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Székelyudvarhely város vendégszeretetének 
és a magyar kultura iránt való lelkességéuek 
érdeme az, hogy az orsz. Tanár-egyesület ez évi 
közgyűlése f. évi julius 3-án és 4-éu itt fog 
megtartatni, hogy nemzeti művelődésünknek sze-
rény és becsületes szolgálatára, szép hazánk 
középiskoláinak tanárai itt adnak egymás-
nak találkozót, itt fognak majd egymással ba-
ráti és munkatársi kezet. Tekintve azt, hogy 
ez eddigelé csak nagyobb vidéki központban 
történt és hogy ez az elsÖ eset, hogy kisebb 
város fog a közgyűlés színhelyéül szolgálni, le-
hetetun el nem ismerni, hogy e tény által vá-
rosunk értelmisége, intelligens társadalma van 
és lesz megtisztelve. A tanárok e találkozásá-
ban és kézfogásuk erejében és örömében mintha 
már jelentkeznék a Székelyföld erősitő és éltető 
levegőjének hatása is, melyből reménység és hit 
árad majd a tanügy apostolainak lelkében ama 
törekvéseknek haladó sikerében, melyekre azok 
életük munkáját, tudásuk tőkéjét és szellemi 
kincseik legjavát szentelik. 

Mert hisz a Székelyföld dus áldott baráz-
dái nemcsak a magyar kenyeret termik, hanem 
barázdáról-barázdára elnyúló területén azt is, a 
miből a kenyéren kivül nemzetül .élnünk kell : 
a magyar lelket. 

És ez kétszeresen fontos ma, midőn min-
den vonalon azt a törekvést látjuk: felépíteni 
és nemzeti tartalommal megtölteni azt a jövendő 
nagy magyar birodalmat, melynek dicsősége egy-
kor már beragyogott az egész világ szemébe; 
azt a törekvést: nemzeti szervezetünknek min-
den izületébe belevinni a fajszeretet sovinizmu-
sával nyelvünket, érzésünket, kulturánkat 

Visszaemlékezés, 
Az 1850-ik év vége felé, midőn az 533 • mér-

föld terjedelmű Erié tavon Sanduskyból Buffaloba 
utaztam, egy éltes férfiúval ismerkedtem meg, ki 
szintén az utazók közé tartozott. Warreu ur — ez 
volt a neve — kinek Amerikában, különösen e tó 
körül, számos kalandjai voltak, látván, hogy minden 
iránt különös érdekkel viseltetem, szives volt, nekem 
a gőzös fedélzetéről megmutogatni azon különböző 
poDtokat s tájakat, melyeken az első megtelepedés-
sel összefüggő érdekesebb események történtek. Min-
den egyes helyről tudott valami érdekes törtéuetet, 
de valamennyi közt legmegragadóbb volt az, melyet 
épen le akarok irni, s mely magával Warren úrral 
és hozzátartozóival történt. 

— Látja ön ama sötét vonalt ott lenn? — 
kérdé tőlem, a távol part felé mutatva. 

— Látok valamit, — válaszoltam — ami a 
láthatár hosszában húzódó felhőhöz hasonlít. 

— Nem felhő az uram, hanem szikla, melyen 
életem legkeserűbb óráit éltem. 

Mialatt ezt kissé remegő hangon mondá, fölte-
kintettem, s szemében egy könnycseppet láttam ra-
gyogni. 

— Ah uram ! — folytatá, szemét megtörölve 
— ama sötét pont látása sötét emléket ébreszt föl 
lelkemben, és sirni késztet, mint egy gyermeket. . . 
Sok év előtt történt, azóta sokféle viszontagsággal 
kellett megküzdenem ; de ama borzasztó napra még 
most is oly élénken emlékezem, mintha csak tegnap 
történt volna. Engedje meg, hogy egy pillanatig pi-
henjek, azután elmondom a történetet. 

Ezt mondva megfordult, s arczát tenyerébe 
rejté; e helyzetben maradt mindaddig, mig ama sötét 

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

A létérti harcz az élet, bonyolultabb é3 
szövevényesebb viszonyai között manapság he-
vesebb, mint volt régebben ; az egyéni törek-
vések versenyében, a kenyérkereset önző küzdel-
mei közepette a munka felosztás elvei ma in-
kább széthúzzák az egyes erőket és szembe ál-
litják őket egymással a küzdőtér porondjain, 
semmint hogy egyesülésüket czéloznák; ma ke-
vesebb a kapocs, mely a lelkeket egymással kö-
zelebb hozná és a harmóniát eredményezné. 

De kell lenni m.̂ gis egy pontnak, amely-
ben a divergáló nézetek találkoznak, mely egy-
séget teremt; kell leuni egy czélnak, amely felé 
való törekvésünkben egyek vagyunk ; egy gondo-
latnak és eszmének, mely az erőket tömöríti : 
és ez a részesség az emberiség nagy közös kul-
turmunkájában. 

Abban mindnyájan kell, hogy egyet ért-
sünk, hogy magyarságunknak értéket művelt-
ségűnk ; műveltségünknek pedig — értéket 
és súlyt magyarságunk ad, műveltségünknek 
ezen a földön, ebben az országos keretben és 
emberiségi feladatunk betöltéséül. És azt sem 
tagadhatja senki, hogy ennek a kulturmunkának 
nagy tényezője az iskola; nem vonhatja továbbá 
kétségbe senki, hogy ennek a magyar művelt-
ségnek a maga egyetemes nemzeti jelentőségé-
ben a magyar középiskola a fejlesztő melegágya 
és az igazi tűzhelye; azt is kénytelen állítani 
kiki, aki figyelemmel kiséri közéletünk jelensé-
geit, hogy ezen nemzeti műveltségnek fejlődése, 
izmosodása és terjedése politikai, gazdasági és 
sociális bajainknak is legbiztosabb orvosszerve és 
fajunk szellemi fölénye elismertetésének feltétele. 

Amilyen a középiskola szelleme, olyan a 
jövő generátio gondolkodása is. Amilyen elveket 
a tanulóifjúság a középiskolában lelkébe fogad, 

| vonal a láthatáron, mely felé mutatott, el nem tiiut 
szemünk elől. 

Végre föltekintett, mint midőn az ember ál-
mából fölébred; s miután szemével a láthatárt vé-
gigfutotta, felém fordult, s felszólított, hogy foglaljak 
helyet mellette. Ezután így kezdé elbeszélését:' 

— Ama sötét vonal, mely felé mutattam, s mely 
hála az égnek, eltűnt már szemem elől, csakuem 
függélyesen emelkedő sziklatömeg. 60—80 láb ma-
gas, melynek alját a zugó hullámok dühösen csap-
kodják, finom, fehér tajtékot fecskendezve szét s a 
levegőt bóditó zajjal töltve el, mely némileg hasonlít 
a Niagara mennydörgésszerű zuhogásához. Én hal-
lottam egykor e vad hullámok zajgását, mint halotti 
éneket szeretteim fölött. 

Számos év előtt egy kis társaság, melyet kívü-
lem anyám, nővérem, öcsém s jegyesem, egv kedves 
fiatal leány képezének, canadai sajkán e tó egyik 
legtávolabb pontjára hajózott, azon czélból, hogy 
hosszú utazásunk hátralevő részét vizén fejezzük be, 
s néhány barátunkkal, kik előre mentek, s a Mau-
mee folyamrohanatnál letelepedtek, találkozzunk. 

Több nap óta voltunk már a vizén. Az idő szép 
s a szél kedvező volt, mi igen jó hangulatba hozott 
bennünket, annál inkább, mert utazásunk már vé-
géhez közeledett, s reméltük, hogy barátainkkal rö-
vid idő alatt egyesülhetünk. De ki látja a jövendőt 
előre? Ki mondhatja előre, hogy boldog lesz? mert 
legszebb reményeink pillanat alatt füstbe mehetnek, 
s búbánat nyomhatja le szivünket örökre, midőn még 
alig kezdett örvendeni. 

Egyik nap a kitörendő vihar előjeleit vettem 
észre, melyek aggodalommal tölték el lelkemet. Ki-
nos szorongással szemlélgettem az eget és a tengert. 
Rövid idő múlva borzasztóan kezdtek zúgni a hullá-
mok, s mielőtt kívülem valaki a közelgő veszélyt 
sejtette volna, a vihar vad haraggal tört ki. 

L a p u n k m a i w á m a O o l d a l . 

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 

olyan elveknek lesz később hirdetője is. A közép-
iskola karaktere lenyomódik a belőle kikerült 
nemzedék felfogásában, érzésvilágában és világ-
nézetének összeségében. 

A jövő nemzeti műveltséget, egységet, tehát 
a nemzetet fejlesztő és alkotó munka lehetetlen 
tehát, hogy közmegbecsülés tárgya ne legyen le-
hetetlen, hogy valaki elzárkózhassék az elől, hogy 
mai helyzetünkben, mostani közállapotaink között, 
czéltudatos nemzeti szervezkedésünkben kultu-
rális törekvésünknek egyik lényegesebb faktora: 
a középiskola Alig van család, melynek nem 
volna középiskolába járt és járó gyermeke s igy 
tehát senki sem lehet közömbös azzal a kérdés-
sel szemben, hogy milyen a középiskola: törek-
véseit mily pacdagogiai és művelődési érték il-
leti meg. A gyermekeik jövője iránt érdeklődő 
szülőt — és melyik nem teszi azt érzelmei 
közvetlenségével és szive összes szálaival — kell 
tehát, hogy meleg érdeklődés hassa át közhala-
dásunknak egyik legfontosabb tényezője, a magyar 
kola ügye iránt. Iskola és szülői ház nem lehet 
két ellentétes pólus, sőt mindkettő érdekköre 
érinti egymást, egymásba foly, szerves kölcsön 
hatás van a kettő között. Társadalom, család és 
iskola nem járhatnak külön utakon, nem lehetnek 
féltékenykedéssel egymás irányában, nem lehet 
antagonisinus érdekköreik között. A család és 
társadalom a tanuló ifjúság neveltetésének helyes 
elveiben, az iskola korszerű és nemzeti szellemű 
haladásában találja jövendő létének erkölcsi alap-
jait ; az iskola viszont a családok közreműködő 
munkájában, a társadalom hathatós támogatásá-
ban leli fel azt a talajt, amelybe gyökérszálai 
az életerő feltételeivel felruházva belenyúlnak. 
Társadalom, család, iskola kell, hogy együtt 
szolgálják a magyar kulturát; belőle merítik ők 

A vitorlát azonnal összevontam, s amit lehetett 
megtettem a magunk oltámára; mindamellett mind-
járt az első lökés csaknem felfordította sajkánkat. 
A hullámok gyorsan feldagadtak s tajtékkal borítot-
tak el benuünket, sajkánkat pedig ama sziklatömeg 
felé ktzdték hajtani, inelyt t önnek mutattam. A leg-
nagyobb ijedtség és zűrzavar uralkodott most közöt-
tünk, mert mindnyájan azt hittük, hogy a legköze-
lebbi pillanatban a hullámok közé leszünk temetve. 
En lehetőleg nyugalmat színleltem, sőt nevettem is 
félelmök felett, hogy némileg megnyugtassam őket; 
pedig őszintén megvallva, iszonyúan aggódtam, mert 
a sajkát már többé egyáltalában nem khetett kor-
mányozni, s mindig gyorsabban hajtatott a szikla-
tömeg felé, melynél a megtört hullámok magasan 
fölemelkedtek; s meg voltam győződve, hogy csak a 
gondviselés különös kegyelme szabadíthat meg ben-
nünket a bizonyos haláltól. Én azonban egy szóval 
sem nyilvánítottam aggodalmamat mindaddig, mig 
végre átláttam, hogy minden remény oda van, s a 
sziklatömeg előttünk állt, visszaverve a hullámokat, 
melyek fehér tajtékká törve oly borzasztó zajt tá-
masztottak, hogy a vihar ordítását is fölülmultak 
— csak ekkor szóltam szeretteimhez, hogy imádkoz-
zanak, s lelküket Istennek ajánlják, mert az örökké-
valóság kapuja előtt állunk 1 

A jelenet, mely szavaimat követte, emberi nyel-
ven le nem irható. Görcsösen kapaszkodott egyik a 
másikba, s mindnyájan kegyelemért esengtek az ég-
hez. A kinteljes s borzasztó pillanat, mely alatt a 
halálnak szemébe néztünk, nagyou rövid volt; saj-
kánkat mint buborékot hányták-vetették a fellázadt 
hullámok, — s a legközelebbi pillanatban a sziklá-
hoz csapták. Iszonyú, szivet és agyvelőt megrázkód-
tató recsegés volt ez. Egy általános, kétségbeesett 
jajkiálltás— s a zugó hullámok összecsaptak felettünk. 

