
hívei egyazon nagy alapgondolatra építenek, mig az 
ellenzék k-talicziója szerteguruló golyókra helyezett 
alapon épülne fel Ez a gondolat életképtelen. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, márcz. 18. 

Az eke csillogó vasa belemélyed a barna 
földbe, hogy puha ágyat vessen a magnak, mely-
ből a mindennapi kenyér születik. Munkától 
kérgesedik a kéz, verejtékez a homlok s régi 
dicső csaták vérrózsás kardjaira hálót sző a fe-
ledés pókja. így tőrünk előre, nem szikrázó 
aczéllal, de a munka szeretetével és megbecsü-
lésével. így óvjuk reá hulló mocsoktól a sza-
badság, egyenlőség és testvériség zászlójának 
szűzi selymét, amit az utódok javára kivívtak 
a nagyok. De márczius idusának évfordulóján 
magához ölel bennünk a lelkesedés mámora, az 
ünneplés vágya s a földmives elereszti az eke-
szarvát, munkás leteszi a pörölyét, Írástudó a 
tollát, s a nyugalom és áhítat perczében lelke 
elé idézi a napot, mikor : 

Tavasz volt, éltet szülő lágy fuvalmát 
Éreztük mi is, fázó magyarok ; 
Megmelegedtünk enyhe sugaránál, 
S vártuk a vészt, mely ránk sújtani fog. 
S im hallunk a távol vihar szeléből 
Hozzánk csapódni tört, szórt hangokat, 
Szivünk kigyúl, feszülő húrja rájuk 
Rokon danára hős visszhangot ad. 
A Kárpát átbeszél az Alpesekhez, 
Tiszánk susog,; — rá a Szajna felel, 
Tokaj Champagne-nyal szűri levét össze, 
Páris és Pest egy levegőt lehel 1 
„Alons enfants!" harsogja lelkesülten 
Piros zászlók alatt a Szajnapart, 
8 öreg Dunának partján ezrek ajka 
Visszhangozza rá a : „Talpra magyar!"-t. 

S lelkünk megtelvén a mult emlékeivel 
és a jövendők reménységével, — dolgozunk, 
munkálkodunk tovább. 

nek nemes virága fog kisarjadni; s az ilyen család 
— mintaképe az igazi magyar családnak — a ma-
gyar haza számára nem ingó nádszálakat, nem kor-
hadt oszlopokat, hanem erős és hatalmas támaszo-
kat nevel gyermekeiben. 

Ilyen családoknak derék fiai küzdöttek és hal-
tak meg 1848-ban a magyar szabadságért. 

Hanem az a fényes nap, Mélyen tisztelt ün-
neplő közönség, amely 1848. márcz. 15-én oly ra-
gyogva kelt, véres sugarakkal áldozott le a világosi 
fegyverletételnél. És elkövetkezett újra a sötét, a 
vigasztalan éjszaka. 

De nemzetet, mely szabadságáért vérrel fizetett, 
eltiporni lehet, de megölni nem. A nap sem áldozik 
le örökre. Egyideig éjszaka van, de reggelre fordul 
az idő s a nap újra régi fényében jelenik meg ke-
letnek szemhatárán. 

A mi nehéz éjszakánknak is vége lett tehát. 
Fordultak az esztendők, eljött a hajnal tele ragyo-
gással s 1867. junius 8-án I. Ferencz József dicső-
ségesen uralkodó koronás királyunk a nemzet öröm-
rajongása között esküdött hűséget a magyar hazának 
újra visszaadott ezeréves alkotmányára. 

Azóta változatos esztendők haladtak alá. S ma 
itt állunk mi az ezeréves törzsnek tettekre hivatott 
hajtásai az ősöktől nyert egyenlő jogokkal s azon 
egyenlő kötelességgel, hogy hivatásunk körében min-
den erőnkkel, minden tehetségünkkel közremunkál-
junk a haza jövendő felvirágoztatásán. 

Az a lobogó, amelyre a magyar nemzet 1848. 
márczius 15-én erős kezekkel irta a szabadság, 
egyenlőség és testvériség szent eszméit s amelyet e 
nagy eszmékért vivott dicsőséges harezok során go-
lyók lyuggatták át s áldozatos honfivér fecskendezett 
he — ez a lobogó most a mi kezünkben van s mi 
egyéb a kötelességünk, ha nem az, hogy a béke ál-
dásos nyugalmában ennek a három eszmének minél 
nagyobb érvényt szerezzünk. 

De hogy ezt tehessük, szilárd, férfias meggyő-
ződéssé kell formálnunk szivünkben mai emlékeze-
tünknek, a 48-as nagy időknek 8 ezeréves történe-
tünknek minden tanulságát. Ez pedig az: hogy e 
három nagy eszméért s ezzel nemzetünk nagyságáért 
csak akkor fogunk áldásos, eredményes munkát vé-
gezhetni, ha oly magasan és oly tisztán lobog szi-
vünkben az Istennek, a koronás királynak és a ha-
zának szeretete, amily magasan és tisztán lobogott 

Mert, Mélyen tisztelt ünneplő közönség, az ősök 
erényeivel minden tehetünk, de semmit sem tehetünk 
az ősök erényei nélkül. 

Hatalmas fa a magyar nemzet, Mélyen tisztelt 
ünneplő közönség, amelynek gyökere az ezeréves 
mult s annak mmden tanulsága. Mi vagyunk ennek 
a fának kertészei és Istentől belénk oltott hivatá-
sunk és kötelességünk minden érzésünk, minden gon-
dolatunk, minden cselekedetünk által arra munkálni, 
hogy ez a fa miuél nemesebb gyümölcsöket terem-
hessen. Balga kertész pedig az, aki, hogy a fa fejlődjék 
és gyümölcsözzék, az egészséges gyökereket vagdossa 
el, nem pedig azokat a fattyú hajtás okát, amik hz 
éltető nedvet a meddő ágak haszontalan rostjaiba 
vezetgetik. Ne legyünk tehát balga kertészek Mélyen 
tisztelt ünneplő közönség 1 Ha szomorú a nemzetnek 
jelene ; ha lombjai hervadoznak, satnya bimbai korc* 
gyümölcsöket Ígérgetnek: ennek okát ne a múltban, 
ne az egészséges gyökéren keressük, hanem keressük 
itt magunk között. 

Éppen azért legyen jelszavunk apostoli kirá-
lyunknak jelszava: Bizalom az ősi erényben I Ri-
gaszkodjunk az ősi erényekhez s aztán Viribus uni-
ti* I Egyesült erővel! 

Egyesült erővel előre a mai kor vallástalan, 
erkölcstelen, s hazát és nemzetet veszélyeztető téves 
eszmékkel telitett áradatában a magyar nemzeti 
erényeknek és a magyar nemzeti erények leghiva-
tottabb őréoek és ápolójának, a magyar családnak 
megmentésére! 

Mert, ki ne látná, Mélyen tisztelt ünneplő kö-
zönség, hogy a magyar család hanyatlásnak indult. 
Szülék és gyermekek szivét nem melengeti már ugy 
ahogy kellene az ősöknek tettekben nyilatkozó Isten-
és hazaszeretete. 

Ezt a családot kell felemelnünk az emiitett 
nemzeti erények magaslatára, mert csakis így, a ma-
gyar anyák gyengéd szeretetén és a magyar apáknak 
az ősök nagy erényeit tettekre váltó életének pél-
dáján fog életre kelni egy az ősökhöz méltó erős 
nemzedék, amely magyar erényekkel szivében erős 
kezekkel munkálkodik majd nemzete boldogitásán s 
nehéz időkben erős lélekkel, bátor szívvel fog kiál-
lani a csatatérre, hogy miként nagy ősei tették, 
küzdjön s ha kall, életet áldozzon a szabadság, 
egyenlőség, testvériség hármas jegyében az Istenért, 
a királyért és az ezeréves szeretett magyar hazáért! 
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ugy az ujonczlétszám fenntartásáról, mint az 
1903-ik évi ujonczmegajánlásról szóló törvény-
javaslatokat. A két javaslatot Héderváry gróf 
Bécsbe vitte a királyhoz szentesítés czéljából s 
igy legközelebb a szentesitett törvényjavaslatok 
alapján megindulnak az országban a sorozás 
munkálatai. 

Az 1903. évi ujonczjavaslatok elintézésé-
vel a kibontakozásnak első, gyakorlati lépése 
megtörtént. A törvényhozásnak most már köte-
lessége, hogy a további produktiv munkájának 
akadályait is mihamar elhárítsa. A munkapálvá-
ról első sorban is mihamar eltávolitandók ezen 
akadályok, mindazok a törvényjavaslatok, me-
lyek a törvényen kiv üli állapot megszüntetését 
czélozzák ez állapot összes kihatásaiban. 

