
VII. évfolyam.  Székelyudvarhelytt, 1904. május 15. 20. szám. 

UDVARHELYI HlRADÓ 
UDVflRHELíVlVIEGVE  POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI LAPJA. 

Előfizetési  árak: 
Kgeu évre » Kor. fél  evre 4 kor. negyed évre 2 korona. 
r;gy szám ára 16 fii.  — Községek-, körjegyzők- ét tanítóknak 

egész évre 5 korona. — Telefonszám:  14. 

A kereskedelem magyarsága. 
Sz.-udvarhely, május 14 

A kereskedelem első nyomaival ebben az 
országban akkor találkozunk, amikor a magya-
rok fölveszik  a keresztséget. A kereszténység 
fölvételével  megindult a bevándorlás hazánkba, 
az Árpádházi királyok telepítő politikája szerzi 
meg az ország számára az első iparosokat és 
kereskedőket. Az idegenek voltak az országban 
a kereskedelem első úttörői, voszont azonban ók 
plántálták abba legelőször az idegen szellemet. 
A magyarság idegenkedik a kereskedelemtől, 
megvetett foglalkozásnak  tekinti a kereskedést, 
városokat nem alapit, hanem csak tanyai életet 
él. Mátyás király korában rendkívüli várágzást 
ér az ipar és kereskedelem. Ő alatta szaporod-
nak el a czéhek, amelyek jórészt megint csak 
idegen iparosok egyesüléséből állanak és az ipar-
ral kapcsolatosan az idegen szelleműek is erős-
sége. 

A mohácsi vész utáu, a török uralom alatt, 
magyar gazdasági életről nem lehetett szó És 
amikor a békésebb idők bekövetkeztek, amikor 
a Habsburgok támogatásával kiszorítottuk a tö-
rököt, a magyar kereskedelem kifej  ődéséuek — 
a Habsburgok állottak útjában. Magyarország-
ban gyarmatot láttak — máig sem látnak egye-
bet benne, — a magyar iparczikkeit magas vá-
makkal sújtják, ellenben az Ausztriából Magyar-
országba szállított gyártmányokat alig terhelik 
meg vámmal A vámkezelést Mária Terézia 
idejében kereskedelmi tanács ellonőrzi, amely 
teli van németesitő törekvésekkel A Fiume felé 
irányuló kereskedelem útjába vámokat akaszta-
nak és II. József  alatt Laibachban társaság ala-
kul, amely eltereli Fiúmétól, Trieszt felé  tereli 
azt a forgalmat,  amely alapjává lehetett volna 

Az almafa. 
— André Theuriet — 

Fordította: Ferencz Tivadar. 

A szalonban, a fiatal  halottDak fehér  fátyollal 
körülvett arczképei között, egy este három friss  al-
mát láttam zöld levelekkel díszítve, amelyek az oly 
korán elköltözött fiatal  leánynak legsikerültebb fest-
ménye alatt voltak elhelyezve. Ez a fagytól  foltos 
három alma furcsának  látszott a képek és apró dísz-
tárgyak között, amelyek megtöltötték ezt a kárpi-
tokkal díszített szalont és ahol az emberek oly hal-
kan beszéltek, mint a templomban. Ez az egész lát-
vány oly különös hatással volt reám, hogy a gyászba 
borult anya, látva meglepetésemet, kérdésemre nem 
várva, a szalon hátterében levő egyik képre muta-
tott, mondván: 

— Ez a három alma arról az almafáról  való, 
amelyet Ön itt lát lefestve  és ez volt boldogult leá-
nyomnak utolsó müve. 