Mindnyájan erősen egymásba levén kapasz-



termékenyítő erejüket és egy atmosférából táp-
lálkoznak. 

Ezeknek előrebocsátása után nem fennhéjá-
zás, nem szeparatistikus törekvés, nem kicsiny-
lése más élethivatásoknak, ha a tanügy em-
berei egyszer-egyszer táborba szállva az ese-
mények szolgálatában, megszólalnak a nyilvá-
nosság előtt és ugy a társadalom, mint az 
egyes családok érdeklődését kérik a maguk szá-
mára és pártfogást munkájukhoz. 

Az ország középiskoláinak tanárai össze-
jönnek majd ide, hogy eszméiket kicserél-
jék és megbeszélés tárgyává tegyék, mikép fá-
radozzanak tovább is nemzeti műveltségünk szín-
vonalának emelésén, a rájuk bízott tanulók szel-
lemi, íerkölcsi és lelki kiművelésén. A módszer vég-
telen mezejére folyton uj hódításokra indulnak, 
a tudományos fejlődést figyelemmel kisérik és 
elősegítik, a külföld munkáját szemmel tartják 
és belőle okulást merítenek, a társas érintke-
zést maguk között és a társadalom müveit el-
lemeivel keresik és ápolni akarják. Ezzel csak 
olyan kérdéseket vetnek felszínre, melyek nem-
csak őket érintik, hanem a dolog természeténél 
fogva többé-kevésbbé közérdekűek. 

Előre látható e szerint, hogy az ideérkező 
tanárok lelkes és szívélyes fogadtatásra fognak 
találni városunk egyes társadalmi rétegei részé-
ről ; kétséget nem szenved, hogy kiki azon lesz, 
hogy ők jól találják magukat falaink között. 

A székely vendégszeretet nem fogja magát 
megtagadni ezúttal sem. És nem is nagy áldo-
zatokról van szó. Csak némi szeretetreméltó 
előzékenység kívánatos a szállás felajánlása kér-
désében, némi érdeklődés a közgyűlés munkája 
iránt, esetleges részvétel az ide sereglők szóra-
koztatásában. 

Kész örömmel jöhetnek tehát vendégeink; 
körünkben őszinte rokonszenvet és meleg szivet 
fognak találni. itosz. 

kodva, a hullámok ide-oda hánytak bennünket, mig 
végre egy rendkívüli nagy hullám által megkapatva, 
egy sziklára dobattunk, hol minthogy a hullám azon-
nal visszahanyatlott, aránylag szárazon feküdtünk. 

Azon pillanattól kezdve, midőn elmerültünk, 
egész addig, midőn a sziklára jutottunk, egy szem-
pillantásig sem vesztettem el lélekjelenetemet, és ha-
bár most elbódulva s az esés által meglehetősen 
össze voltam zúzva, azonnal felfogtam, ami történt, 
s beláttam, ha szeretteimet uieg akarom szabadítani, 
azt addig kell tennem, mig ismét oly hullám nem 
érkezik hozzánk, aminő által a sziklára dobattunk. 
Társaimat, miután sikerült magamat görcsös kapasz-
kodásaiktól megszabadítanom, amennyire csak lehe-
tett, a vizből hátravonszoltam, s közéjük a viz közé 
álltam, nehogy bódult állapotukban a hullámok közé 
essenek. Alig hogy elmondhattam nekik mi történt, 
s éppen fel akartak állni, midőn egy uj hullámot 
láttam felénk hömpölyögni, mely villámgyorsan ismét 
leterité s elárasztá őket. £ hullám azonban nem volt 
oly erős, hogy a szikláról lemoshatott volna bennün-
ket. Mindez egy percznyi idő alatt történt, s több 
perczembe került, mig meg tudtam velők értetni, 
hogy biztonságban vagyunk, habár nem minden ve* 
szélyen kivül. Végre körülnézhettem magamat, hogy 
lássam, mire épithetjük szabadulási reményünket. 
De fájdalom, legkisebb remény sem mosolygott felénk. 
A szikla, melyre vetődtünk, igen kicsiny volt, hossza 
alig lehetett több 10—15 lábnál, s a forrongó tóból 
mintegy 5 lábnyira állt ki. Fölöttünk egy magas, 
fekete szikla állt, melynek csúcsa elfogta előlünk a 
kilátást a közel partra. E részről tehát szabadulásra 
nem is gondolhattunk. Hajónk romjait száz darab-
ban hányták-vetették a tajtékozó hullámok. 

Fiam 1 — kiálltott anyám kétségbe esett han-
gon — ugy látszik, semmi remény sincs szabadu-
lásunkhoz. Jobb lett volna azonnal elvesznünk, most 
legalább nem szenvednénk márl — Mig élünk, ad-
dig folyvást remeihetünk — viszonzám ugyanazon 
átható hangon, mert csak igy volt megérthető a szó 
a vihar orditásában. 

Több órán át feküdtünk igy a szikán, erősen 
egymásba fogózkodva, — várva, figyelve, reszketve 
— végre kimondhatatlan aggodalommal láttuk az 
éjt beköszönteni, mely a háborgó tó borzasztó tekin-

Belföld. 
— A jövő feladatai. — 

Budapest, márcz. 25. 

A képviselőház elnapolta üléseit, miután első 
feladatának, a törvényenkivüli állapot megszünteté-
sének majdnem egészét teljesítette. Miként fog ala-
kulni a parlamenti politikai helyzet a húsvét utáni 
időszakban ? Evvel a kérdéssel óhajtunk foglalkozni. 

A tavaszi hónapokat a munkaprogramm szerint 
az uj polgári perrendtartás és a polgári beruházá-
sok elintézése után az 1904-ik évi budget megvita-
tása, majd a delegácziók üllésszaka fogja kitölteni. 
Ezenfelül körülbelül még csak a Német- és Orosz-
országgal kötendő szerződés felhatalmazási javaslatá-
nak megvitatása futja az időből. 

Ilyképen minden jel arra mutat, hogy békés 
és rendes munka időszaka következik a nyári nagy 
szünetig legalább. 

Ezenközben azonban odaát, a Lajtán tul vesze-
delmes felhők tornyosulnak, a melyek könnyen tá-
maszthatnak vihart nálunk is. Ha Körber ur állása 
megrendült, az nálunk fájdalmat senkinek sem okoz. 
Bánat nélkül látnánk helyéről távozni a nagy takti-
kust, a ki vajmi gyakran Magyarországot is bele-
vonta maga apró, de furfangos praktikái körébe. Más 
veszedelem fenyegeti: az osztrák delegáczió válasz-
tásának meghiúsulása. Egyelőre még a szláv pártok 
sem hajlandók kiküldeni a közös ügyek tárgyalására 
hivatott bizottságot. Ám delegáczió hiján hogyan 
kezelje a monarkia két állama a közös ügyeket, a 
mikor a 67-es kiegyezés azok kezelésére kizárólago-
san a delegácziók intézményét rendeli ? Ha a dele-
gácziók megválasztásának nehézségei még húsvét 
utánig sem volnának elháríthatok, ugy ebből a 67-es 
alap egy igen komoly válsága állna elő, komolyabb 
és nehezebb minden eddigi képzelt vagy igazi 67-es 
válságnál. 

De hát Ausztriában a helyzet változhatik és 
változni is fog. A delegácziók megtagadásával való 
fenyegetés tulajdonképen szintén csak taktika a cse-
hek részéről. A czélja : Körber ur eltávolítása. Az 
utóddal szemben jelentékenyen engedékenyebbeknek 
fognak mutatkozni a jó urak s óvakodni fognak tőle, 
hogy már első lépésükkel elrontsák a dolgukat egy 
uj kormányelnökkel. Magyarországnak azonban min-
denképen szárazon kell tartania a maga puskaporát. 

Minél inkább múlnak a hetek, annál közelebb 
jutunk a kiegyezés nagy problémájához. Parlamen-
táris körökben ugy vélik, hogy az őszi ülésszaknak 
már nem lehet tovább a kérdést elodáznia. Igy hát 

a gyári szünet csendjében kell majdan a kormány-
nak a gazdasági javaslatok keresztülvitelének gyakor-
lati módozatai felett gondolkodnia. 

Mindezeken felül még a házszabályok revízió-
jának kérdése tartozik a közelebbi jövő feladati so-
rába. Ez a nehéz kérdé3 megoldandó lesz és Tisza 
gróf nem igen fogja magát a megoldástól a nehéz-
ségek által elriasztatni. A magyar nemzeti állam 
megszilárdulásának igazán gyümölcsöző munkája, a 
belső reformok áhítozó korszaka előtt tehát más je-
lentős és nehéz kérdéseket kell megoldani a magyar 
politikának. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, márcz. 25. 

Márczius 19-én, szombaton mult tíz esz-
tendeje, hogy meghalt Kossuth Lajos. Tizedszer 
fordult bele az idő a kora tavaszba, mióta nem 
idegen földön bujdosik Ő, hanem felettünk él, 
magyar hazánk felett. 

Tíz esztendő épen elég idő arra, hogy a 
történelem megfogalmazza a maga tényállásait, 
hogy kiszűrje, kipárolja a jelen idők zűrzavaros 
forgatagából, ami maradandónak készül, ami 
anyag és erő, ami nem pusztul, nem kevesbbül. 

Kossuth Lajos a magyar históriáé ezentúl. 
Nem egy párté, nem néhány emberé, lleája nem 
lehet hivatkozni ilyképen: éu vagyok az örököse. 
Mindnyájan az örökösei vagyunk. 