* 

Az indemnitási vita során, pompásan be-
vált Tisza István jövendőmondó talentuma. A 
miniszterelnök, amaz emlékezetes beszédében, 
melyet a szabadelvüpárt értekezletén tartott s 
melyben a harczot megelőző napokban kitartásra 
buzdította hiveit, képet rajzolt a magyar költ-
ségvetési vitáról s találóan jellemezte egy pár 
szóval azt a gonosz szokást, hogy széles általá-
nosságban mennyit szoktak beszélni a költség-
vetés folyamán anélkül, hogy a dologhoz szól-
nának. 

A napokban aztán be is vált ez a jöven-
dőlés. Igaz, hogy még nem a költségvetésnél, 
de legalább az indemnitásnál. Ahelyett, hogy a 
szónokok a tárgyhoz szóltak volna, elkalandoz-
tak az elméleti politika tágas mezőire s elő-
adást tartott például Kovács Pál a liberaliz-
musról s más egyebekről. 

Szóba került ez a dolog a szabadelvüpárt-
ban is, ahol valaki igen szomorúan jegyezte meg: 

— Én nagyon féltem a házszabályokat, de 
még jobban félek Bedőházy és Kovács Pál uram 
elméleteitől, pláne, ha az ex-lexből kellene ki-
jutnunk. Szinte azt szerettem volna hát, ha vé-
gig csináltuk volna a harczot, és találtunk volna 
valami orvosságot ezek ellen az elméleti fejte-
getések ellen, mert ma csak az indemnitási vi-
tánál töltötték be a levegőt. Mi lesz még a 
költségvetésnél ? 

* 

Ez egy kedves részlet a szabadelvüpárt belső 
életéből és pompás anekdota, amely Tisza Ist-
ván kormányra termettségét dicséri 

A küszöbön álló harcz napjaiban volt, ha 
a szabadelvüpárt egyik nagysága, aki szívesen 
tünteti föl magát ugy, mintha vagy ötven em-
ber állana a háta megett, odalép Tisza István-
hoz s azt mondja: 

— Kegyelmes Uram. Nekem aggodalmaim 
vannak az indítványod miatt. 

— No, — mondja Tisza, és mit csináljak 
az aggodalmaiddal. 

— Oszlasd el őket kegyelmes uram. 
— Nagyon szívesen, csak mondd meg a 

módját, feleli Tisza. 
— Hát kérlek — feleli az aggodalmas-

kodó nagy fontoskodva — mutasd meg nekem 
az indítvány szövegét, mert hátha vannak benne 
olyan passzusok, amelyeket nem fogadhatnék el. 
Ez esetben természetesen kéuytelen volnék le-
vonni a konzekvencziókat. 

— Sajnálom, — felelt Tisza, de nem te-
hetek eleget kérésednek. 

— Tehát nem mutatod meg. 
— Nem. Hanem ajánlok neked valamit. 
— Nos? 
— Menj haza és tetess hideg borogatást 

4 a fejedre. 
— Miért? 
— Mert attól elmúlnak az aggodalmaid és 

megnyugszol. 
Persze, hogy erre az illető politikus röktön 

beszüntette az aggódást. 
* 

Tisza István gróf miniszterelnök, aki a 
képviselőház előtt egy alaposan átgondolt mun-
katervet fejtett ki, ehhez a parancsoló szükség-
hez képest a Ház programmját ugy állította 
össze, hogy ezeket az ex-lex állapot megszün-

tetését czélzó, vagy tartalmuknál fogva megké-
sett előterjesztéseket, a Ház legelső sorban és 
pedig még húsvéti szünideje előtt hozza tető 
alá. Négy törvényjavaslatból áll ez a munka-
programul, melyet a kormányelnök abszolválan-
dónak tart még a nagyhét előtt. Első sorban 
is tárgyalandónak tartja a kormány az 1904. 
évi ujonczozási javaslatokat. 

Még húsvét előtt tárgyalandó lesz az 1903. 
évi költségvetési előirányzat. 

A még letárgyalandó két további javaslat 
az cx-lex állapot megszüntetésének czélját szol-
gálja. Provizórium mind a kettő, hosszabb dis-
kussziót ilyképpen nem igényel, de mindkettő a 
tényleges állapot törvényesítése végett sürgető. 

E szünet előtti programmtól lényegre is, 
jelentőségre is különbözik az a munkatervezet, 
melyet a miniszterelnök a húsvét utáni időszakra 
szán a parlamentnek. E produktiv és az ország 
legszélesebb rétegeinek érdekeit felölelő programm 
első pontja az állami beruházásokról szóló tör-
vényjavaslat, melyet a pénzügyminiszter már a 
legközelebbi napokban letesz a ház asztalára, a 
bizottság pedig még húsvét előtt letárgyal. 

Azután venné elő a Ház a vármegyei tiszt-
viselők, a községi és körjegyzők fizetésrendezé-
séről szóló törvényjavaslatokat, majd a bizott-
ság által a tárgyalásra már előkészített polgári 
perrendtartást, végezetül pedig az 1904-ik évre 
szóló állami költségvetést, melyet a pénzügymi-
niszter expozéja kapcsán ugyancsak még húsvét 
előtt letesz a Ház asztalára. 

Ezek az integráns részei annak a munka-
programmnak, melyet Tisza István gróf ruinisz-
elnök ma a Ház hangos approbálása mellett 
megismertetett. Hűvös atmoszférában mozgó té-
mák, melyek nem politikai tusákra, hanem pro-
duktiv, az erőket egybeforrasztó munkára hívják 
fel a képviselőket A munkaképessé lett parla-
ment bizonyára megérti és méltányolja ezt a 
czélzatot. 

Társadalmi léhaság. 
Székelyudrarhely, márcz. 18. 

A társadalmi léhaság régi nóta, amely azonban 
mindig uj marad. Léha férjek mellett üreslelkü, mu-
latozó asszonyok vonulnak elénk. A rang-kórság nya-
valyája is elénk tárul. Látjuk az úgynevezett előkel-
lőségeket, amint oálukoál magassabb rangúak előtt 
hajlanganak, látjuk a vezető osztályok különböző tí-
pusait, amint fölületes szórakozásért, anyagi haszo-
nért élnek és minden komolyabb czélról nemzeti 
feladatról és emberi ügyről megfeledkezve, csupáu 
a pillanat semmitmondó kedvteléseinek áldozuak. 
Igaz, hogy az ily léhává lett társadalom nem a 
nemzet zöme, hanem csak egyik, még pedig felszínen 
lebegő, ugyancsak vékonyka rétege, s a nemzet fön-
tartó nagy tömege egészen más életet él, más felfo-
gásokat és életelveket vall. 

Fájdalom, nálunk a társadalom nem alulról 
fejlődött ki: A magyar nép milliói maholnap azt fog-
ják észrevenni, hogy az a felsőbb elem, amely neki 
szellemet, irányt akar szabni, amely a divatokat je-
löli ki teljesen idegenül áll a társadalommal szem-
ben. Igy nemcsak a magyar szellem tisztasága megy 
veszendőbe, hanem a magyar lélek mélységes erköl-
csi felfogása is, amely nélkül igaz hazafiság nem 
képzelhető. 

Az ilyen ledéren nemzetközi társadalomban nem 
csak a nemzeti eszmény, hanem általános emberi 
eszmény sem fejlődhetik ki. Üres mulatozás, kapasz-
kodás, férfiak és nők kalandvágyó szórakozása, sze-
replési viszketeg, minden áron való érvényesülési 
vágy, rang-kórság, ál-tekintélyek bálványozása, lel-
ketlen divatok majmolása ugy nemzeti, mint emberi 
szempontból egyaránt szomorú tünetek. Szomorúak, 
hogy észlelhetők. És még az arisztokráczia és a 
gentry mindig áhítatosan megbecsülte a szellem szu-
verenitását, sőt a magyar nemesség a honorácziort 
magával egyraDgunak tekintette, a polgári arisztok-
ráczia a szellem fejedelmeit csak mulatozási felczif-
rázására használja fel. Kell inas, kell czigáuy, kell 
művész, mert igy kívánja az előkellőség. De csak a 
divatosnak van kelete. Legyen minden a legdrágább, 
a legjobb, a legdivatosabb, akár étel, akár szellemi 
kiválóság. 

És e társasági játékaikat olyan komoly ünne-
pélyességgel, rideg, szigorú formák közt végzik el, 
hogy észre sem veszik, mennyire nevetségessé váltak. 

Ha az ember családi hagyományai k̂özt ott van a 
deres és a sárga folt és az elfelejtett ősök tolakodó 
malicziával odaülnek az ember »rczvonásaiba, merő 
paródiává lesz az előkellőség magas iskolája. Milyen 
rövid kis dolog Lessing meséje a lúdról, mely haj-
togatta nyakát, hogy hattyúnak nézzék. „És nem 
lön hattyú, csak nevetséges lud." Ezt a kis mesét 
kellete megtanulniok a polgárság „előkelőségeinek." 