* 

189 . . . , tavaszának kezdetén, Mariska leányom 
elhatározta magát, hogy a műcsarnok jövő évi kiál-
lítása számára fest  egy — a szabad ég alatt ülő — 
parasztin enyecskét és napokat töltött, mig a város 
környékén akadt egy oly helyre, ahol modeljét el-
helyezhesse. Egy reggel, Sévres községtől nem mesz-
sze, egy léczkeritéssel bekerített kert előtt találta 
magát. A rácsoskapun tul, egy hosszú, gyepes fasor 
volt, amely a füzesbe  vezetett és amelynek még apró, 
zöld levelein keresztül, behatoltak a nap arany su-
garai a bozótos talajra. A fasor  közepében állott egy 
virágzó almafa,  amelynek viruló ágai fürödtek  a nap 
lényben. A zöld színű hamvas bokrok, a viruló ágait 

Felelős szerkesztő : B e c s e k Aladár. 

a magyar tengeri kereskedelemnek. A belső ke-
reskedelmet ráczok, tótok, örmények, német 
anyanyelvű zsidók látták el, váudortót keres-
kedő mintegy 3000 élt akkor az ország terü-
letén. 

A XVIII. században az ország germani-
zálá-a végett német iparosokat telepitettek le, 
akiket kedvezményekkel tömteg meg, csakhogy 
gúzsba kössék a nemzeti szellemet A kereske-
delem elnémetcsitéáét betetőzte I. Ferencz, aki 
törvényt alkotott, amely megengedte, hogy ke-
reskedelmi ügyletekben az örökös tartományok 
váltótörvényszékéuek illetékességét kössék ki a 
szerződő felek.  Ily siralmas állapotban volt Ma-
gyarország a XIX. század elején. A magyarok 
a kereskedelmet nem is szokhattak meg, nem 
nézték „rangos" foglalkozásnak,  mindenképen 
távolt állottak tőle. Széchenyi és Kossuth fel-
lépése változtatott az állapotokon. Széchenyi a 
közgazdasági foglalkozások  megbecsülésére töre-
kedett, Kossuth demokratikus reformokat  terem-
tett meg, a magyar ipar védelmére egyesületet 
alapított, a nemzet kereskedelemnek a bázisa 
már-már meglett volua, de — közbejött a sza-
badságharcz, a nemzet leveretése, a Bachok és 
Schmerlingek korszaka és 1867 csak a politikai 
függetlenséget  hozta viss/a ugy-ahogy, de a gaz-
dasági függetlenségre  hiába áhítoztunk és áhí-
tozunk mindmáig 

Az Ausztriától való függés  ujabb akadálya 
a kereskedelem magyarosodásának ; az osztrák 
iparczikkei szerteviszik a német szót az ország-
ban és lehetetlenné teszik a magyar szó kellő 
érvényesülését az ország belső kereskedelmében. 
Könnyen rá jövünk a történeti fejlődés  nyo-
mán, hogy mik voltak az akadályai a nemzeti 
kereskedelem fejlődésének,  mely reá mutat a 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megj elenheten ként egyszer, 6 oldalon vasárnap 

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

jelenvaló állapotokra is: a börzére, amely ha-
lad a magyarosodásban, de még nem teljesen 
magyar, az izraelita vallású kereskedőkre, akik 
erősen magyarosodnak, de egésszen magyarrá 
majd csak az a generáczió lesz, amely a l égi he-
lyébe lép A fajmagyarok  ma is még távol állanak 
a kereskedelemtől, hogy a kereskedők a nemzetiségi 
vidékeken üzleti érdekből kénytelenek a nemze-
tiségi nyelvekhez alkalmazkodni, hogy tehát mind 
a múltban, mind a jelenben sok, sok az akadá-
lya a nemzeti szellem érvényesülésének a köz-
gazdaság területein. 

A törvényhozás feladatát  e bajokkal szem-
ben abban látnók, hogy mindenek előtt szüntesse 
meg a vámközösséget Ausztria velünk. Ha ezt 
megteszi akkor kétségtelenül,megnyitotta a ma-
gyar közgazdaság legynagyobb erőforrását.  A tör-
vényhozás további feladatai  közé tartozik, hogy a 
nemzetiségi vidékeken magyar népiskolákat és 
magyar kereskedelmi iskolákat állítsunk fel.  Azon-
kívül ellensúlyoznia kell a kormányzó hatalomnak a 
nemzetiségi vidékeken fennálló  pénzintézetek mű-
ködését. Az ilyen vidékekre tőkében erős, agi-
lis magyar pénzintézetek kellenek. A magyar 
bíróságoknak sehol az o szagban nem volna sza-
bad német v.igy más nyelven szerkesztett köny-
veket, kereskedelmi Írásokat, beadványokat a 
tárgy a ás alapjául elfodattaiok.  A kereskedelmi 
leve'ek, számlák, utalványok, váltók alá magyar 
aláírások kerülnének, a czégtáblák megmagya-
rosodnának egy csapásra : szóval minden keres-
kedőt bele kellene kényszeríteni a nemzeti szel-
lembe. 