Dicső, nagy emléke, gondolatvilága, sza-
badságszeretete és liberalizmusa köztulajdon. 
Egyként azé, aki fia, amint azoké, kik reá gon-
dolván, igy szólanak: Apánk. 

* 

A képviselőház márczius 18-iki üléséu nagy 
fontosságú szavazás történt: egy várva-várt, hőn 
óhajtott és soká hiába remélt szavazás. A kép-
viselőház általánosságban és részleteiben is el-
fogadta az indemnitast. A békekötés históriai 
jelentőségű napja meghozta eredményeit. Arra 
a napra jó visszaemlékeznünk. 

Az obstrukezió végeztével íme az ex-lex 
vége. Az a rettenetes lidéreznyomás, amely két 
esztendő óta nyűgözte le a magyar politikát, 
amely két esztendő óta szuggerált kísérteties 
rettegést a józan agyakra, azon a napon lesik-
lott a közvélemény agyonfojtogatott lelkiismere-
téről és ismét szabad, becsületes és józan lett 
a magyar gondolkozás. Az igazságnak hirtelen 
fellobbanó világosságánál az elmúlt küzdelem 

tétét eltakará ugyan szemünk elől, de reményünk 
utolsó szikráját is kioltani látszott. Ah iszonyú és 
végtelennek tetsző éj volt ez, mint a pokol örökké-
valósága. 

Körülbelül éjféltájban — mennyire megítélhet-
tem, mert én is, mint társaim, a hidegtől elgyen-
gülve, s meglehetősen bódult állapotban voltam — 
eleresztém azt, kit körülkaroltam, hogy tagjaimat 
kissé megdörzsöljem, mert a hosszas átkarolásban 
egeszen megmeredtem. De alig hogy ezt tevém, vad 
kiálltást hallék, s midőn jelentéséből meggyőződést 
akartam szerezni, borzasztó ijedelmemre, anyámat és 
fivéremet seholsem leltem — eltűntek. Tehát csupán 
nővérem és jegyesem voltak még velem a szikláu. 
De nem időzöm tovább ez iszonyú éj leírásánál. Ha 
ön képzelme az általam rajzolt képet kiegésziteni 
nem bírja, nem lesz képes érzelmeimről togalmat 
szerezni, mert azok leirhatatlanok. 

Végre a reggel beköszöntött. A vihar még min-
dig erősen dühöngött. Átpillantottuk helyzetünk ré-
mes jelenetét. Némi távolban tőlünk, egy alattunk 
levő sziklán szemünkbe ötlött anyám és fivérem 
holtteste, egymást szorosan átkarolva; a hullámok 
csapásai következtében folytonosan mozogtak, mintha 
élnének. E jelenet annyira megrázta nővéremet, 
hogy magát elsikoltva felugrott, s — szándékosan-e 
vagy véletlenül nem tudom — a vizbe zuhant. 

Csaknem eszméletemet vesztém most kétségbe-
esésemben, s egyetlen társamat, kedves Marimat, 
görcsösen szorítottam magamhoz. Igy ültem órahosz-
szát, merev tekintetemet a zû ó hullámokra szegezve. 
Midőn szememet ujolag Marimra emeltem, csak ak-
kor vettem észre, nogy elájult. Hogy mióta volt ezen 
állapotban, nem tudtam. Elkezdtem tagjait dörzsölni, 
mialatt a kétségbeesés vad hangján kiáltozám nevét. 
Végre fölnyitotta szemeit. Némileg megnyugodni lát-
szott, s megígérte, hogy türelemmel várja be a közelgő 
halált. 

Miért időzzem tovább e rettenetes jelenetnél? 
Miért idézzem föl lelkemben újra a harezot, mit ki-
álltam ? Nem 1 hagyjuk el a többit, és siessünk a 
szivrázó befejezéshez, mely fekete hajamat virágzó 
férfikoromban megőszité. Mari mind gyengébb lett; 
ide járultak az éhség gyötrelmei is. A hideg viz, 
mely szegény mátkámat minden pillanatban elön-

tötte, testét egészen megmerevité, s midőn a máso-
dik éj is ránk sötétedett, mialatt még folyvást dü-
höngött, — homályosan, de szorongva láttam a 
pillanatot közeledni, midőn egészen egyedül fogok 
maradni, egyedül, kimondhatatlan szenvedéseimmel. 

Beköszöntött a második éj — utolsó azon utói-
sóra nézve, kit e széles világon még szerethettem. 
Lassankint magam is nagyon elgyengültem, ugy 
hogy alig bírtam magamat a sziklán fentartani, mely-
hez az élet ösztönénél fogva még mindig erősen ka-
paszkodtam, remélvén, hogy egyúttal Marim életéi is 
megmenthetem, miről ő már végkép lemondani látszott. 

Végre a legborzasztóbb is bekövetkezett. Egy, 
az eddigieknél nagyobb hullám tört ránk, mely mát-
kámat átkaroló kezeimet egymásból kiszakitá s en-
gem a sziklahoz csapott, melynek szélén néhány pil-
lanatig vérezve s elbódulva feküdtem. Miután kissé 
magamhoz tértem, szemeim Marit keresék, Szent 
Isten ! ő odavolt 1 . . . eltűnt 1 . . . Egy kétségbeesett 
jajkiáltással arczczal a sziklára rogytam, elhatároz-
ván, hogy felhagyok minden további kisérlettel éle-
tem megmentésére. Azonban a gondviselésnek tet-
szett engem megszabadítani. A vihar most tetőpont-
ját érte el, s e pillanattól kezdve lassan-lassan 
csillapult. A fölkelő nap életben talált, oh de egé-
szen egyedül s a haragos hullámok, miután mindentől 
megfosztották, ami előttem becses volt a földön, 
lassankint lecsillapultak, mintha pusztitási dühök 
teljesen ki lett volna elégítve. 

Inkább halva, mint élve töltém e napot s a 
rákövetkező éjt a sziklán. Végre kanadai halászok 
akadtak rám, s hazájokba a tó túlpartjára szállítot-
tak. Ott hosszú örjöngéssel összekötött betegség után 
felüdültem, s megtudtam, hogy szeretteim holttesteit 
föltalálták, s amerikai földben ünnepelyesen eltemették. 

— Azon idő óta — fejezé be Warren ur a 
legmélyebb megindulás hangján elbeszélését — több-
ször meglátogattam e szerény sirt, melyben most 
nyugosznak, s mindig fájdalmasan gondoltam arra, 
hogy vajha én is mellettök fekhetném. Megesküdtem 
ama magános sir fölött, hogy hü maradok első sze-
relmemhez, s most nőtlen és gyermektelen agg va-
gyok, kit csak azon egyedüli remény vigasztal, hogy 
szeretteimmel nemsokára egy boldogabb világban 
egyesülhetek I Fordította: — C. 
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bűneit, veszedelmeit iszonytató valóságában lát-
ták a politikai álmodozók, akiket becsmérelni a 
békességnek ebben a vigasztaló pillanatában 
nem illik. 

Magyarország históriájába aranylapot kell 
fűzni, és ráirni elmúlhatatlan Írással annak a 
napnak történetét, amely a magyar elme erejét 
és bölcsességét, a magyar vér szilajságát és szeu-
vedelmességét és a magyar sziv békülékenységét 
hirdeti az igazság világjáró szavával és amely 
hatásait ime érezteti már. 

Az ex-lexnek vége. A munkálkodók zavar-
talan munkához jutnak, az ország megzavart 
pénzügyei, jó hire, hitele helyreállnak A uagy 
erőpróba megmutatta a magyar állam erejét, a 
következő hónapok még jobbat) meg fogják mu-
tatni. JBizunk benne, hogy gazdasági életünk 
fellendül, gyarapodik és erősödik a következő 
hónapokban. 

A képviselőház márczius 18-iki szavazása 
öröm az egész országra, egy cselekedet végre 
ismét. Az ország hálás lesz érte, mert az egész 
ország megfogja érezni, hogy vége az ex-lexnek. 

* 

A politikusok között élénken foglalkoznak 
azzal, hogy Kossuth Ferencznek, a függetlenségi 
párt elnökének betegsége oly veszélyesre fordult, 
hogy felépüléséhez kevés reményt fűznek. Kos-
suth Ferencznek régi bajához az izületi-csúzhoz 
egy év előtt szivbillentyü-lobosodás járult. Leg-
utóbb pedig súlyos vesebaj tünetei léptek föl. 
Néhány nap az orvosok az akut vizkór jelensé-
geit konstatálták. A beteg lábai feldagadtak, s 
többszörös vizelvála&ztás vált szükségessé. Köz-
tudomású, hogy a Kossuth-pártot jelenleg csak 
Kossuth Ferencz személye tartja össze. A párt 
tagjai között nagy nézeteltérések vaunak. A párt 
számos tagja inkább BáníFy Dezső programmja 
felé hajlik. Mindezeket tekintve, nincs kizárva, 
hogy Kossuth Ferencz visszavonulása esetén, 
vagy ha betegsége folytáu a vezetést nem lenne 
képes megtartani, a vezér nélkül maradt Kossuth-
párt elemeire bomlaua. 

* 

A legközelebbi idő némely eseményei arra 
engednek következtetni, hogy a politikai élet 
pártviszonyainak alakulásában jelentőségteljes 
fordulat előtt állunk. Mindenki tudja, hogy ezt 
a fordulatot az u. n. Uj-pártuak a fellépése 
okozta. Okozta pedig nem egyszerű fellépésével, 
hanem azon körülménynél fogva, hogy amalga-
mizáló szerepre látszik hivatva az ellenzéki pár-
tok között. 

Nap-nap után történnek események; be-
szédek, nyilatkozatok, sőt positiv lépések is, a 
melyek azt mutatják, hogy erősebb, tömörebb, 
de egyszersmind a többinek részletes vagy teljes 
megoszlásával, illetőleg megsemmisülésével létre 
jövő ellenzéki párt kialakulása előtt állunk. Az 
uj pártnak száma nélkül való s a legváltozato-
sabb terjedelemben napvilágot látott program in-
jaihoz ékesen csatlakoznak Apponyi legközelebbi 
kijelentései a parlamentben és a Kossuthról ne-
vezett 48-a8 és függetlenségi párt számos tag-
jának czélzatos vagy nyilt kijelentése. Sőt a 
tervbe vett nagy ellenzéki koaliczió is egyenesen 
ugyancsak ezen jelenségek hatására vezethető 
vissza. ' 

A szabadelvüpártnak, mint olyannak, épen-
séggel nincs oka tartani ezen ujabb ellenzéki 
alakulástól, tömörüléstől. A párt szabadelvüsé-
gére, eszméire egy ilyen alakulásuak még akkor 
sem lehet, sem lesz jelentősebb hatása, ha ne-
talán az is a szabadelvüség jegyében jönne létre. 

* 

A képviselőház hamarosan elfogadta az 
1904. évi ujonczjavaslatokac, az 1903. évi költ-
ségvetést és horvát provizoriumot, amikkel húsvét 
előtti munkáját befejezte. 