Dehogy tanulják meg, mikor tőlük tanulnak a 
hozzájuk közel eső polgári rétegek. Mind előkellő 
akar lenni. Irtózatos áldozatok árán keresik a köze-
ledést a parodisztikus polgári arisztokrácziához. Az 
előkelő bált, szabót, fürdőt, az előkelő testtartást, 
beszédmodort és pökhendiséget. Kificzamodott agy-
velővel és lélekkel sétálnak a magyar társadalom közt 
ezek a nevetséges kapaszkodók, akik hajszolják az 
értéktelent, a felfújt semmiséget. Aesopus békái, akik-
nek az a mulatságos ambicziójuk, hogy ökrök akar-
nak lenni . . . 

Halljuk a sziszegést: „Hát rongyosak, mezítlá-
basok legyünk ?" Nem. Szép a vagyon, melynek ere-
dete í.em vész el mások zsebének homályában. Szép, 
mert függetlenséget ad. Az lehetek segítségével, aki 
akarok lenni; nem kell küzdenem az élet nyomorú-
ságos apró akadályaival; kocsival mehetek fel a 
hegyre és pihenten élvezhetem a kilátás szépségeit, 
mig mások gyalog, küzködve, fáradtan érnek fel a 
magasba. Szabad lehet elmém, lélkem, ízléssel élhe-
tek, miut igazi ember, segíthetek a gyengén, hirdet-
hetem az igazságot. Igy szép a vagyon, mert a tisz-
tesség, az ízlés, a lelki előkellőség talapzata. 

De verekedni a garasért ma, hogy holnap ez-
reket dobáljunk ki az ablakon hiúságunkért, fanto-
tomokért; élelmesnek, haszonlesőnek lenni ma, hogy 
holnap gyermek naivitásával törjünk olyan kitünte-
tésre, melynek csak annyi az értéke, mint a báli 
kotillonnak; kétszeres rabságában sínylődni a pénz-
vágynak és az előkellőség gyötrődésének: felejteni 
az ősöket, lenézni a munkában görnyedő testvéreke ; 
ez visszataszító és nevetséges egyszerre. 

Halljuk néha, amint az uj vagyon a haladás 
nevében hadat üzen az ősi vagyonnak. Minő jogon ? 
Hogy mer a középkor paródiája hadakozni az erede-
tivel? Talán az uj étvágy, kapzsiság, gőg, hiúság, 
előkelősdi haladás, a régi meg középkor? Talán az 
emberi jogokat azért proklamálták, hogy uj neme-
sek és polgári arisztokraták szülessenek ? 

Hol volnánk már! Hol volnának a középkor 
gyökerei, ha a polgárság vagyonos rétegei nem es-
nek áldozatul az előkelőség betegségének ; ha az az 
ambicziójuk, hogy nagy polgárok akarnak lenni, nem 
pedig apró, előkelőség után törtető alakok. Ha nem 
szégyelnék származásukat, hanem gondolva őseik 
szenvedéseire, örök küzdelemben élnének az elnyo-
matás és a sötétség szellemével. Ha nem futkosás-
sal megszerzett czimet, hanem mesterséget és üzle-
tet hagynának tisztes hagyományul utódaikra és azt 
a tanítást, hogy becsüljék a munkát, mely vagyonuk 
forrása volt, másban is, akinek csak szük megélhe-
tést biztosit. 

De ők mintha örökké a Riviérán élnének. Ne-
kik mindig süt a nap, áll a mulatság, tart a karne-
vál. Mások hadd fázzanak, hadd küzködjenek, hiszen 
az élvezet csak akkor előkelő, ha nem mindenkinek 
juthat belőle. 

Lenn a polgárság széles, hatalmas rétegeiben 
dul a küzdelem a kenyérért, a jogért, igazságosabb 
rendért. Ott pedig czimekért, czimerekért, előkelő-
ségért fáj a polgári arisztokraták szive. Belesápad-
nak a dühbe, hogy a középkor még nem fogadja el 
egyenraugunak czimerüket, de nekünk a szemünkbe 
vágják: „Mi előkelőek vagyunk." 

Újdonságok. 
Székelyudvarhely, márcz. 20. 

Márczius tizenöt. A nemzeti ünneppé a nemzet 
által emelt évfordulót fokozódó lelkesedéssel ülik 
meg szerte e hazában. Márczius 15-ike az a nap, 
mely minden évben ismét egyesíteni tudja a nem-
zetet, e napon nincsenek köztünk választófalak, 
melyek pártokra és osztályokra különítik a társadal-
mat, e napon csak magyarok vagyunk mindnyájan 
és kegyelettől meghatott szívvel rójuk le hálaadón-
kat. Székelyudvarhely város közönsége mint minden 
esztendőben, most is szent kötelességének tartotta, 
bogy kegyeletes szívvel, hálás lélekkel megülje a 
szabadság megszületésének évfordulóját, amire neki 
a középiskolák és a Dalegylet nyújtottak alkalmat, 
szépen sikerült ünnepélyeket tartva. Az ünnepélyek 



sorozatát a róm. kath. fögimn.  ifjúsága által rende-
zett ünnepély vezette be, melyet fél 10 órakor tar-
tottak meg. Az ünnepélyt az ifjúság zenekara által 
előadott induló vezette be, mely után Anka János 
8. o. t. mondott csinos ünnepi beszédet. Petőfi Talpra 
magyar-ját Brassay Imre 8. o. t. szavalta sikerülten. 
Szavaltak még Láng Árpád 8. o., György Dénes 7. o. 
és Tóth  István 4. o. tanulók. Közben az ifj. ének-
és zenekar működött. Az ünnepély Burger  Arthur 
tanár bezáró beszéde után az ifjúság szózatával ért 
véget. — Az áll. főreáliskola  10 órakor tartotta meg 
ünnepélyét. Itt az ünnepi beszédet Miklós Ármin 7. 
o. t. tartotta, a Talpra magyart pedig Wallics  János 
8. o. szavalta. Szavalt még Gaibel Aladár 8. o. ta-
nuló, közben az ifj. vegyeskar és ifj. zenekar alkalmi 
darabokat adott elő. — Az ev. ref.  kollégiumban az 
ünnepély 11 órakor kezdődött. Az ifj. ének- és zene-
kar által előadott Hymnusz után, Kiss Kálmán 8. o. 
szavalta el a Talpra magyart. Bedő  Béla, Stefáni 
Károly, Derzsi Béla 8. o. és Pálfi  Béla 7. o. tanu-
lók magyar népdalokat adtak elő hegedűn. Ünnepi 
beszédet, melyet Hegyi  István 8. o. önképzőköri tit-
kár irt, Pál Dénes 7. o. mondott. Szavalt még Mak-
say Elemér 8. o. t., mig egy alkalmi drámai költe-
ményt Nagy  Lajos, Szabados József 8. o. és Nagy 
Elek 7. o. tanulók adtak elő; ezt az ifj. ének és 
zenekar által előadott Hunyadi János magyar marsa 
és toborzója előzte meg. A sikerült ünnepélyt Gönczi 
Lajos igazgató zárta be, ki egyszersmind a Gidófalvy 
ösztöndijakat is kiosztotta. A közönség az ifj. zene-
kar indulója mellett oszlott szét. — A Székely Dal-
egylet  ünnepélyét délután 3 órakor tartotta meg a 
Budapest-szálló dísztermében óriási közönség részvé-
telével. A helybeli első zenekar nyitánya után Kiss 
Kálmán 8. o. koll. tanuló szavalta el hatásosan a 
Talpra magyart. A Dal egy let éneke után Szemlér 
Ferencz főgymn. tanár tartott lendületes ünnepi be-
szédet, melyet lapunk tárczarovatában egész terje-
delmében közlünk. Ugyancsak a Dalegylet éneke 
után Dózsa Sárika hatásosaa elszavalta Yáradi, Ma-
gyar dal cz. költeményét. Az ünnepélyt a Dalegylet 
által előadott Hymnusz zárta be. A Dalegylet este 
társasvacsorát rendezett, úgyszintén a Tisztviselő-kör 
is, amikor számtalan tosztban méltatták a nap je-
lentőségét. 

Kinevezés. A pénzügyminiszter Köllő  István 
adótárost a székelyudvarhelyi pénzügyigazgatóság 
mellé rendelt számvevőség csíkszeredai kirendeltsé-
géhez pénzügyi számvizsgálóvá; az igazságügyminisz-
ter Ungváry  János székely udvarhelyi törvényszéki 
joggyakornokot a székelykereszturi járásbírósághoz 
aljegyzővé nevezte ki. 