Társadalmi uton is meg lehet tenni egyet-
mást. A kaszinók, a társkörök tagjai tegyenek 
fogadalmat  arra, hogy külföldi  czikket csak az 
esetben vásárolnak, ha valamely czikket Magyar-
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merészen kinyújtó terebélyes almafa,  a buja növény-
zet, mindez, egy oly méla, üdítő és lélekemelő össz-
hangot ébresztett, mint maga a tavasa és mindez 
akkora hatással volt Mariskára, bogy örömtől sugárzó 
arczczal felkiáltott:  „Megtaláltam, a mit kerestem!" 

Keresztül menve a kapun, egy kisebb méhes-
kertbe jutott és innen a lakóház felé  indult, amely 
elkülönítve állott a gyümölcsöskerttől, felkereste  en-
nek a kis paradicsomnak tulajdonosát. Ez azokhoz 
a félig  polgár, félig  falusi  emberek osztályához tar-
tozott, akik virágokkal és gyümölcsökkel látják el a 
párizsi piaezot. Ez egy józan gondolkodású családos 
ember volt, aki kora reggeltől késő estig dolgozott, 
hogy mennél több virágot és mézt vihessen a vá-
sárra; A szép, kékszemű, fiatal  leány nyilt és félig 
ábrándos kérése, kellemesen hatott a tulajdonosra. 
Szerette a fákat  és különösen hogy almafája  meg-
nyerte a festőnő  tetszését, — hiúságát csiklandozta. 
Megengedte Mariskának, hogy itt letelepedhessen és 
már másnap hozzáfogott  a munkához. 

Koráu reggel jött a vonattal — modeljének kí-
séretében, aki egy kis kézi táskában magával hozta 
a közös reggelit. Gyorsan felment  a lejtőn, amely 
egy régi ipartelephez vezetett és nagy lelkesedéssel 
megkezdette festményét.  Nagyon jártas volt a festé 
szetben, mert már több évet szentelt a művészet ezen 
ágának és már számos, figyelmet  keltő képet állí-
tott ki a műcsarnokban. Daczára annak, hogy egy 
igen gazdag és hazája arisztokráczia körében előkelő 
szerepet játszó családból származott, nem mint mű-
kedvelő, hanem mint egy, a festészetért  rajongó mü 
vész dolgozott, aki nem közönyös a hírnévre és di-
csőségre. Dél-Oroszországból való volt és festészeté-
ben azokra a pontos, kis részeknek lelkiismeretes 
visszatükröztetésére törekedett, valamint azokat a 
fájdalmas  lelkiállapotokat és népének költészetét 
akarta fellüntetni,  amelyek oly találóau jellemzik 

I Dél-Oroszország csendes, ábrándozó lakóit, az úgy-
nevezett kis oroszokat. Csakis munkájának élt és en-
nek szentelte minden gondolatát, minden érzését; 
mindent elkövetett, hogy az őt környező kis világ-
ból és a most uj életre ébredő természetből valami 
a festményén  is legyen felismerhető:  a fák  nedvé-
nek felszivá-a.  amely bimbót fakaszt  és uj fénvt  ad 
a fiatal  lombozatnak, a sárga, apró virágok hajtása, 
amelyek mint apró napok feltűnnek  a fűben,  az uj 
életre ébredt virágok kábitó illata, amely rétből és 
bokrokból szétárad. Szenvedélylyel és odaadó szere-
tettel kezdett festeni,  mintha attól félt  volna, hogy 
nem lesz elég ideje. Minden reggel ott termett & 
kert közepében felállított  állványa előtt, nem törődve 
a nap hevével, a rosz idővel, vagy pedig az elkésett 
tavaszi hűvös levegővel. Néha annyira elmerült mun-
kájába, hogy még a reggelijéről is megfeledkezett,  a 
mit magával vitt. 