Lukács miniszter a Ház tegnapi ülésén 
beterjesztette a beruházási javaslatot . 
A háromszázhuszonkilencz millió koronából, a 
székely vasutak szászrégen-dédai déda-gyer-
gyószentmiklósi és gyergyószentmiklós-mádéfalvi 
részvonalainak kiépitésére, Mádéfalva állomás 
bővítésére, ugy a marosvásárhelyi-szászrégeni 
helyi érdekű vasutvonalak, mint a kocsárd-ma-
rosvásárhely államvasuti vonalak másodrangú 
főpályává leendő átépítésére mindössze 32,840 000 
kort irányoztak elő. 

Holnap már csak a mentelmi ügyeket tár-
gyalják le 8 ezzel bezárulnak két hétre a kép-
viselőház kapui. A t. honatyák mennek haza 
húsvétra és kipihenik a nagy küzdelem fáradal-
mait, hogy aztán megujult erővel és egy szebb 
jövőbe vetett reménnyel lássanak hozzá az uj 
ülésszakban reájukváró munkához. 

* 

Magyarország másféléves válsága szerencsé-
sen elmúlt. Most folyik a konszolidáczió. Az 
ország rekonvaleszcens és sebzett tagjait gyó-
gyítgatja. A rettentő nyomás alól felszabadulva, 
csak most merünk széttekiutgetui másfelé, ér-
deklődni más országok bajai iránt. Eddig az 
ilyesmire nem futotta az időnk. Magunknak is 
elég gondot okozott a válság 

De hát érdekes most átnézui Ausztriába. 
Szinte lúdbőrzik a hátunk, ha olvassuk a bécsi 
híreket, melyek szerint császári rendelettel el-
napolták a Reichsrathot. 

Ne restelkedjünk egy pillanatig sem annak 
beismerésével, hogy az osztrák Reichsrath elna-
polásában egy kis leczke rejlik a mi számunkra 
is. Különösen akkor nyomós ez a leczke, ha el-
gondoljuk, hogy a Reichsrath elnapolására semmi 
szükség nem volt, mert odaát sem az adót, sem 
a katonát meg nem tagadták. 

Ami nekünk ebben a tényben abszolutisz-
tikus ízűnek tetszik, az odaát talán alkotmányos 
formák közt is meg áll. De vájjon nem volna-e 
joga az uralkodónak nálunk is hasonló eréllyel 
közbelépni ? Mindenesetre joga, sőt alkotmányos 
joga ez. 

A tanulság tehát evidens De ennél tovább 
kell mennünk. Hasznosítanunk kell ezt a tanul-
ságot a jövőre. Nem tudjuk ugyanis, hogy lesz-e 
mindig olyan alkotmányos, gavallér uralkodónk, 
aki szótalanul türi alattvalóinak veszedelmes já-
tékait. Ebből folyik, hogy a rendkívüli eszkö-
zökkel folytatott parlamenti harezba csak rend-
kívüli szükség esetén kezdjünk bele. 

Az Ugron-párt obstrukeziója azonban nem 
volt rendkívüli szükség, hanem halászás a za-
varosban. Ettől pedig mentse meg az Isten a 
magyar nemzetet. 

Választók népszámlálása. 
Sz.-udvarhely, márcz. 27, 

A parlamenti reform az előkészítés utján im-
már megindult. Mily irányban s mely czélok felé tart, 
ezt csak a belügyminisztérium tudja. De ott hivata-
los titok pecsétje őrzi a kodifikátorius szándékát. 
Hogy is lehetne ez máskép, mikor a munka még az 
első adatgyűjtés stádiumában van. Egyelőre csak a 
statisztikai hivatal dolgozik lázasan. A kodifikátor 
kénytelen bevárni az eredményeket, mert azoktól 
függenek az ő szándékai. Egyelőre el nem árulhatja 
senkinek azt, amit még — maga sem tud. 

Némi tájékozódást a legújabb belügyminiszteri 
körrendeletből kapunk, mely a husz éven túlhaladt 
féi finépességet márczius 15—30. napjain országosan 
megszámláltatja s a statisztika tudományos módsze-
rével puhatolja ki azt, milyenek e státus foglalkozási, 
műveltségi és képesítési viszonyai s milyen aráuy-
ban gyakorolták eddig adóczenzus alapján a választói 
jogot. 

Magától értődőnek tartjuk, hogy a statisztika 
minden irányban fel fogja tárni a választási jog ed-
digi státus kvójának teljes képét, mert enélkül annak 
okszerű módositásához senki se nyúlhat. 

Ismernünk kell, hogyan hullámzott a választók 
száma évről-évre az utolsó husz év alatt nemcsak 
országosan, hanem országrészek szerint is. Ismernünk 
kell e Üuktuácziót ugy a főösszegekre, mint a kü-
lönböző jogositványu választók csoportszámaira nézve. 
Meri csak igy állapitható meg, vájjon a üépesség 
szaporodása s a választók létszáma közt az arany-
talansag általános-e, vagy pedig a czenzus egyes 
tételeire szorítkozik ? Az első esetben lehetetlen el-
zárkózni egy széles és mélyebb alapú reform elől, 
— mig az utóbbiban ujjmutatást kapunk, hol kell a 
czenzust leszállítani vagy más képesítő mértékkel 
pótolni, hogy az arány a népesség s a választók közt 
helyreálljon. 

A feladat nem volna nehéz, ha nálunk szokás-
ban lenne, hogy a választási névjegyzék alapján év-
ről évre rendszeres statisztikát vezessen minden hely-
hatóság s az adatokat esztendőnkint felküldjék-a 
középpontba feldolgozás végett. A politikai jogokkal 

tettleg bíró polgárok látszáma az ország demográfi-
ájához alig nélkülözhető adalék. De sajnos, statisz-
tikai évkönyveink a választói névjegyzék adatkincsét 
— rendszeres összegyűjtés hiányában — ignorálták 
évtizedeken át. Ezért talál a parlamenti reform-kér-
dés ma mindenkint készületlenül. 

Mennyivel kényelmesebb és munkaképesebb hely-
zetünk volna most, ha a lefolyt évek alatt a közvé-
lemény megfigyelheti az adatokban a fejlődés s a 
visszafejlődés jelenségeit, melyek a választói jog te-
rén mutatkoznak. 

Pedig valóban nem közönyös tudni, hogy az 
1874-iki törvény tízféle czenzusa szerint nemzetünk 
mennyire bírta a maga politikai akaratát időnkint 
a választó közönség utján kifizetni. Egy darab kor-
történet szólna ma hozzánk a számokból, melyek 
megmondják: hogyan apadozott le az a 30— 40.000 
főnyi kihaló réteg, mely választó-jogát régi nemesi 
jogon személyenként birta 1848 óta napjainkig és 
mely néprétegek léptek czenzus szerint annak helyébe; 
mennyiben prosperált 1874 után a városi elem, mely 
három lakásrészből álló (esetleg adómentes) háztu-
lajdon, vagy évi 16 forint jövedelmet hajtó föld-tu-
lajdon alapján birta a választói jogosultságot; növe-
kedett-e a választók száma a vidéki földnépességnél 
tul a Királyhágón, hol '/* jobbágytelek a czenzuális 
adóalap és itt Erdélyben, hol évi 84 forint földho-
zadék és 72—79 forint házjövedelem a választói czen-
zus alapja; hogyan oszlott meg a választók száma 
évi 105 forint jövedelem mellett a bérlők és járadé-
kosok, a ház- és földbirtokosok, a műhely-, gyár- és 
kereskedés-tulajdonosok, az egy segéddel dolgozó 
iparosok, a legalább 500 írt fizetésű magánhivatal-
nokok, a 700 frt minimális fizetéssel javadalmazott 
köztisztviselők, végre — eltekintve adóalapjuktól — 
az okleveles honoracziorok közt. 

Látható, hogy eddigi törvényünk elég szaba-
delvű volt: értelmi czenzus alá foglalt csaknem min-
den értelmi pályát s az anyagi exisztencziákat oly 
alacsony adóalapra állította, hogy annál kevesebbel 
exisztálni sem lehetne. Konzervatív csak annyiban 
maradt, hogy az értelmi pályáktól diplomát vagy ki-
nevezést követelt, mely biztos évi javadalomról szól, 
— az anyagi exisztencziáktól pedig azt kívánta, 
hogy a magok gazdái legyenek és saját possessióval 
bírjanak. 

Ámde ez a mérték alig felel meg többé a mai 
életviszonyoknak. Az élet ráczáfolt a törvényre mind-
két irányban. Teremtett bőven szabad értelmi fog-
lalkozásokat, amikhez nem kell se oklevél, se kine-
vezés, mégis van rá igényük, hogy mivelőik számára 
a polgári jogok legszebbikét: a választó jogot meg-
követelhessék. A possessionatust viszont az élet visz-
szafejlesztette s vagyonbukott elemeit a proletár tár-
sadalomban keverte el. A kis exisztencziák száma 
ekképp a birtokos osztályban fogyott s jószáguk nem 
ritkán gazdát olykép cserélt, hogy sok apró parczella 
egy-egy kézbe került Össze, mig a régi gazda világgá 
ment. Ehhez képest gyérül a kis falu népessége, 
csökken az egynegyed telkesek száma s a munkás-
proletariátusé emelkedik. Választói jogosulságukat 
persze az egynegyed telekkel sokan elvesztették, de 
az uj reform egyik feladata volna: megjelölni az 
igazságos feltételt, melylyel ők azt, mint munkások 
is, újra visszanyerhetik. 

Az uj idők ez átalakító jelenségéről képet tárni 
fel, szintén a statisztika feladata lesz, mely a fog-
lalkozási viszonyokról s a földgazdaság tüneteiről 
részletes adatokat gyűjtött. De a helyes következte-
tést a választói jog kérdésére azokból csak ugy von-
hatjuk le, ha szembe állithatjuk az uj viszonyok 
képét a választói jog eddigi status kvójának képével. 

E kettős feladat tetejébe még egy harmadik is 
terheli a statisztikát. Az utolsó választási törvény 
tudvalevőleg megmaradt a választó kerületek régi 
számánál, ahogy az 1848: V. törvényezikk azokat 
előírta. Csak a Horvátországra vonatkozó rendelke-
zés s a határőrvidékről szólók módosultak eközben 
az 1868: XXX. s az 1870: XX. törvényezikk által. 
Egyebekben máig az 56 év előtti beosztás érvényes 
ugy a Királyhágón tuli mint az erdélyi (1848: 
II.) részekre nézve. Hogy ez az állapot tarthatatlan, 
elévültsége eléggé bizonyítja. 

Most 56 éve 11 és fél millió lelket képviselt 
az a 413 madátum, mely ma 16 és fél milliót kép-
visel. Akkor a választó kerületek e száma megfelelt 
326 megyei s 87 városi kerületnek; ma a megyejá-
rások száma 420 s a városoké (nem számítva követ-
küldésekre képes kerületeiket) 130. Avult választó 
kerületi beosztásunkban az anomáliák egész sora rej-



lik, amiket a reform dolga lesz kiegyenlíteni; de ezt 
is csak a statisztika segítségével teheti. 

Az ő tiszte, hogy kiderítse, hány esetben for-
dulnak elő az eddigi rendszer szerint kerületenkint 
a legbántóbb aránytalanság példái: egy felől a vá-
lasztók s a mandátumok, más felől a népesség s a 
választók száma közt. Neki kell megjelölni a kulcsot, 
melylyel az igazságos arány helyreállítható, akár a 
kerületek összevonása, akár a mandátumok számá-
nak szaporítása által. 