A sorozás. Most, hogy a hosszú obsrukczió 
megszűntével végre törvényesen megszavazták a mult 
évi ujonczlétszámot, a honvédelmi miniszter két ter-
jedelmes körrendeletet tesz közzé a hivatalos lap teg-
napi számaban, melynek értelmében elrendeli a soro-
zást az egész ország területén. Márczius 2l-étöl ápri-
lis 30-áig fognak sorozni, a mi végre lehetővé teszi, 
a régen kiszolgált és a szolgálatra behívott póttar-
talékosokat hazabocsássák a zászló alól. A kiket be 
fognak sorozni, azoknak az összes szolgálati kötele-
zettséget, tehát tizenkét esztendőt, a mult év utoltó 
napjától számítják. A kikre kimondják, hogy katonai 
szolgálatra alkalmatlan, azok az idén mint nagyobb 
számú korosztálybeliek még egyszer sor alá kerülnek 
és a kik most valami okból nem állhatnak a sorozó-
bizottság elé, azok az idei második sorozáskor egy-
szerre eleget tesznek a mult évi és az idei állítás-
kötelezettségüknek és akkor vagy — besorozás ese-
tén — 1904. évi ujonczok lesznek, vagy — ha al-
kalmatlanok — egyszerre két korosztályból kerültek 
ki. _ Udvarhelymegyében, mint mult számunkban 
megírtuk e hó 21-én kezdődik meg a sorozás. Már-
czius 21, 22, 23, 24-én az udvarhelyi járásban a 
a mult számunkban közölt részletes tervszerint fog 
megtörténni a sorozás. Székelyudvarhely városban már 
czius 26-ikán, szombaton soroznak. — A homoródi 
járásban márczius 26, 29, 30 és 31 megy végbe a 
sorozás, mig a keresztúri járásban ápril 7, 8, 9. és 10. 
állítják elő a legényeket. 

A székely vasutak kiépítése. Tisza István gróf 
miniszterelnök a marosvásárhelyi Székelytársasághoz 
leiratot intézett a kiépítendő székely vasutak tárgyá-
ban. A leirat a következő: „A Székely-Társaságnak 
Marosvásárhely. Mult évi junius hó 16 án tartott 
összejövetelük határozata alapján hozzám intézett 
beadványukra örömmel tudatom, hogy a kormány — 
teljes méltánylásával azon nagyfontosságú közgazda-
sági érdekeknek, melyek a székely vasútak kiépíté-
séhez füződnak — a legközelebb benyújtandó beru-

házási törvényjavaslatba azt szintén beillesztette. 
Hazafias tisztelettel Tisza s. k." 

Tanitóválasztás. Székelyudvarhely város iskola 
széke 17-ikéu tartott választó gyülésébpn töltötte be 
a Lázár József községi isk. tanító elhalálozásával 
megüresedett tanítói állást. A választás vezetésével 
Szakáts Zoltán polgármestert, az iskolaszék elnökét 
bizta meg a közig, bizottság. A tagok közül jelen 
voltak: Jung-Cseke  Lajos, Gönczi Lajos, Molnár 
Károly, Ernbery  Árpád, Vajda  Ferencz, Sándor  Já-
nos g. k. esperes, Becsek Aladár, Dózsa Jakab, 
tílatky  Miklós, Gyertyánffy  Gábor, Solymossy Endre 
és Dr. Kassay Albert iskolaszéki tagok. Az állás 
elnyeréseért a következők adták be pályázatukat. 
Fodor Ignácz (Solt), Szoboszlay Kálmán (Neveletlen-
falu), Pap Samu (Szentmihály) Mihályi Károly (Som-
lyóujlak), Gávris Gusztáv (Kelencze), Ambrus Mózes 
(Hosszufalu), Bálint Béla (Arad), Kaba Ágoston (Ó-
Bozinta), Cserny Béla (Sásdvázsnok), Wohlfárth Lő-
rincz (Nagyenyed), Székely János (Makó), Veigel A. 
Gyula (Gyiva), Szabó Antal (Békés), Szabadi János 
(Temesvár), Sottnik Mihály (Lendnicz), Benedek Ist-
ván (Sóskút), Klein Miklós (Zsombolya), Abod Imre 
(Tolcsva), Bartha József (Biharpüspöki), Gartenzann 
Gyula (Sook-szelőcze), Kontarík Gyula (Kulpin), Fe-
hér Károly (Bácspetrovaszello) Szekeres György (Ke-
lementelke), Pál Antal (Békés), László Sándor (Jász-
szentandrás), Bedő Lajos (Makád), Bodosi Antal 
(Baróth), Hadnagy Károly (Szászrégen), Lőrinczi 
Béla (H.-Keményfalva), Paál Sándor (Székelyudvar-
hely). összesen 13 szavazat adatott be. melyből 7-et 
Lőrinczi  Béla, 5-öt Paál Sándor és 1-et Bartha  József 
kapott, s így elnök Lőrinczi  Béla h.-keményfalvi tanítót 
megválasztott tanítónak jelentette ki. 

Esküvő. Morascher  Hugó zenetanár folyó évi 
április hó 4-én tartja esküvőjét Jaeger  Olga kisasz-
szonynyal Tordán. 

Adományok a Muzeum számára. A következő 
sorok közlésére kérettünk föl: Az udvarhalyvárme-
gyei Muzeum-egyesület nevében köszönetet mondok 
e helyen Ozsváth Miklós zetelaki tanitó urnák, ki 
az alapitandó megyei muzeum gyűjteményének gya-
rapítására két kötet könyvet s három darab pénzt 
adományozott, továbbá Jánosy Flóris főreáliskolai 
tanulónak, ki ugyanezen czé.lra egy darab régi pénzt 
ajándékozott. Gsehély Adolf muzeumi igazgató. 

Szent Antal-estély. E hó 22-ikén tartják meg 
ez évadban az utolsó Szent Antal-estélyt. Ez estély 
rendezését Demény Ferenczné és Simó Mátyásné 
vállalták magukra, kik igen élvezetesnek Ígérkező 
műsorról gondoskodtak. E szerint: 1. Szaval Demény 
Belluska. 2. Morascher  Hugó hegedül, zougorán ki-
séri lioediger  Melánie. 3. Énekel Jánosy Iluska, zon-
gorán kiséri Morascher  Hugó. 4. Szabadelőadást tart 
Szemlér Ferencz tanár. 5. Zongorázik Hollaki Árthur 
főispán. 6. Petrányi  Miklós szakisk. tanár három 
élőképet rendez. Az estély hét órakor kezdődik. 

Anyakönyvi kinevezés. A belügyminisztérium 
vezetésével megbizott miniszterelnök Udvarhelyme-
gyében az etédi anyakönyvi kerületbe Stein Vilmos 
segédjegyzőt anyakönyves helyettessé nevezte ki. 

Egy uj takarékpénztár. H.-Oklándról a követ-
kező levelet vettük: „T. Szerk. ur I Amint eddig ar-
ról önök is értesülést nyertek, itt a mi községünk-
ben két-három ember mozgalmat indított meg avé-
gett, hogy H.-Oklándon egy takarékpénztárt állítsa-
nak fel részvénytársasági alapon. Most, amidőn a 
székely nép érdekeit a vezető férfiak, de maga az 
egész székely társadalom, aonyira szivükre vették, 
s annak megmentése érdekében széleskörű akcziót 
indítottak: ugy vélem, hogy most nem volna czél-
irányos egy ilyen bank létesítése. Aki népünket is-
meri, és ismeri azon sajnosan rossz tulajdonságát, 
hogy kevésbbé szorult viszonyai között már a köny-
nyelmü adósság csinálásra képes, nem tekintvén a 
jövőre, lelkifurdalás nélkül terheli meg birtokát, bár-
milyen magas kamatú kölcsönnel is, ha ahhoz köny-
nyen jut: ugy fennti állításomnak igazat kell adjon. 
Köztudomásu tény az, hogy egy ilyen, mondjuk 
40—50 ezer korona alaptőkével meginduló pénztár, 
a legjobb esetben sem adhatja pénzét 9—11 száza-
lékon alól, ami pedig már uzsora számban megy. 
Nem tudom sikerülne-e mindentől eltekintve, a mai 
bizalmatlan világban, nagy konkurrenczia és bizony-
talan kilátások mellett a bank gruudolása, azt azon-
ban tudom, hogy a mostani viszonyok között, — 
amikor az Udvarhelymegyei Takarékpénztár már 
midössze 7°/0 al dolgozik és kilátás van arra, hogy 
idővel még ezt is szállítani fogja — annak megala-
pítása nem czélravezetó, nem egészséges alapon in-
dult meg. nem áll a közönség érdekében, s kizárólag 

egy-két pénzes, vagy üzletembernek szolgálná érde-
két. Ily viszonyok mellett, kérdem, nem volna-e oko-
sabb, ha az Udvarhelymegyei takarékpénztár, e meg-
izmosodott pénzintézet, itt Oklándon egy közvetítő 
irodát — és nem nagy rezsivel dolgozó fiókot — 
állítana fel, melynek vezetésével, mondjuk, éppen 
valamelyik, a mozgalom élén álló egyént bízná meg ? 
— Ezt nem tudora, csak kérdem. Fogadja Szer-
kesztő ur stb." 