A kertnek lakói csodálták vasszorgalmát. Fe-
detlen fővel,  lábával taposva a harmatos füvet,  ülve, 
vagy állva egy dolgozó zubbonyban, amely elfedte 
egyszerű, szürke ruháját, — igy dolgozott féstmé' 
nyén és akik látták, azt hitték, hogy a művésznő 
egy szegény leány, akinek éppen ugy kell dolgozni 
a mindennapi kenyérért, mint akármilyen más sze-
gény embernek. Valamennyien szerették ezt a vállal-
kozó szellemű, bátor leányt, aki annyira ragaszko-
dott hivatásához. A háziasszony egy csésze meleg 
tejet hozott neki és kényszeritette azt meginni, hogy 
uj erőhöz jusson; mikor a munka utáu kipihent, a 
gyermekek körülvették öt és mellette játszottak, sőt 
maga a mükertész is, mikor észrevette, hogy bizo-
nyos bokrok félig  meddig eltakarják a távlatot, maga 
vágta ki azokat. Meghátó látvány volt, amint ez 
az egyszerű, közönséges ember, aki mindig csak a 
haszon után indult, feláldozta  legszebb bokrait, és 
csak azért, hogy teljesítse a művésznő egyik óhajtá-



országon nem gyártanak. A nyilvános árlejtése-
ken feltétlen  kedvezésben kell részesíteni a ha-
zai gyártmányt A kereskedők maguk is végte-
len sokat tehetnek a magyarosodás területein. 
Ha megállapodnak egymás között, hogy hivata-
laikban az Írásbeli munkát kizáróan magyarul 
végezzék, hogy alkalmazottaikkal csak magyarul 
beszéljenek. A külföldi  gyárosokat, a külföldi 
szállítókat pedig a magyar kereskedők rákény-
szerithetnék a magyar nyelvű érintkezésre. Nagy 
szükség volna magyar kereskedelmi szótár szer-
kesztésére. A kereskedelem magyarosításának 
akcziójába bele kell vonni a magántisztviselőket 
és egyéb kereskedelmi alkalmazottakat is. 

Hisz akárhány magyar pénzintézet van, 
vagy Budapesti bankok is, amelyek a Fran-
cziaországgal való érintkezésben pl német czé-
güket használják a magyar helyett. Azt hiszik 
bámulatosan korlátolt felfogással,  hogy Párizs-
ban vagy Berlinben jobban megértik, ha Unga-
rische Bank aláirást látnak, mintha ezt látnók : 
Magyar Bank. Az ilyen felfogást,  amely szé-
gyenére válik a magyar állápotoknak, ki kell 
verni alaposan. És a nemzeti szellem arczul-
csapása az is, hogy nem egy budapesti vállalat 
van, amelynek a vezetője sehogysem tud magya-
rul avagy csak fogyatékosan.  Vau sok ilyen ur, 
akiknek évenként 20—30 ezer forint  jövedel-
mük van, de tisztességesen magyarul nem 
akarnak megtanulni. 

Mindezt a fonákságot  föl  kell említenünk, 
amikor a kereskedelem magyarosításáról van szó 
és ily értelemben kell cselekedui. 

Belföld. 
— Pártválság és pártalakulás. — 

Budapest, május 13. . 

Akár igaz az AppoDyi Albert gróf  visszavonulása, 
akárnem, egy tény igaz és megdönthetetlen : a nemzeti 
párt példátlanul álló politikai válságba került. Melyek 
azok az okok, a melyek a válságot előidézték ? Minő 
tanulságok azok, melyek abból a magyar politikai 
életre levonhatók? Olyan kérdések, a melyek a 
figyelmet  teljes mértékben megérdemlik, sőt e pillanat-
ban mindennél inkább magukra is vonják. 