Mig ez alapmunkák el nem készülnek, addig 
a reformhoz csak elméletileg lehet hozzászólni, az 
anyag szervezetlen volta minden konkrét vélemény-
nyilvánítást kizár. 

A jövőre nézve azonban élénk óhajtásunk, hogy 
a választói képesség hullámzásairól, amikben az or-
szág akarat szervének s a néplélek erejének műkö-
dése Ítélhető meg, ezentúl rendszeres nyilvántartás 
vezettessék. Tanulságos lesz e tüneteket megfigyelni 
a nép politikai nevelése s bajaiban a jókor beavat-
kozás szempontjából egyaránt. H. 

Újdonságok. 
Székelyudvarhely, márcz. 27. 

Virágvasárnap. Szomorúan szép ünnepet ül ma 
a keresztény világ : virágvasárnap ünnepét. Ezen a 
napon vonult be diadalmasan a Megváltó Dávid vá-
rosába, de mögötte már ott leselkedett a legsötétebb 
gyász: az Üdvözítő martiriumának előrevetett árnya. 
Akik e napon pálmát és virágot hintettek a Jeru-
zsálembe bevonuló Jézus lábai elé, akik hozsannával 
üdvözölték és álnok szeretettel rajongták körül: 
multával néhány rövid napnak már ők voltak azok, 
akik izzó gyűlölettel kiáltották a „feszítsd meg l"-et 
Az emberi hálátlanságuak kiáltó rútságát példázza 
ez az ünnep, azt a hálátlanságot és hamisságot, mely 
dicsőítő harsonákkal szegődik a hős mellé és lelkes 
kurjongatással kullog a diadal-szekér után, de gyá-
ván elbuvik, sőt maga az első, ki gazul ellene for-
dul annak, akit még tegnap lelkesedve ünnepelt, ha 
a diadal gyászra változik. Tetszett az istenembernek 
hogy a maga szentséges földi életének magasztos 
pályáján föltárja az emberi lélek rejtett mélyének 
ezt a gonosz indulatját is, mikor eltűrte, hogy kön-
töse szegélyét porig alázva csókolja virágvasárnapon 
az álnok farizeus, aki egy hét multával szitkozódva 
köpdöste gyászos kálvária-utján. Jézus földi életének 
ez a nap volt az utolsó diadalmas fejezete, melynek 
leteltével következett a legfölségesebb martirium, a 
keserű pohár, a gethsemanei kerti árulás, az utolsó 
vacsora, a kereszthalál. Térjen magába e napon 
minden jó keresztény és Jézus kegyetlen szenvedé-
seinek emléke töltse be mindenek szivét, mikor ím 
szomorú gyászával kezdődik a nagyhét. 

Dr. Gergely Elek Gyergyó-Szentmiklóson ügy-
védi irodáját megnyitotta. 

A Jótékony Nőegylet műkedvelői előadását teg-
nap, szombaton, tartotta meg és mint a próbákból 
eleve következtetni lehetett, fényes sikerrel. A sze-
replők valamenyie, ugy a nők : Varró  Berta, Léstyán 
Margit, Hetyei  Gabi, Ferenczy  Irénke, Félegyházy 
Mariska és Tompa  Ilonka, minta férfiak : Dr. Fodor 
Boldizsár, Kovácsy Ernő, Gál Jenő, Dr. Szöllösi 
Ödön, Szent-Királyi  Árpad, Nagy  Elemér pompásan 
állták meg helyüket, s kiváló műkedvelői tehetsé-
güknek adták bizonyítékát. A közönség, mely ez al-
kalommal is csaknem megtöltötte a Budapest-szálló 
dísztermét, az előadott három egy felvonásos: „Re-
gény vége," „Hófúvás" és „Szamár tej" vígjátékokon 
jóizüleg mulatott s bőven juttatott az elismerésből 
a szereplők valamennyiének. A sikerült előadást ke-
délyes táncmulatság zárta be. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város kép-
viselőtestületét Szakáts Zoltán polgármester f. hó 
28-án d. u. 3 órára közgyűlésre hivta össze. A köz-
gyűlés tárgysorozata felöleli a belügyminiszternek a 
kórházzal szemben fekvő területnek a vásári hasz-
nálattól leendő elvonása tárgyában ismételten tett 
leiratát. E rendelet előzőjét, amelyben a miniszter 
határozottan ragaszkodik e terület befásitásához, 
vagy bárhogyan való értékesítéséhez, ismeri a köz-
gyűlés, 8 most alig akad más megoldás számára, — 
ha már azon korábbi határozatához, melyben ki-
mondja, hogy azt nem hajlandó befásitani, ragaszko-
dik, — mint a telek eladása. Tárgysorozaton van a 
miniszternek a városház terve ügyében hozott meg-
semmisítő határozata is, melyet mi annak idején 
egész terjedelmében ismertettünk. Értesülésünk sze-

" rint a tanács ez ügyben semmiféle konkrét javasla-

tot sem terjeszt élő. Előterjesztetnek a vármegyei 
szegényház ügye, az uszoda terve és költségvetésének 
felülvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. Javas-
lat tétetik a vágóhídi dijak leszállítása tárgyában, 
ezzel kapcsolatban egy uj bárányakol építése; a 
Király utczának a Bethlen-utczával lenndő összekap-
csolása ; egy városi kertész alkalmazása tárgyában. 
Tárgyaltatni fog Sándor Mózes és társainak az Attila-
utczának a Bethlen-utczával való összekapcsolása 
iránt beadott kérése is. A tárgysorozat 23 pontból áll. 

Halálozások. Gaibel Rezső ny. kir. telekkönyv-
vezető életének 56-ik évében f. hó 21-én elhunyt 
Oklándon. Halálát özvegyen maradt neje született 
Marcinkiewicz  Severin és gyermekei Severin és Ala-
dár, valamint számos rokon gyászolja. 

Tamásy  Péter kir. törvényszéki irodaigazgató, 
életének 53-ik s boldog házasságának 29-ik évében, 
folyó hó 23-án éjjeli 2 órakor Kolozsváron rövid 
szenvedés után meghalt. A megboldogultat Kolozs-
várról márczius 25-én hozták haza s temetése ugyanez 
nap délután 4 órakor történt meg általános részvét 
mellett. Halálával nejét szül. Gáli Rózát, Aurél, 
Béla, Bandi, Jenő  gyermekeit, Tamásy  Áron kano-
nok testvérét és számos rokont borított gyászba. 

Gyarmathy  Etelka, Gyarmathy  József és neje 
Csép Zsuzsánna leánya, f. hó 24-én hosszas szenve-
dés után jobblétre szenderült. Temetése tegnap, 
szombaton történt meg az ev. ref. vallás szertartása 
szerint. 

A huszéven felüli férfiak összeírása. Amint 
arról már megemlékeztünk, s mai számuukbau azzal 
behatóan foglalkozunk, a kormány a husz éven fe-
lüli férfiak összeírását, a választói jog reformja ér-
dekében elrendelte, s annak végrehajtását e hó 15 
és 30-ika közti időre tűzte ki. Székelyudvarhely vá-
rosban az 1900-ban megejtett népszámlálás szerint 
a 20 éven felüli férfiak létszáma 2008-at tett ki, 
mely azóta természetesen valamivel gyarapodott. E 
férfiak összeírása már folyamatban van és annak 
megejtésére a tanács Bogácsi Lajos, Holstein  Simon, 
Malvianszky Ferencz és Benedek Béla városi tiszt-
viselőket küldötte ki. A munkálatokat a kitűzött 
időre befejezik. 

A sorozás. Az udvarhelyi járásban a sorozás 
folyó hó 21-én kezdődött és 24-ikén, csütörtökön 
nyert befejezést. A sorozó-bizottság elnöke Dr. Da 
mokos Andor alispán volt, mig a közös hadsereg 
részéről Freyberger  Miksa és a honvédség rés7éről 
Milodánovics  Simon őrnagyok voltak jelen. A bizott-
ságnak még tagjai voltak Dr. Lengyel József m. fő-
orvos, Dr. Demeter  Lőrincz főszolgabíró, Szabó Nán-
dor szolgabíró, Dr. Anka Aurél cs. és kir. ezredor-
vos, Dr. Papp honvéd ezredorvos, Schott  Nándor 
közös és Csanády Lajos honvéd főhadnagyok. A há-
rom korosztályból összesen 800-an álltak elő, kik 
közül 230-at találtak alkalmasnak, a mely számból 
115 egyén a közösökhöz, 34 egyén a honvédekhez, 
mig a fennmaradt 81 egyén a tartalékba osztatott 
be. Az eredmény mindenesetre kedvezőnek mondható, 
s elég czáfolatául szolgál az utóbbi időben oly sok-
szor hangoztatott székely degerenaczóinak. — Szé-
kelyudvar hely városnál a sorozás tegnap, szombaton, 
volt, amidőn a város részéről Szakáts Zoltán polgár-
mester és Gálffy  Endre főjegyző, katonaügyi előadó 
jelentek meg. Helybeli illetőségű előállíttatott 94 
egyén, besoroztatott 28; idegen illetőségű előállítta-
tott 12, besoroztatott 3. — A sorozo-bizottság vá-
rosunkból H.-Oklándra ment, a hol a sorozás 
28-ikán kezdődik meg. Itt emiitjük meg, hogy az 
udvarhelyi járásban a folyó évi ujonczok sorozása 
május 24 ikén lesz meg, amikor az 1883, 82 és 81 
évben szülöttek állnak elő. 

Szent Antal-estóly. A helyi Szent Antal társu-
lat ez évadban utolsó Szent Antal estélyét f. hó 
22-iken, kivételesen a Budapes-szálló dísztermében 
tartotta meg. Az estély programmjának szokatlan ér-
dekes és nagy terjedelmű volta a rendezőnőket: De-
mény Ferencznét és Simó Mátyásnét dicséri,- kik egy 
hangverseny keretébe beillő Ízléssel és nagy gonddal 
állították azt össze, a termet zsúfolásig megtöltő kö-
zönségnek élvezetes estét szerezve. A műsort Demény 
Belluska szavalata vezette be, mely után Morascher 
Hugó zenetanár hegedűn Vieuxtemp3 Reverie-t adta 
elő, melyet Roediger  Melanie pompásan kisért zon-
gorán. Ezt Szemlér Ferencz főgimu. tanár szabadelő-
adása követte. Nehezen találja meg — ugy mond 
— a hangulatot amidőn arról a helyről kell beszélnie, 
ahonnan a vig Múzsa szokta gyakran megszólaltam 
hangját. Ezután érdekesen, természetes egyszerűség-
gel magyarázta a családi szeretet fenséges voltát, a 
vallásosság felemelő hatását ; élénk színekkel rajzolta 

meg a szülői szeretet gyakran ferde kinövéseit és 
az alázatosság szépségét. Beszélt a társadalomban 
lábrakapott és terjedő téves eszmék romboló hatá-
sáról, melyek hatása alatt elvész az isten és haza 
fogalma és a világ polgárság diadalt ül. — Most az 
estély attrakcziója, llollaki főispán klasszikus töké-
letességű zongorajátéka következett, a melylyel tel-
jesen lebilincselte a közönséget; gyönyörű előadása, 
remek technikája egyaránt és újra bámulatba ejtett. 
Chopin-Nocturne 15-ik mü, 2-ik, 37-ik mű 2-ik szá-
mát és Liszt Rigolleto-ábráüdját játszotta, a legna-
gyobb műélvezetet nyújtva. György  Dénes 7. o. 
tanuló szavalata után Jánosy lluska Verdi: Avé 
Maria-t énekelte csengő, erőteljes organumának tel-
jes varázsával. E piéce-hez Morascher  Hugó szolgál-
tatta a szép harmónium kíséretet. Az estélyt egy 
allegorikus párbeszéd zárta be, melyet Daróczi Ni-
nuka és Maráth  Aranka adtak elő. Ennek keretébe 
Petrányi  szakiak, tanár által rendezett Hit, remény, 
szeretet élőképek pompásan illeszkedtek be és lebi-
lincselő képet nyújtottak. Az élőképekben László 
Mariska, Madarász  Beatrix, Miss Etelka, Demény 
Mariska és Irénke vettek részt. A képek méltó be-
fejezését képezték a Szent Antal-estélyek sorozatáuak. 