A Nőegylet műkedvelői előadása, mint értesí-
tenek, márczius 26-án lesz. Az előadandó vígjátékok 
a következők: „Rtgényvégeu  (1 felv.), „Hófúvásu 

(1 felv.), „Szamárteju  (énekes vígjáték 1 felv.) A 
szereplők: Varró  Berta, Ilettyei  Gabriella, Léstyán 
Margit, Félegyliázy  Mariska, Ferenczy  Irénke, Dr. 
Fodor  Boldizsár, Dr. Szöllösi Ödön, Nagy  Elemér, 
Gál Jenő, Szentkirállyi  Árpád. A darabokból a pró-
bák szorgalmasan folynak Mátéffy  Domokos pü. s. 
titkár szakszerű kezelése mellett, ki az egész előadás 
rendezését magára vállalta. 

Az erdősítés hazánkban. A mesterséges erdősí-
tés ma már szép terjedelmű. Tavaly mesterségesen 
31.794 holdat erdősitettek be. Az ültető anyagban 
még mindég mutatkozó hiány megszüntetésére 11 
uj, erdei facsemeték nevelésére szánt állami csemete-
kert telepíttetett. Ez uj kertekkel együtt azok száma 
132-re emelkedett és 448 kataszteri hold területre 
terjedt. Termelőképessége ma 160 millió drb; tavaly 
59 millió drb eidei csemetét osztottak ki ültetés 
czéljára. A birtokosok 2902 csemetekertet tartanak 
fönn, ezek termeléséből 57 millió drbot ültettek ki. 

Nemzetközi junior czéllövö-verseny Szemere 
Miklós pusztaszentlőrinczi lövöldéjében máj. 6-ikáu. 
Di.j 5000 koroua és tisz'eletdij, adja Szemere Miklós, 
a B. E. A. C. elnöke. Versenyfeltételek: Az első leg-
jobb lövő 3000 koronát és tiszteletdijat; a második 
1000 koronát, a harmadik 600, a negyedik és ötödik 
200 - 200 korouát kap. A tiszteletdíj egy aranyérem. 
A második és harmadik győztes ezüst érmet kap, a 
a többiek bronzérmet. Résztvehec társadalmi állásra 
való tekintet nélkül minden egyén, a ki 1881. jau. 
1-je óta született, a becsület ellen soha nem vétett 
és nemzetközi czéllövő-versenyen első dijat még nem 
nyert. Tét fejenként 20 kor. A ki pénzdíjra pályázni 
nem akar, ha győz, megfelelő értékű műtárgyat kap 
emlékül. Lőtávolság 300 méter = 400 lépés; fehér 
czéltáblákon a czéipout egy 60 cm. átmérőjű fekete 
körlap, a mely öt körre van beosztva. A körök l—5 
pontot számítanak. A fekete czélponton kívül eső 
lövések hibáknak számítanak. Minden czéliövő a 20 
versenylövést megelőzőleg 5 próbalövést is tehet; 
ezen szándékát azonban előzetesen be kell jelentenie ; 
a próbalövések számára külön kijelölt kartonok ál-
lanak rendelkezésre. Tíz lövés megtételére 25 perez 
áll a lövő rendelkezésére. A győztesek sorrendjét a 
találások száma állapítja meg; az első dijat tehát 
az kapja, a ki a legtöbbször talált. A találások egyeu-
lősége esetében a lőtt körök összessége dönt, esetleg 
a lőte ötösök, illetve négyesek stb. nagyobb száma 
lesz mértékadó. Nevezési határidő 1904 május 2. déli 
12 óra. A nevezések igazoló okmányokkal felszérelve 
a téttel együtt a B. E. A. C. titkárságához (IV., 
Központi Egyetem) küldendők. 

A gazdák figyelmébe. Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület elnökségétől a következő felhí-
vást vettük : Székelyudvarhely, Felső-Boldogásszony-
falva, Bikafalva, Bethlenfalva és Kadicsfalva azon 
székely kisgazdáit, a kik kertjeikben jóminőségü 
egres és veresszőlő töveket akarnak ültetni, felkér-
jük, hogy az illető községek tanítóinál, illetve Sz.-
udvarhelyt a gazdasági egyesület titkáránál jelentsék 
be, hogy hány drb egres és hány drb veresszőlőt 
óhajtanak ingyen kapni; felkérjük egyúttal az illető 
tanitó urakat, hogy községeik lakói érdekében e 
csekély fáradságot igénylő összeírást elvégezni, és az 
összeirási ivet legkésőbb márczius 27-ig a gazd. egyl. 
titkárához beküldeni szíveskedjenek. Egy-egy község 
részére mintegy 280 tő jut, melyből egy-egy kisgazda 
kertje terjedelméhez képest 20—30 darabot kaphat. 
A kiosztásról az ivek beérkezése után lesznek az 
illetők értesítve. 

Protestáns-estély. A helyi ev. ref. Egyházi ér-1 

tekezlet márczius 15-én tartotta ez évadban a nyol-
czadik és egyszersmind záró egyházi estélyét. Ezen 
estélyt a rendezőség márczius 15-ikének szentelte, 
így aztán eredmény és hatás tekintetében nemcsak 
elérte, hanem felül is multa a korábbi ilyen esté-
lyeket. Lefolyása a következő tárgysorozat mellett 
történt: 1. A gyülekezet éneke: Te benned bíztunk 
XC. Solt. 1. vers. 2. Elnöki megnyitót tartott Vajda 
Ferencz ref. pap. 3. Márczius Idusán Kozma Andor-
tól, szavalta Gál Jenő ref. koll. s. tanár. 4. Énekelt 
Persián Erzsike, zongorán kisérte Baku Katalin. 
5. „A reformáczió jelleme" czimen felolvasást tartott 
Solymossy Endre ref. koll. tanár. 6. Rákóczi Rodos-
tóban, szavalta Kovácsy Ernő, zongorán kisérte Mol* 



12. szám Udvarhelyi Hiradó. (5) 1904. márczius 20 
nár Margit. 7. Zárszó. 8. Ének. Az estély sikere a 
rendezőket: Dr. Kovácsy Albertnét és Solymossy 
Ágnest dicséri. 

Iparosok fillérestólye. A Polgári Önképző és 
segélyző-egylet 14-ikén tartotta a télen utolsó fillér-
estélyét. Doros Györgyné az Eredendő erényről tar-
tott élénk tollal megirt felolvasást. Persián Erzsike 
nagy tetszéssel fogadott énekszólója után Hein Eszti 
és Farczády  Albert j hllgató dialogot adtak elő, majd 
pedig Flórián  Mariska és Herceeg  Albert szavaltak 
igen sikerülten. Az estélyek sorozatát Solymossy 
Endre tanár, elnök zárta be. visszapillantást vetve 
az estélyekre és azok eredményére. Ezután kedélyes 
tánczmulatság következett, melylyel aztán bucsut 
vettek hos«zu időre e kedélyes, tanulságos estélyektől. 

Pályázatok. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara tudatja, hogy a debreczeni kereskedelmi 
és iparkamara nyolcz iskolai ösztöndíjra (négy 180 
koronás, négy 120 koronás), hat egyenkint 50 ko-
ronás munkás jutaimi dijra, négy egyenkint 300 
koronás utazási és tanulmányi ösztöndíjra, két ke-
reskedelmi iskolai tandíjmentességre, 50 tanonczis-
kolai jutalomra 1904. évi julius 15 éig tartó határ-
idővel pályázatot hirdetett. 

A lentermelés fejlesztése. A lentermesztés föl-
lendülését bizonyítja az a körülmény, hogy erre a 
termesztési évre 1500 tonna eredeti orosz (rigai) 
vetőmagot osztatott ki Tallián földmivelésiigyi mi-
niszter kedvezményes áron. A földmivelési miniszter, 
mint a „Gazd. Tudósító" jelenti, elhatározta a ken-
dertermesztésnek az eddiginél fokozottabb felkarolá-
sát is. Tervben van a községi áztatok állami segí-
tése. A miniszter nagyobb arányú tevékenységet óhajt 
e téren megindítani, az előtanulmányok most tétetnek. 