Esküdbirák kisorsolása. A helyi kir. törvény-
széknél folyó hó 21 én sorsoltik ki a folyó évi I ső 
ülésszakban birói funkcziót teljesítő esküdteket. A 
kisorsoló-bizottság elnöke Dr. Bodolla Gábor törvény-
széki elnök volt. Tagjai voltak: Demény Ferencz 
és Székely József törvényszéki birák. Az ügyészsé-
get Szabó István alügyész képviselte. Kisorsol-
tattak rendes  esküdbirákká: Szabó Árpád tanár, 
Pálhegyi Sándor kis-birtokos, Ilj. Sándor János 
kisbirtokos, Schuller János kalapos, Sebestyéu M. 
István kisbirtokos, Borbély Sámuel ny. k. igaz-
gató, Szorger Ferencz órás, Pálfi György kisbirtokos, 
Sándor József bérló, Pap János lakatos, Pap Zakor 
Endre kereskedő, Lőrinczi Domokos kisbirtokos, 
Csorna József kisbirtokos, Gotthárd János kisbirto-
kos. Dr. Török Albert ny. főispán, Friss János kis-
birtokos, Gábos József felső kisbirtokos, Foró János 
kisbirtokos, Balázs István kisbirtokos, Vári Áron 
kisbirtokos, Tóth Péter kisbirtokos, llyés Orbán Jó-
zsef kisbirtokos, Bokor Ferencz kisbirtokos, Benedek 
József kisbirtokos, Sándor Ferencz kisbirtokos, Nagy 
János czipész, Máthé Pál nagybirtokos, Kovács Do-
mokos kisbirtokos, Dakó József kisbirtokos, IstvánÖ'y 
Domokos kisbirtokos. Helyettes  esküdtek : Benkő Jó-
zsef csizmadia, Tassaly József mészáros, Kovács Al-
bert asztalos, Albert Péter kovács, Balázs Károly 
esztergályos, Persián János kereskedő, Barabás Já-
nos kisbirtokos, Bartók István lakatos, Pap Lő-
rincz kisbirtokos, Haurik Alfréd sörgyáros. 

Meghívó. A következő meghívó közlésére kér-
tek föl: A székelyudvarhelyi ev. ref. egyház „Egy-
házi Értekezlete" 1904. évi márczius hó 27-én d. e. 
11 órakor,  az ev. ref. leányiskola helyiségében ren-
des közgyűlést tart, melyre a tagok ez uton meghí-
vatnak. Tárgysorozat: 1. Jelentés az „Értekezlet" 
működéséről. 2. Határozat hozatal, az egyházmegyei 
Értekezlet átiratára, hogy megmaradjon-e az egyház 
külön fiók-körnek, vagy egyesüljön az udvarhelyvi-
déki körrel. 3. Tisztújítás és a választmány újból 
választása. Székelyudvarhely, 1904. márczius 25-én. 
Az elnökség. 

Építsünk Székelyudvarhelyen templomot I A közművelő-
dés oltárán Isten dicsőségére áldoz, ki a Székely udvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség előljarósága a következő kegyes adomanyokat vette 
és halas köszönettel nyugiazza: Kozma Dimén lelkész 53 sz. 
gy. ivéu Éula karói: enlakai unitárius egyházközség 20 kor. 
Kozma Dimen, Máté Juliska tanítónő 4—4 kor., Ilj. Bálint Fe-
rencz l kor. 40 nll., ld Fülöp János, Itj. Patakfalvi Samu 1—l 
kor., Adam József 60 üli., liálint Antal, Patakfalvi Ferencz, 
Patakfalvi József 40—40 üli., ifj. Fülöp János, Rafai Mihály. 
Fülöp Jakab 20— 2U fiil Együtt 33 kor. bO till. Kisgyörgy Sáu-
dor esperes 91 w. gy. ivén : A vargyasi unitárius egyházközség 
50 kor. Kisgyörgy Sándor 20 kor., Kisgyörgy bandorné, Fikker 
Sándor 1U—1U kor., Maté János és neje 5 kor., Kisgyörgy 
Zsuzsa, Kis Tamas 4—4 kor., Fikker Sándorué, Györké 2—2 
kor. Cs. István, Sándor Mariska, Boncza Györgyné, Nemei 
Irma, Tarcsafalvi Albert 1—1 kor. Együtt 112 kor. Dombi 
Géza gy. ivén Kőrispatakou: körispataki unitár, egyházközség 
5 kor. 20 till.. Uombi Gézá 1 kor., Kapusi Péter 40 till., De 
meter Mihály 50 till., Csiki Sándor, Csécs Sándor ^0—30 fi.l, 
Kapusi József. Elekes János, Deák Gergely, Kapusi Mózes, 
karda Sándor, Arkosi Gergely. Csiki Mihály, Karda Péter, 
Fülöp István, Antal József, Marton István 20—20 till. Fülöp 
Sándor 10 till. Együtt 10 kor. Vari Albert lelkész 107 sz. gy. 
ivén : Kénosban rendezett mulatság tiszta jövedelme 25 kor. 30 
till., özv. Török Palné, Vary Albert 10-10 kor., Váry Albertné 
2 kor. 70 till, Sándor Albertné, Uál József 1—1 kor. Együtt 
5o kor. Az 1—XXIV. közlemény összege 5537 kor. 79 till. K 
közlemény összege 205 kor. ÖO till. összesen 5743 kor. 59 till. 

Adományok a Múzeum számára. A következő 
sorok közlésére kérettünk föl: Az udvarhelyvárme-
gyei múzeumegyesület nevében köszönetet mondok 
e heljen Höttl Viktor urnák, ki az alapítandó me-
gyei múzeum könyvtárának gyarapítására 7 könyvet 
adományozott. Csehély Adolf múzeumi igazgató. 
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A kópviselőválasztók névjegyzékének kiigazítása. 
A parlamenti béke lehetővé teszi, hogy az adókive-
tési munkálatokat oly időben lehet a választókat 
összeiró küldöttségek rendelkezésére bocsátani, hogy 
azok április 15-éig befejezhetik munkájukat. A bel-
ügyminiszter, most rendelettel fölszólította a közép-
ponti választmányokat, hogy az összeíró küldöttsé-
geket válaszszák meg és utasítsák, hogy munkáju-
kat április 15-éig fejezzék be. Arra is figyelmezteti 
a belügyminiszter a középponti választmányokat, 
hogy az összeíró küldöttségeknek fuvarköltség nem 
jár, s mégis sajnálattal tapasztalta, hogy egyes vár-
megyékben mind általánosabbá válik a fuvarköltség 
fölszámitása, még oly összeiró küldöttségi tagok ré-
széről is, akiknek társadalmi állása és vagyoni hely-
zete azt semmiképpen meg nem okolja. A miniszter 
fölszólítja a középponti választmányokat, hogy az 
összeiró küldöttségekbe lehetőleg oly embereket vá-
lasszanak, akik ezt a megtisztelő megbízást anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül is elvállalják. Fölhatalmazza 
továbbá a középponti választmányokat, hogy a föleb-
bezést a királyi Kúriához elnöki uton fölterjeszthessék. 

Előfizetési felhívás. Mihálovits Béla főgimo. 
tanár „Karavánnal  Perzsián keresztül"  czimü müvére 
mult év őszén lapunk nyomdája előfizetési felhívást 
bocsátott ki. Sajnos, az előfizetők uem jelentkeztek 
oly számban, mint azt e könyv megérdemelte volna, 
s igy annak kiadása függöbtn maradt. Alig egy pár 
hete a könyv tehetséges wzerzője, Mihálovils Béla 
filgitun tanár, ez a fiatal ambiciózus munkás ember, 
elhunyt, mielőtt szép tervét mind valóra válthatta 
volna, mielőtt munkásságának érdekes gyümölcseit 
élvezhette volna: árván hagyván két apró, mosolygo 
arczu gyermekét . . . E körülmény indítja most a 
kiadóhivatalt arra, ha váljon nem sikerülne-e most 
Alib&luvits Bélának egyik utolsó óhaját valóra vál-
tani, s árva gyermekeit — kikaek neveltetése most 
egészen a megtört özvegy vállaira nehezedik — egy 
csekély összeghez, a köuyv jövedelméhez juttatni ? 
A kiadóhivatal meg van győződve, hogy ez nem le-
hetetlen akkor, mikor az elhunytat oly nagy és álta-
lános részvét vette körül halálában, mi elismerése 
volt annak a lelkesedésnek, lankadatlan idealizmus 
nak, mellyel Mihálovits Béla feladatát életén keresz-
tül teljesité. Fölöslegesnek tartjuk Mihálovits Béla: 
Karavánnal  Perzsián keresztül  czimü könyvének, en-
nek az érdekes útleírásnak ismertetésébe bocsátkozni, 
mely megkapta és kiállta a kritikát akkor, mid5n 
Lóczy Lajos dr. budapesti egyetemi tanár, Ázsia-utazó, 
a kézirat elolvasása után. arról igen elismerőleg nyi-
latkozott. A munka mintegy 11—12 nyomtatott ivre 
terjedne és árát csekély 1 kor. 50 fillben  állapította 
meg a kiadóhivatal és a gyűjtőknek már öt példány 
után tiszteletpéldányt ad. A könyv bolti ára 2 kor. 
lesz A megrendelések a kiadóhivatal czimére ápril 
5-ig küldendők be. A könyv ára utólagosan lesz fi-
zetendő. 

Városi kertész. A hét folyamán tartandó városi 
közgyűlés tárgysorozatán örömmel látjuk, hogy a 
tanács egy városi kertész alkalmazására is tesz elő-
terjesztést. Nincs okunk kételkedni, hogy a város 
képviselőtestülete e javaslatot készséggel fogja ma-
gáévá tenni, s őzzel aztáu egy régi általános óhaj 
megy teljesedésbe. Mi egy ilyen városi kertész al-
kalmazását már ezelőtt évekkel sürgettük, mivel 
részben ennek tulajdonítottuk és ugy véljük joggal 
tulajdonítottuk, hogy a város közterei, félrébb eső 
szegletei alig, vagy egyáltalán nincsenek befásitva, 
parkírozva. Hisz, ha csak a főtér kellős közepén levő 
milleniumi oszlopot is tekintjük, szánalommal látjuk, 
hogy annak kerületét, a vaslánczon belül eső részt 
nem tarka virág szőuyeg, hanem tudva és szemét 
képezi. Az utczák fáit is a jó Isten gondozza, s leg-
följebb akkor eszközölnek rajtuk operácziót, amidőn 
galyuk már a telephon sodronyig ér. Ezért termé-
szétesen senkit tem okolhatni, mert a fáknak tisz-
tántartása, kevésbbé használt szegleteknek, tereknek 
parkírozása, a most létesülő sétatér gondozása egy 
szakembernek ugyancsak adna munkát. Ha csak a 
a szomszéd Segesvárt is vesszük példának, szégyen-
kezve kell konstatáljuk azt a bámulatos stagnáciát, 
amelyet városunk rendezése, tisztántartása, parkíro-
zása ügyében elértünk. Itt mi nálunk, ha a főtéren 
is tekintünk körül, megbotránkozva vagyunk kény-
telenek azokat a szegleteket látni, amelyek ma nap-
ság már minden előre törekvő városból eltűntek. Ha 
a város tulajdonát képező iparoskör épületének háta-
mögé kukkintunk be, vagy pedig a Kőkereszt-tér 
felé fordulunk, a félreeső utczákról nem is szólva, 
az illetékes körök bámulatos türelméről győződünk 
meg. Az egy Isten gondjaira bizott utczai fákon kí-
vül nálunk még semmi sem történt a közcsin eme-
lésének érdekében. Ezért látjuk elérkezettnek az időt, 
hogy a képviselőtestület jövő évi költségvetésének 
rendén egy városi kertész fizetését vegye föl. Hisz 
elenyésző csekély kiadásába kerül ez a városnak, a 
melyért cserébe észrevétlenül jut majd egy néhány 

év alatt egy pár pormentes parkírozott helyhez, fej-
lődő sétatérhez. A városnál érezhető a gazdálkodás 
szelleme, s igy egy kertész tartásával a tisztelt vá 
rosatyák ujabb megterheltetés nélkül, hálára kötele-
zik a polgárokat, a kik ez újításnak megbecsülhe-
tetlen hasznát látják. 

Az 1904/905.  évi óvó- és tankötelesek össze-
írása. Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsága a 
napokban Hollaki Árthur főispán elnöklete mellett 
tartott ülésében az óvó- és taukötelesek összeírása 
ügyében a következő határozatot hozta. Az 1876. 
évi VI. t.-cz. 30. § a, illetőleg az óvó- és tankötele-
sek összeírása, a tankötelezettség teljesítésének el-
lenőrzése s az óvó- és tankötelesekről vezetendő sta-
tisztikai kimutatások tárgyában a közoktatásügyi 
miniszter által korábban kiadott utasítás értelmében 
az 1904 —1905. tanévi óvó- és tankötelesek összeírása 
tárgyában a következők az irányadók: Az óvó- és 
tanköteleseket Udvarhelyvármegye egész területén 
folyó év junius hó 15—30-ik napjáig terjedő időszak 
alatt kell összeírni. Az összeírást a község belterü-
letétől legalább 3 kilométer távolságra levő tanyán 
vagy pusztán, avagy 3 kilométernél távolabb fekvő 
valamely más községben teljesítő tanítók részére az 
érdekelt községek terhére 5 korona napidíj s termé-
szetbeni fuvar, vagy természetbeni fuvar hiányában 
kilométerenkint 20 fillér fuvardíj állapittatik meg. 
A tanítók által helyben teljesített összeírásnál a ta-
tanitót 4 korona napidíj illeti meg. Az összeírás al-
kalmával, az összeirás foganatosításának időpontjára 
való tekintet nélkül, mindenkor a szeptember 1-jei 
állapot tartandó szem előtt. Az összeirás alkalmával 
az érdekeit közönség megfelelően figyelmeztetendő, 
hogy a ki tudva hamis vagy valótlan adatokat vall 
be, vagy az adatok bevallását megtagadja, vagy vala-
mely más tanköteles gyermeket szándékosan elhall-
gat, kihágást követ el, s az 1897. évi XXXV. t.-cz. 
13. §-a alapján annyiszor a mennyiszer 1U0 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 

* 

Nagypéntekre. Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy nagypéntekre friss dunai halaim, 
u. m. : harcsa, fogas és kecsege érkeznek, melyeket 
nyers állapotban házhoz is eladok. Sándor  István, 
vendéglős. 

A verseny sehol sem nagyobb napjainkban, mint a napi 
sajtó terén. Krajczáros, meg két krajczáros lapok teremnek 
gomba módra. A valóban intelligens magyar olvasó-közönséget 
azonban már nem lehet félrevezetni, nem lehet eltántorítani 
régi, megszokott lapjától, mely érdekeit hiven szolgálja s melyet 
épen bátor szókimondásáért és függetlenségért szeretett meg 
évek hosszú sora óta Ilyen lap a P e s t i H i r 1 a p, mely nap-
jainkban kétségtelenül a legkedveltebb, legelterjedtebb napilap, 
független a kormánytól, pártoktól és érdekcsoportoktól, szabad-
elvű megalkuvás nélkül és demokrata minden izében. Müveit 
ember ma már nem lehet el újságolvasás nélkül, kivált mikor 
szenzácziós események vannak készülőben, mint az idén. Azért 
magunk részéről is csak melegen ajánlhatjuk a .Festi Hírlap" 
megrendelesét, melynek előfizetési ára egy hora 2 kor. 40 fill., 
negyedévie 7 korona s a Divat Szalonnal együtt 9 korona. Az 
előfizetést a kiadóhivatalba (Budapest, V., Vaczi-körut 78) 
legjobb postautalvánnyal küldeni. Onnét mutatványszámokat is 
lehet kérni. 

A „Hazánk" ápril 1-ével uj előfizetést nyit. Magyarország 
ezen egyetlen agrár érdekeket támogató újságja, — melynek 
szerkesztője Buday Barna, ez a tehetséges fiatal újságíró, — 
ma gazdakörökben bámulatos közkedveltsegnek örvend. A lap 
ára negyedévre 7 kor. éB az előfizetési pénzek a kiadóhiva-
talba: Budapest, VIII., Szentkiralyi-utcza 28. küldendők. 

Kakas Márton. Mulatságos képek, elmés apróságok tar-
kítják ezen héten is a Kakas Márton-t. Az első oldalra Linek 
Lajos festette meg a régi nemzeti párt föltámadását ötletes for-
maban, mig az utolsó oldalon Bér Dezső remekelt egy pompás 
tarsadalmi képpel. Mód nélkül mulatságos Linek Lajosnak egy 
kettős képe, mely azt jövendöli meg, hogy az exlex allapot 
megszűnése micsoda felfordulást csinál a falun. Éder Gyula a 
Kossuih Lajos-utczáról rajzolt egy kaczagtató képét, mig Jeney 
Jenő a politikai képet választotta témául a maga elmés rajza-
hoz A kisebb képek is egytöl-egyig művésziek s a szöveg is 
ötletes és mulatsagos, mint mindig. A Kakas Mirton előfizetési 
ára negyedévre három korona. Egyes száma 30 fillér, kapható 
minden ujságelárusitónál. I 

A „Magyar Szó" protestáns érdekeket támogató szabad-
elvű újság, meiynek szerkesztője dr. Palyi Ele. Az élénken 
szerkesztett újság ára egy negyedévre 7 kor. A kiadóhivatal : 
Budapest, VII, Andrássy-ut 48. sz. a. van. 

A „Budapest" uj alakja. A „Budapest", ez a régi, köz-
kedvelt napilap, márczius közepétől kezdve szintén felvágott 
alakban, szamozva jelenik meg, aminek keresztülviteléhez egy 
óriási, hatvanezer korona értékű uj körforgógépet szerzett be 
A Budapest e változás által sokkal csinosabb lett, jobb beosz-
tású és könnyebben olvasható. De ezáltal lehetővé vált az is, 
hogy sokkal több olvasni valót nyújt, mint eddig Naponként 
16—24 oldalon jelenik meg. Az illusztrácziókat tekintve pedig 
a Budapest egyedül all a napilapok között. A czimképen kivül 
naponként folyvást három-négy képet közöl. Aki 48-as irnnyu, 
fürge, jó napilapot óhajt s aki a napieseményeket művészies 
kivitelű képekben is óhajtja látni: annak bátran ajánlható 4 
Budapest, amelynek előfizetési ára egy hónapra csau 2 korona, 
negyedévre 6 korona. Mutatványszámokat kívánatra bárki kap-
hat. Előfizetések s mutatványszám iránti kérelmek a Budapest 
képes politikai napilap kiadóhivatalához (Budapest, IV., tíar-
kantyus-utcza 3. sz.) intézendök. 

Közgazdaság. 
Városi birtokossági közgyűlés. Székelyudvarhely 

város közbirtokossága f hó 20 ikán tartotta meg éves 
közgyűlését élénk érdeklődés mellett. Hlatky  Miklós el-
nök megnyitó beszédében megemlékezett a mult évi idő-
járásról, mely nem kedvezett a mezei gazdáknak ; mert 
dőször az eső, azután a szárasság hiúsította meg 
reményüket. De annak okát, hogy a föld itt nem 
eléggé jövedelmez a reá fordított munkáért, nem 
csupán a mostoha időjárásban, sem a tagosításban 
nem kell keresni, hanem a kevésbbé okszerű és nem 
modern gazdálkodásban. Sajnálattal említette föl, hogy 
a várossal a 300000 korona kölcsönre nézve kötött 
szerződés azon részét, mely a 40000 korona tőkésí-
tésére vonatkozik, még nem lehetett végrehajtani; 
azonban az évi 4000 koronát — habár kevés kése-
delemmel is — de mindig megfizette a város. Ezu-
tán Daróczi János bírt. jegyző tette meg jelentését. 
Jelentésében részletesen beszámolt a birtokossági 
tanács mult évi működéséről, mely oda irányult, hogy 
a rrezei gazdálkodást előbbre vigye, az állattenyész-
tést fejlessze, s a mezőrendőri kihágásokat megaka-
dályozza. Az előbbire a tagositási munkálatok végle-
ges elintéztetése, a mezei utak, hidak helyreállitta-
tása és jókarban való fenntartása és gazdasági esz-
közök létesítése által igyekezett hatni; az állatte-
nyésztést a legelők javításával mozdította elő, s a 
mezőrendőri kihágásokat jó pásztorok alkalmaztatása 
által korlátozta. Említést tett az 1903. évi pénztár-
noki számadás eredményéről, mely szerint a bevétel 
5513 kor. 15 fill. a kiadás 3903 kor. 14 fill. a pénz-
tári maradvány 161U kor. 01 fill. volt; azon 40000 
koronára nézve pedig, melyet a város részéről a köz-
birtokosság javára régen tőkésiteni kellett volna ezt 
hozta fel, hogy tőkésítés idáig azért nem volt végrehajt-
ható, mivel a tanács ez iránti intézkedése elé az illeté-
kes minisztérium akadályt gördített. — Elhatározta a 
gyűlés, miszerint addig is, mig a város a tőkésítendő 
40000 kor. befizethetné, találtassák meg a városi kép-
viselőtestület, hogy az esedékesség napjától számítva 
ezen összeg kamatos kamatának befizetése iránt in-
tézkedjék. Elfogadtatott az 1903. évre vonatkozó 
számadás <s az 1904. évre előterjesztett költségelő-
irányzat. Fölkéretett a birtokossági tanács, hogy 
egy tejelő csorda létesítése ügyében hozott korábbi 
határozat foganatosithatására nézve minden törvényes 
eszközt használjon fel. És egy sertéscsordának elvi-
leg elfogadott felállítása czéljából a birtokossági ta-
nácsot a hozza adott tagokkal kiküldötte helyszíni 
szemlére cs véleményadásra; ugyanezt bízta meg 
azzal is, hogy az Ugrón Gábor-féle bethlenfalvi le-
gelő megvétele érdekében helyszíni szemlét tartson 
és véleményes javaslatot adjon. 