Épitsünk Székelyudvarhelyen templomot 1 A közmüve-
ődés oltárán Isten dicsőségére áldoz, ki a Székelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vstte 
és hálás köszönettel nyugtázza: Homoródalmáson adakoztak 
még : Szabó Mihályné és Ken yere< Rebi gy ivén : Hermán 
Károlyné. Rigó Istvánné 1—1 kor. özv Siménfalvi Sándorné 
50 fill., Sándor Mózesné (Zoltán), Dajka Lőrinczné, Id Kenve-
res Andrásné. Id. Nébel Ferenczné 40— 40 fill., Siménfalvi Bá-
lintné, Bencző Györgyné. Sándor Ferenczné, Bencze Józsefné, 
Gotthárd Andrásné, 8ándor Andrásné Szabó Józsefné, Sándor 
Pálné, Id. 8ándor Györgyné. Barra Rebi, Kenyeres Rebi, Szabó 
Mihályné 20-20 fill , Ifj. Kenyeres Mózesné 30 fill., Gotthárd 
Pálné, Ifj. Nébel Ferenczné. Szabó Ferenczné, Szabó Liszlóné, 
(6 bán). Horvátné Lőrincz Lidi 10—10 fillér. Együtt 7 kor. -J0 
fill. V. Deák Józsefoé és Kádár Mihályné gy. ivén: László 
Györgyné. Id. Fekete Mózes, Fodor Jínosné, Csáka Jánosné 
(Orvas), Fülöp Jánosné, Deák Józsefné, Kádár Mihálvilé Sán-
dor Mózesné (László), Sándor Pál (hosszú) 20—20 fill.. Gott-
hárd Mihályné (csendőr) 40 fill., Karfc-ony Mihályné, Ráduly 
Mihályné (külső), Bencze Mózesné, Kusztura Jánosné, Bodor 
Mihályné. özv László Andrásné. Fodor Mihályné, Sós JózBéfné, 
Bartha Mózesné. Fodor Andrásné, Csáka Ferenczné 13—13 
fill.. Kis Jánosné, Marton Józsefné, Godra Mihályné. Demeter 
Mihályné (kádár) harta Elekné, Pál Mózesné, Gábor Ferenczné, 
Barta Józsefné. Mátvás Jánosné, László Andrásné, Orbán Ist-
vánné 10—10 fill., Ráduly Andrásné (külső), Antonya Istvánné, 
Bibe Jánosné, Ifj. Fekete Mózesné 12—12fill.,Sándor Mózesné 
8 fill. Ferencz Lajosné, Bodor Andrásné, Bogdán Mi-
hály 6—6 fill. Együtt 5 kor. 47 fill. VI. Gotthárd Já-
nosné éB Sándor Rebi gy, ivén : Tari Irén tanitónő, Hermán 
Károly 3—3 kor.. Krizsa Sándorné 1 kor. 20 fill., Rigó Já-
nosné (türkösi), Gotthárd Jánosné 1—1 kor, Baczó Mózesné, 
Csáka Ferenczné, Bencző Pálné, Szabó Ferenc* (czipész), Far-
kas Jánosné, Miklós Andrásné, hzabó Judit, Rigó Kriska, Ifj. 
Kenyeres Györgyné, Rigó Julis, Barra József, Szabó Istvánné, 
Bodor Jánosné (d), Sándor Andrásné, Barra Sándorné, Boka 
József 20—20 fill, Boka Jánosné, Bencző Mihályné, Bodor 
Andásné, özv. Bodor JánoBné, Szabó Rebi, Piát Mihályné, 
Gotthárd Ferenczné, Bence Mihályné, Pálfi Dénesné, Szabó 
Mihályné, Szabó József, Szabó Jánosné, Dajka Mihályné, Sán-
dor Mózesné, Bodor Jánosné, Bombér Józsefné 10—10 fill. 
Szabó Sándorné 8 fill. Együtt 14 kor. 8 fill. Az I-XXXII. 
közlemény összege 5476 kor. 95 UH. E közlemény összege 26 
kor. 85 fill. összesen 5503 kor. 80 fill. 

Homoródalmáson még adakoztak : VII. Nagy Szabó Lász-
lóné és Józsa Istvánné gy ivén: Sándor Julis 1 k, Szabó Mó-
zes (kurta) Btos Zsigmond, N. N. 40—40 fill. Nagy Szabó 
Lászlóné 50 fiL Szabó János (Orbán) 30 fii. Dénes Mózesné, 
Kovács Mózesné, Szabó Sándorné, Józsa Istvánné, Beke Ist-
vánné, Szabó Mihályné, Szabó Andrásné, Józsa Dénesné. Orbán 
Istvánné, Sándor Mózesné, Józsa Sándorné, Bencző Jánosné, 
Pap Mihályné 20—20 fii Sós Jánosné, Sób Mihályné, Miklós 
Ida, Albert Jánosné 10—10 fii. Együtt 5 koiona 60 fillér. — 
VIII Sebestyén Ferenczné és Donáth Mózesné (Gothárd) gy. 
ivén: Barra Lajosné 1 k. Sebestyén Ferenczné, Donáth Mózesné, 
Szabó Mózesné 40—40 fii Bodor Jánosné, Bencző Mihályné, 
Bencző Andrásné, özv. Sebestyén Mihályné, Bodor Mihályné, 
Bencző Jánosné, Józsa Mózesné, Pálfi Jánosné. Lőrincz Mi-
hályné, Kálmán Jánosné 20—20 f. Gothárd Jánosné. Sebestyén 
Andrásné, Fekete Jánosné, özv. Szabó Mózesné, Sorbán Já-
nosné, Lurcza Mihályné, Vaszi Miklósné. Szabó Jánosné (Zsig-
mond) Szabó Zsigmondné. özv. Szabó Jfnosné. Keresztes Fe-
renczné, Tikosi Jánosné, Todor Ferenczné, Csáka Andrásné, 
Szabó Istvánné 10 f. Vaszi Jánosné 8 f. Szabó Mihályné 4 f. 
Együtt 6 kor. 02 fill. — IX. özv. Sándor Pálné és Racz Pé-
térné gy. ivén Rácz Péterné 50 f. Sándor Pálné 28 fii. Csiki 
Istvánné 24 f. Sándor Mihály (Zsigmond), Csiki Mihály (Ma-
gyari) 40—40 f ifj. Hájas Mihály. Dávid Mózes, Ráduly Mó-
zes, Szabó Mari (Barra), Ráduly Mihály (Nagy). Ráduly János, 
Bencze András, Sorbán Mihály 20-20 f id. Hájas Mihály. 
Bodor István 10—10 f László Mihályné, Bodor Istvánné, özv. 
Szabó Mari, Sándor József, Donáth Mózes, ifj. Csiki István 
12—12 f. Szász Ferenczné 6 f Együtt 4 korona 70 fillér. — 
X. Szabó Mihályné (Rigó) és Szabó Mózesné (Szondi1 gy. ivén: 
Biró Ferencz és Szabó Félix 40—40 f. Szabó Andrásné (béla), 
Liblik Józsefné, Szabó Mihályné (Béla), Bodor Ferenczné, Sán-
dor Istvánné, Kuntóra Sándorné. Fodor JánoBné, Szabó Istvánné 
(Dávid) Szabó Lászlóné (Zsigmond) Szabó Mózesné (m), Szabó 
Mihályné (m) 20—20 f. özv. Szabó Józsefné, ifi. Józsa Mózesné 
Bencző Józsefné, Szabó Ferenczné, Szahó Lajosné, Szabó Ist-
vánné (Zs.) Tikosi Istvánné 10—10 1. Fekete Benjámin, Kállay 
György 20-20 f. Együtt 4 k. 10 f. — XI. Ajtay Jánosné gy. 
ivén: B. Bak Lajosné 3 k. Graef Antalné 2 k Nagy Béláné 
40 f, Graef Tildi 20 f. Grahoffer József 2 k. Grahoffer Ernő 

1 k. Csiki Annus 2 k. Ajtay Jánosné 2 k. 97 fill. Együtt 13 k. 
57 f. Az I—XXXIII. közlemény összege 5503 kor 80 fillér. E 
közlemény összege 33 k. 99 f., összesen 5537 kor. 79 fill. 

Kakas Márton. A parlamenti béke ragyogja be 
a Kakas Márton legújabb számát. Hogy a váratlanul 
bekövetkezett fordulatot képben és Írásban ily hir-
telen ki tudta aknázni, művészi és írói gárdájának 
fegyelmezettségét s mindig alkotásra kész éberségét 
mutatja. A czimkép, a mely Bér Dezső művészi ru-
tinjét hirdeti, egyenesen szenzácziós hatású. A mi-
niszterelnök fejét rajzolta meg a művész misztikus 
színezéssel s olyan furfangos teknikával, hogy bármi-
kép fordítsuk is a képet, hipnotizáló tekintettel néz 
velünk farkasszemet. És hatását érezve, igazat kell 
adnunk az alája irt szövegnek, a mely e képet Szven-
gáli grófnak nevezi. Épp ily művészi, de kaczagta-
tóan mulatságosak az Éder Gyula, Linek Lajos, Feiks 
Jenő, Jeney Jenő és Ház Miklós rajzai. Az irodalmi 
rész az aktuális apróságoknak és vidám ötleteknek 
összeállított gyűjteménye. A Kakas Márton előfizetési 
ára negyedévre három korona. Egyes szám 30 fillér, 
kapható minden ujságelárusitónál. 

Közgazdaság. 
- Heremagtermelésünk veszedelme. — 

Sz.-udvarhely, márcz. 18. 

Lóhere-termelésünknek, az apróbbakon kivül, 
különösen két nagy ellensége van. Az egyik az Apion-
bogár, mely a herenövény virágzatában tesz olyan 
pusztítást, hogy a fejek alig, vagy éppenséggel nem 
képesek magot teremni. Emiatt egyes helyeken már 
fel is hagytak a magtermeléssel. 

A másik nagy ellenség az aranka. Ezúttal fő-
kép erre a veszedelemre s az ellene teendő óvóin-
tézkedésekre óhajtom felhívni a gazdaközönség fi-
gyelmét. 

A hereféléket nálunk is ős idők óta pusztítja 
az aranka. Küzdünk is ellene több-kevesebb sikerrel, 
kipusztítani az országból nem tudjuk ugyan, de any-
nyira mégis jutottunk, hogy arankamaggal inficziált 
heremagvaiukat magyar találmányú kitűnő gépek 
segélyével meg tudjuk tisztítani. Tehát az már nagy 
eredmény, hogy képesek vagyunk arankamentes vető-
magot produkálni. 

Az ilyen magot azután a megvizsgáló állomá-
sok az arankamentességet igazoló bárczákkal ellátva 
leplombozzák. Ez az intézmény a gyakorlatban jól 
bevállott s nem is volt az arankakérdés olyan túl-
ságosan égető egészen addig, amig a herevetéseket 
csupán csak a nálunk honos kismagu arankafaj (Cus-
cula Trifoli) pusztította. Ennek az arankának tud-
niilik olyan kicsi a magja, hogy a használatban levő 
1 vagy 11 míliméteres lyukbóségü rostákon 8—12 
százalékos veszteséggel ki lehet tisztítani. 

Az utóbbi évtizedben azonban egy amerikai 
származású nagymagu arankafaj, az u. n. „illatos 
aranka" (Cuscuta suaveolens) terjedt el az ország 
herevetéseiben. Ennek a magja olyan nagy, hogy 
csak 40—50 százalék veszteséggel lehetne a here-
mag közül kirostálni, ekkora veszteséget pedig a 
heremagtermelés költségei és árviszonyai nem birnak 
el. Tehát ilyen nagy arankás mag arankamentesité-
sével a kereskedelem meg sem próbálkozik. 

Minthogy ma már igen nagy mennyiségű nagy 
arankás heremagot, produkál az ország, ezen körül-
mény igen súlyosan nehezedik a gazdaközönségre s 
a beremag kereskedelemben is igen káros viszonyo-
kat teremtett. 

A budapesti magvizsgáló állomáshoz az utóbbi 
két hónapban vizsgálat végett beküldött 557 here-
mag minta közül arankamentes volt 112 (20 száza-
lék), kis arankát tartalmazott 284 (51 százalék), 
nagy arankás volt 161 (29 százalék). A minták min-
degyike egy-egy nagyobb árunak felelt meg, a bekül-
dők kereskedők voltak, kik a magvásárlások idején 
rendkívüli óvatosságot fejtenek ki. Most már nem is 
azt kérdik a megvizsgáló állomástól, hogy arankás-e 
a minta vagy arankamentes, hanem hogy nagy, vagy 
kis arankát tartalmaz-e ? Mert a szolid kereskedő 
hazai termelés czéljaira nagy arankás heremagot 
semmi áron sem vásárol, tudva azt, hogy az ugy 
sem arankamentesithető, tehát nem is plombozható. 

Egyedüli értékesítési módja a nagy arankás 
heremagnak az exportálás. Ennek ismét két nagy 
hátránya van. Az egyik az, hogy heremagunk eddigi 
igen jó hírnevét a külföld előtt épp ugy tönkre te-
szik, mint a borainkat, mert csak a rosszat, a nagy 
arankásat visszük ki. A másik baj az értékcsökkenés. 
A nagy arankás mag 12—14 koronával olcsóbb, mint 
a kis arankás, az arankamentessel szemben pedig 20 
koronára is felrúg az árkülömbség. Ezt természete-
sen mind a gazda veszti, mert hisz ő termeli a nagy 
arankát uem a kereskedő. 

Hogy még tanulságosabb legyen a dolog, a 
gazda kárát példával illusztrálom: 100 hold terem 
átlag 150 métermázsa heremagot, 100 hold föld aran-
kamentesitése 50 koronánál alig kerülhet többe, mig 
ha ki nem irtja belőle a gazda a nagy arankát, ak-
kor 3000 koronával kap kevesebbet a heremagjáért, 
mintha nagy arankától mentes volna. 

Ez a nagy összeg csak 100 hold föld kára, de 
az országnak igen sok ezer hold földje inficziálva 
van már nagy arankával s igy most már milliókra 
megy a kár. 

Igaz ugyan, hogy a heremag-importőrök hoz-
ták nyakunkra a bajt külföldről, de hogy a baj csak 
folyton fokozódik, ennek oka egyedül a gazdaközön-
ség, mert az arankát a herevetések közül nem irtja, 
pedig ettől a nagy csapástól más módon meg nem 
szabadulhatunk. 

Az arankairtást a törvény is elrendeli, ennek 
végrehajtásával azonban a szolgabirák nem igen al-
kalmatlankodnak a gazdaközönségnek. Most azonban 
végre fogja hajtani a törvényt a szükség, de az 
arankairtási kényszernek éz a módja igen sok millió-
ban fog kerülni. Ha pedig ez a mélyen zsebbe vágó 
módszer sem használ, akkor még további károkra 
van kilátásunk. 

Néhány év múlva alig lesz arankamentesithető 
heremag, azonkívül pedig a külföld sem fog kérni 
nagy-arankás heremagunkból s igy az utolsó érté-
kesítési mód az export is meg fog szűnni, T. H. 

T á v i r a t o k . 
Budapest, márcz. 19. 

(Erk. d u. 4 ó.) 

A pártkörökböl. 

A s z a b a d e l v ü p á r t tegnap esti érte-
kezletén a folyó 1904. évi ujonczjavaslatokat, 
N y i r y honvédelmi miniszter módosításával vita 
nélkül elfogadták. 

A Kossut h-p á r t elhatározta, hogy az 
1904. évi ujonczjavaslatokhoz a képviselőház-
ban a párt több tagja felszólal. 

Az értekezlet végén egy felszólalás révén 
szóba került, hogy a függetlenségi párt többi 
ellenzékiekkel együttesen működjék ezen javas-
latok tárgyalásakor. 

A Kossuth-párt azonban akként határozott, 
hogy ilyen együttműködésnek csak nagyobb par-
lamenti harcz idején van czélja, s igy az indít-
ványt elvetették. 

Szederkényi -pár t az ujonczjavaslatok-
nál nagyobb vitát szándékozik inditani. 

A N é p p á r t az ujonczjaváslatokat elfo-
gadja ugyau, de a tárgyalás alkalmával több 
tagja felszólal, sürgetve a kormány katonai 
programmjáuak megvalósítását. 

A jegyzők fizetésrendezése. 
A Ház közigazgatási bizottsága tegnap esti 

ülésén némi módosítással elfogadta a községi és 
körjegyzők illetmény szabályozásra vonatkozó 
javaslatott. 

Országgyűlés. 
A Ház mai ülésén F e i l i t s c h báró elnö-

költ. Az ülés megnyitása után L u k á c s pén-
zügyminiszter visszavonja az 1903. évi im-
demnitást. Elfogadták harmadszori oLasásban 
tegnap e l f o g a d o t t imdemnitást , melyet 
a főrendiházhoz küldenek. 

Ezután áttérnek az 1904. évi ujoneztör-
vényre. Münich előadó ajánlja elfogadását. 
Elsőnek Bakonyi szól hozzá, ki nem fogadja 
el a javaslatot. Szederkényi Nándor hosz-
szasan beszélve, szintén nem fogadja el. 

Az 1904. évi sorozás. 

Félhivatalosan jelentik, hogy N y i r y hon-
védelmi miniszter a napokban körrendeletet bo-
csájt ki, melylyel az 1904. évi ujonezozás elő-
munkálataiuak foganatosítását elrendeli, hogy a 
fösorozás az ujonczjavaslatok elintézése után, 
május 24-én akadálytalanul megkezdhető legyen. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
Telefon izáiui 14. 



Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 
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Sürgönyczim: Eternit, Budapest. 
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Elsőrangú referenciák. — JöiAllfts. — Évi gyártás 150© kocsirakomány. Szm 79—1904. »h. 

Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a székelykereszturi kir. törvényszéknek 1904. 8/p. 
számú végzése következtében Gyarmathy Ferencz 
ügyvéd által képviselt udvarhelyi Zálogkölcsön inté-
zet javára Deák Péter és társai abásfalvi 1. ellen 
270 kor. s járulékai erejéig 1904 évi január hó 
29-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt és 780 korra becsült kővetkező ingóságok, u. 
m.: I. ifj. Dombi Ferencznél 2 ló és 1 tinó. II. 
Szász Istvánnál 2 ló és 1 tehén. III. Deák Péternél 
1 borjú, 8 szekérszéna és 1 szekér. IV. Szász Pálnál 
2 ökör nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1904-ik évi V. 31/2. számú végzése folytán 270 k. 
tőkekövetelés, ennek 1903. szeptember hó 16. nap-
jától járó 6% kamatai, */» váltcdij és eddig ösz-
szesen 102 kor. 20 fillérben bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig H.-Abásfalván, alpereseknél 1904. 
évi márczius hó 28-ik napjának d. e. 10 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

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

Kelt Öklácdon, 1904 márczius 6 án. 
Fóliák Ignácz, 

kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 1065-1904. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Az oklándi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Székelyegyleti 
első takarékpénztár csődtömege végrehajtatónak, 
Kovács Miklós oklándi lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 110 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a székelyudvarhelyi kir. törvényszék (az ok-
lándi kir. járásbíróság) területén levő az oklándi 16 
sz. tjkvben foglalt B) II. alatt felvett egész ingat-
lanokra és pedig az A-f 31, 32 ben kőház házi kertre 
348 kor. 29%-ben kertre 13 kor. 824 ben szántóra 
85 kor. 888-ben kaszálóra 2 kor. 933-ben kaszálóra 
23 kor. 951—952. kaszálóra 35 kor. 959-96l-ben 
szántó-kaszálóra 47 kor. 1029-ben szántóra 6 kor. 
1039 ben kaszálóra 8 kor. 1299-ben szántóra 4̂  kor. 
1618-ban szántóra 9 kor. 1793-ben kaszalóra 2 kor. 
2013-ben kaszálóra 13 kor. 2028/i-ben szántóra 24 
kor. 2048/l-ben szántóra 4 kor. 2050 - 2051-ben 
szántóra 19 kor. 2126—2127 szántóra, kaszálóra 19 
kor. 2170-ben szántóra 3 kor. 2212/2-ben kaszálóra 
59 kor. 2270/2-ben kaszálóra 30 kor. 2294-ben szán-
tóra 8 kor. 2485/1-ben kaszálóra 3 kor. 2531 ben 
kaszálóra 5 kor. 2536-ben kaszálóra 23 kor. 2545/2-
ben kaszálóra 14 kor. 2714-ben szántóra 15 kor. 
2726-ben szántóra 10 kor. 2767-ben szántóra 29 bor. 
2820—2821-ben kaszálóra 30 kor. 2846-ben szán-
tóra 79 kor. 2914/4-ben szántóra 5 kor. 2952-ben 
kaszálóra 1 kor. 2953-ben szántóra 1 kor. 2958/2-
ben kaszálóra 12 kor. 3142-ben kaszálóra 9 kor. 
3519/2-ben kaszálóra 5 kor. 3650-ben kaszálóra 8 
kor. 3764-ben kaszálóra 35 kor. 4032-ben szántóra 
3 kor. 4033-ban szántóra 26 kor. 4301-ben szántóra 
6 kor. 4305-ben szántóra 35 kor. 4385-4386 beu 

szántóra 45 kor. 4683-4684 ben szantóra kor-
4687-ben szántóra 2 kor. 4756/1-ben szántóra 4 kor. 
4782-ben szántóra 2 kor 4787-ben szántóra 20 kor. 
5007-ben szántóra 42 kor. 5232/l-ben legelőre 1 kor. 
5398-ben szántóra 12 kor. 5636-ben szántóra 1 kor. 
Z668-ben szántóra 3 kor. 6002 ben szántóra 2 kor. 
6043- 6137- 6138-ban szántó és kaszálóra 15 kor. 
továbbá a 237 sz. tjkben A+3688/3-ben a felvett 
szántóra egészen 5 kor. a 663 sz. tjkhen A+ 3055-
ben szántóra egészen 6 kor. 4252-ben szántóra egé-
szen 57 koronára ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb meg-
jelölt ingatlanok az 1904. évi május hó 14-ik napján 
d. e. 9 órakor az oklándi kir. járásbíróság mint 
telekkvi hatóság hivatalos helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0 -át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Oklánd, 1904. márczius hó 7-éü. 

Mihály , kir albiró. 

I Kői- i j gyermctsKalapoH » i 
• színházi- és gyertneHfőHötöH • 

isztelettel hozom a m. t. közönség 
szíves tudomására, hogy a buda-

W pesti női iparisko'át elvégezve, — 

Szébelyudvarhelyen, 
Vár-utcza 1. szám alatt (Becsek nyomda 

mellett) egy M>.M.l.ill*llll 

wasatnodEL 'ü ! 
nyitottam, a hol női-és gyermek-

kalapok díszítését,úgyszintén színházi és 
gyermek-főkötók készítését jutányos ár-
ban és Ízléses kivitelben elvállalom 

Tisztelettel 

S A G Y R Ó Z A . 

FajtyuH Ijtltő-tojá;! 
Kendermagos plimut, feljete 

langsan, Világos brahma, sárga 
orpington és fogolyszitiii olasz 
fajtyufcoK Keltó'tojsai 1 2 darab 
1 0 Korona. 
Rázásmentesitő patens-csomagolás ingyen, 
a pénznek előre való beküldése esetén bér-
mentve. Faj tisztaságért jótállás; a ter-
méketlen tojások kicseréltetnek. Előjegy-
zések elfogadtatnak. Szállítás február 
elsőtől kezdődik 

K O M O L Y I I S Y Á N 
mérnök, fajbaromfi tenyészdéje 

Krompach-vasgyár, (Szepes m.) 

Egy 
jó családból való és 4 gimnáziumot 
végzett fiatal ember kedvező fel-
tételek mellett tanulónak azonnal 
= = felvétetik = 

Haáb és Heitz füszerüzletében 

lAdlerLJakabésTestvérel 
Bank betéti Társaság; 

B R A S S Ó 

legelőnyösebb 
mellett. kamatláb 

átvétele előnyös kamatozásra. 
Felmondás nincs! 

Befizetett töke: 800,000 korona. 
Betéti társ: Pesti Magyar Kereskedelmi 

bank Budapest. 
Ü Z L E T K Ö R E : 

Váltó* leszámítolása 
TaKaréH-betéteK 
^rtéHpapirOK v é t e l e é s eladása napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbízáson 
ós legpontosabban teljesíttetnek. Felvilágosítást 
díjtalanul adunk. 

Sorsjegyei; e l a d á s a l e g e l ő n y ö s e b b f e l t é t e l e k m e l l e t t 

Kihúzott sorsjegyen ^ e t b o . c I b o l é . é 3 £ o p , S 
(esedékesség előtt Is!) 

SzeWényeH d y m e n t e s b e v á l t á s a . 

Külföldi pénzneme* 
kibocsátása valameny-

. nyl európai ós tenge-
piaezra. 

flÁ'lortfffe adása értékpapírokra, az árfolyamhoz 
tlVI(}j«l) viszonyítva. Mérsékelt kamat. 

eladása minden búzáshoz. 
átvétele értékpapírok kisorsolásából 
eredő árfolyamveszteség ellen. 

eladása eredeti árák mellett. 

KtalVányoH és hitellevele* 
rentuli piaezra. 

Előlege* £ 
jgérVénye* 
Biztosításon 
Osztálysorsjegyen 

ERTESITES. 
Adjuk tudtára az „Erdővidéki Takarékpénztár Részvénytársnaág" 
minden tisztelt részvényesének, miszerint az igazgatóság előterjesztése alapján az 1904. február hó 
25 én tartott rendes közgyűlés akképen határozott, hogy az intézet Idejének tartama 

időn 

még toVábbi 50, in/a itVcn etfre tncghosszabbittassíK 
s az igazgatóság megbízatott a továbbiak elintézésével. 

Ennélfogva a tisztelt részvényeseket a következőkre hívjuk és kérjük fel: 
1. Szíveskedjék minden részvényes minden egyes részvényét a lehető legrövidebb 

belől saját nevére átíratni. Az átíratás dija részvényenként 4 korona és bélyeg 38 fillér. 
2. Szíveskedjék minden részvényes mindeu egyes részvényét az intézet igazgatóságához 

(Baróth) beküldeni a folyó év első felében, hogy a részvények a szükséges uj szelvényekkel 
elláthatók legyenek. 

S. Az intézet igazgatósága a részvényesektől átvett részvényekről elismervényt fog kiállí-
tani és az illetőknek megküldeni, amely az illetők által megőrizendő lesz és a szelvényekkel ellátott 
részvények visszaadása alkalmával az igazgatóságnak visszaküldendő leend. 

Baróth, 1904. évi márczius hó 15 én. 

Az SrdöVidéni Tanartnpénztár JtfszVénytársaság igazgatósága: 
Zatliureezky Gyula s 

vezérigazgató. 
Redő J ó z s e f s 

titkár. 
k., 