T á v i r a t o k . 
B u d a p e s t , márcz. 26. 

(Erk. d u. 4 ó.) 
Országgyűlés. 

A képviselőház mai ülésén Perczel el-
nökölt. Harmadszori olvasásban elfogadták a hor-
vát provizoriumot 

Elnök jelenti, hogy Papp Zoltán megvesz-
tegetéséi e szánt tízezer koronára, — melyet Papp 
annak idején letett a Ház asztalára — a kincs-
tár, mint uratlan vagyonra, igényt jelentett be. 

Ezután áttértek a mentelmi ügyek tárgya-
lására, melyeknek elintézése után Nessi a Bala-
ton lecsapolása miatt interpellált. Tallián minisz-
ter megnyugtatólag válaszolt, init Nessivel az 
egész Ház tudomásul vesz. 

Végül elnök megállapítja, hogy a Ház 
április 12-ig nem tart ülést, mire mai ülés vé-
get ért. 

A főrendiház ülése. 
A főrendiházban Csáky elnökölt, ki meg-

nyitójában elpárentálta Windiscbgratz berezeg 
volt csapatfelügyelőt, mire áttértek a napirendre. 
Az indemnitáshoz elsőnek Zichy Nándor gróf 
szolt; ki nem fogadta el. Prónay Dezső báró 
szintén ellene beszél, miközben a 67-es alapot 
és szabadelvüpártot támadja. Keglevich Ist-
ván gróf a támadást visszautasítja, majd Tisza 
István polemizált Zichyvel és Prónaival, mire 
az indemnitást elfogadták. 

Ezután áttértek az 1904 évi ujonezjavas-
latokra, melyeket Prónay és Tisza felszóla-
lásai után szintén elfogadták, mire ülés vé-
get ért. 

A temesvári választás, 
Temesvárott ma van a képviselőválasztás. 

Délután egy óráig Hédervárynak 662, Cseh 
Lajos függetlenséginek 154 szavazata van Hé-
derváry megválasztása biztos. 

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



Sörgönvczim: Eternit, Budapest 
Telefon 12-92. 

E T E f t M T - m A 
Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 

VÖCKLABRUGK (Felső-Ausztria.) 

ASBEST-CEMENT 
mr P A L A 

I 1 A T M H E K L A J O K s z a b . 

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedanyag. 
Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 

Kérjen ismertetést. H H H 
Elsőrangú reterenciAk. — .IfttftllAs. — Évi gyártás löOO kocsirakomány. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közhírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 134/2. 1904. polg. számú végzése által 
székelyudvarhelyi Szentpéteri Gyergelynek képviselve 
Dr. Vass Lajos ügyvéd által, székelyudvarhelyi Tibád 
Ignáczné ellen 27 kor. 09 fillér tőke s járulékai iránti 
ügyben, alpéresnél Székely udvarhely községben ösz-
szesen 2044 korona 28 fillérre becsült következő 
javai, u. m. ; Kétszázharminczöt rud mosdó-szappan 
szebeni, nyolczvan kiló viasz-szappan, harmincz fel-
vágott szebeni szappan és még 4-től 321 tétel alatti 
üzleti házi-ingók, ugy künnlévő követelések Székely-
udvarhelyen alperesné üzlete és házánál 1904. évi 
április hó 8. ós 9 ón délelőtt 9 órakor nyilvános 
árverésen el fognak adatni, melynél az egyes javak 
vételáron azonnal fizetendők, esetleg a becsáron alól 
is a többet Ígérőknek el fognak adatni. 

Az árverési feltételek a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak mindazok, kik 
a lefoglalt javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek is, 
alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. 

Jakab Jánosné alapfoglaltató részére is kitűzői-
nek jelentetik ki. 

Székely udvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Székelyudvarhelyt, 1904. márczius hó 19 én. 

Biró Sándor, 
kir. végrehajtó. 

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

Haáb és Heitz füszerüzletében Egy 
Adier L. Jakab««Testvére 

B a n k b e t é t ! T á r s a s á g 

B R A S S Ó 

e 
Befizetett töke: 800,000 korona. 

Betéti társ: Pesti Magyar Kereskedelmi 
bank Budapest. 

t Z L E T K O R E : 

Vált5H leszámítolása » . y ö 8 e b b k a m a t l 4 b 

TaHaréH-betítcH 
t r t é K p a p i r O K  v é t e l e é s e l a d á a a n a P * á r f o l y a m o n . 
T 1 , . j • „ . „ „ L S - í e n l f  a b u d a p e s t i v a g y k ü l f ö l d i 1 OZSBCl megDIZaSOÍ t ő z s d é k e n a l e g e l ő n y ö s e b b e n 

é s l e g p o n t o s a b b a n t e l j e s í t t e t n e k . F e l v i l á g o s í t á s t 
d í j t a l a n u l a d u n k . 

S o r s j e g y e n e l a d á s a l e g e l ő n y ö s e b b f e l t ó t e l e k  m e l l e t t 

. * a « S « M O * V é s e g y é b k i s o r s o l t é r t é k p a p i -]\IRUZ0U sorsiegyeli r o k l e g o l c s ö b b e l s z á m o l a s a 
( e s e d é k e s s é g e l ő t t l s ! ) 

SZeWttiyeH ^ m e n t e s b e v á l t á s a . 

Külföldi pÍUZtiettieK I l ^ d á s a ^ e g l u t á n y o s a b b a n . 

UtaWányoK és hitelteVeleK i T ^ ö t l V i ^ t 
r e n t u l l p i a e z r a . 

C l » ' 1 « > i > l f  a d á s a é r t é k p a p í r o k r a , a z á r f o l y a m h o z 

tlOiegeii v i s z o n y í t v a . M é r s é k e l t k a m a t . 

3 g é r V $ n y e H e l a d á s a m i n d e n h ú z á s h o z . 
«i<l»!li»l) á t v é t e l e é r t é k p a p í r o k k l s o r s o l á s á b ó l 
Q l Z I O S U a S O i ) e r e d ő á r f o l y a m v e s z t e s é g  e l l e n . 

OSZtálySOrSÍegyeH e l a d á s a e r e d e t i á r á k m e l l e t t . 

ti /t  • i 7  / kik a Stemmer 
MtnaaBo/zatj  u r á H a i márcz. 
21-re hirdetett  árverésen  résztven,ti  akar-
nak, czélzás nélkül, jóakaratulag  figyel-
meztetem a telekkönyvi állapotra,  a be-
fejezett  és folyamatban  levő perekre.  --

P. György  József, 
zórdu főnök. 

SZOLOLUGAST 
ültessiinH minden ház mellé és K"tieinKben 

föld- és homoHtalajon. 
Erre azonban rem mii.den szőlőfaj alkalmas (bár mind 

kúszó természetű) mert nnpyobbrésze ba meg nő is. termést 
nem hoz. azért sokan nem értek el eredményt eddig Hol 
lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják há-
zukat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály 
és mas édes szőlőkkel. 

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly 
ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondozással fel 
nevelbetó nem volna ezenkívül más épületeknek, kerteknek 
kerítéseknek, stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy leg 
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható ré 
székből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert minden év 
ben terem A fajok ismertetésére vonatkozó, szines fény 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja. — C z i m: 

ÉrmelléKi első szó'ló'oltVánytelep flagy-Kágya, 
u. p. Székelyhíd. 

A Kőbányai 
öso jViagyar jfözVétty Sörfőzde 

főraktára 

Ajánlja 
a legjobb minőségű kőbányai söröket, u. m. Márceinsi Udvari áláPilzeni és 
kétszeres Márciinsi 1/i és il l hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkínt 
frissen és tisztán töltött palaczkokbau előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

Ü z l e t ü n k b e n k a p h a t ó n a p o n t a f r i s s t ö l t é s ű , j é g b e l i i i t ö t t : 
1 p a l a e z k M á r c z i n s i s ö r 3 6 t i l l . , 1 p a l a e z k M a l á t a s ö r 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 
A palaczkokat darabonként 20 fillér letét melleit kölcsönadjuk. — A n. é. közönség szives 

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

Első Magyar Részvény Sörfőzde fó'raHtára. 

K ő b á n y a i s ö r ! 

A Rlchter-féle 
Liníment.  Caps. oom 

Horgony • Pain - Expeller 
egy regi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg-
bízható bedörzsöléeűl alkalmazta tik 
kösivénynti. csúinil és mtgMIéseknél. 
Illtés Silányabb utánzatok miatt 

' bevásárláskor óvatosak le-
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobosokban a „lUrfMf" véd jegygyei 
és a„RitW*f" eiégjegyzéeeel fogad-
junk el. - m 1., 1 k. 40 f. óe 2 k. 

52 bntorraHtár 
feltűnő olcsó és 

jó kivitelt! 

| B Ú T O R O K | 
árban a Wgtöfck gyógywertártai 
kapható. Kraktár: Török 
József gyégytM«éMBtl 
Budapesten. 
hmmrF.ki.tsmt, 

Cdánz (•• Ur. uÍT«ri iiálllUík. 
Rudolstadt. 

kaphatók 
wag.y v á l a s z t é k b a n 

t 

WEISS ÁRMIN butorraktárában 
8zékelyudvarhelytt, Batthyány-tér 12. sz. 

Pályázati hirdetés. 
A székelyudvarhelyi ev. ref egyház kebli tanácsa az egyházszolgai és harangozói 

állásra ezennel pályázatot nyit. Javadalma: természetben lakás és évi 500 korona pénz-
fizetés, mely havi utólagos részletekben adatik ki. Kötelességei: az egyházszolgai és ha-
rangozási teendők végzése, az egyházi adószedéssel együtt. Részletes utasítás, naponkint 
megtekinthető a lelkészi hivatalban. Kérvények, sajátkezüleg irva, 1904. éVÍ április 
2-án déli 12 Óráig az ev. ref. lelkészi hivatalba nyújtandók be. Csak ev. ref. vallású 
egyének pályázhatnak. 

Székelyudvarhely, 1904. márczius hó 25 
E g y h á z k e b l i t a n á c s . 