Nézetünk szerint a nemzeti part válsága már 
a Bánffy-kormány  alatt megkezdődött. Megkezdődött 
azon a napon, a melyen Fejérváry Géza báró az oly 
éllel támadott Fejérváry Géza báró, beterjesztetto a 
Ludovika-Akadémia teljes kiépítéséről szóló törvény-

javaslatot, a melyből másnap a nemzeti párt legelső 
katonai szakértője kijelentette, hogy avval a nemzeti 
párt katonai programmja megvan valósítva. 

G naptól kezdve a nemzeti párt tengődő életet 
élt politikailag. Úgyszólván napról-napra élt a fel-
merülő eseményekből. Az igaz, hogy ezek mindig 
segítségükre is voltak. Politikai programmja azonban, 
olyan politikai programmja, mely pártbéli különállását 
megindokolja, a nemzeti pártnak már nem maradt. 

Érzeték már akkor a párt vezetői, ha külön-
állásukat mégis megtartották, ugy ezt csak azért 
tették, mert a közkormányzás, a Bánffy  Dezső kemény 
gyeplükezelése nem volt Ínyükre. De alig hogy Bántfy 
Dezső báró kezéből a kormányzat kikerült, a volt 
nemzeti párt haladéktalanul levonta a helyzet 
következményeit, minden paktum, mely előzetes 
tárgyalás nélkül egyszerűen bevonult a többség 
klubjába, melynek programmja és a saját programjuk 
közt már évek óta nem volt elvi különbség. 

És mi történt azóta ? A nemzeti párt újból ki-
vonult. Mi oka lehetett rá? Nemzeti, katonai téren 
Tisza István gróf,  a jelenlegi miniszterelnök egy 
óriási lépéssel tovább ment annál, a mit a nemzeti 
párt néhány évvel ezelőtt programmja megvalósításá-
nak kijelentett. Ez tehát uem lehetett ok erre a 
lépesre. A kormányzat kezelése, azt nap-nap után 
látjuk, ugyanabban a szellemben megy tovább, mint 
azelőtt. A helyzet széjjel nyilván az, hogy a Tisza 
kormány megszületése kellemetlen, nem várt meg-
lepetés volt a nemzeti pártra, a melynek vezetőit 
Tisza gróftól  régi, személyes antagonizmus különítette 
el. Duzzogva hagyták oda ilyenképen a szabadelvű 
klubot. 

Csakhamar meg is alakult az uj párt. Illetve 
megkísérelte a megalakulást. Ekkor azonban fel-
bukkantak a politikai nehézségek. Lehetetlennek 
bizonyult ellenzéki programmot csinálni a 37-es 
alapon, mely programm pártbeli különállást elfogad-
hatóvá tesz, avagy csak némileg is megokolni képes 
volna. Egy ilyen programm Bánífy  Dezsőhöz vezet, 
a kivel együtt Apponyi Albert gróf  érthető okokból 
nem óhajt menni. így keletkezett a hívekben az a 
nézet, hogy ilyen politikai alakulás közepette nem 
tehetnek észszerűbben, mint ha a többséghez térnek 
vissza. Bánffy  vagy Tisza I így élesedett ki a kérdés. 
Ilyen a helyzet e pillanatban. A nemzeti párt 
programmalakitása fennakadt.  A lehetetlen probléma 
megoldására maga a vezér, Apponyi gróf  vállalkozott. 
Jászberényből fog  hozzánk szólani junius havában. 
Addig lesz ideje gondolkozni a megfejtésen. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, május 13. 

A költő porlandó teste visszatért a földbe, 
a melyből vétetett. Egy országot takart el ham-
vas fátyolával  a halálhír gyásza, egy ország 

sát. Lassankint őszinte bizalom fejlődött  a festőnő 
és a mükertész családja között és nem egyszer meg-
hívták a rántott levesből és a frissen  sózott disznó-
husból álló egyszerű ebédre. • 

Gyermekies ragaszkodásával és természetes ösz-
tönét követő modorával nyerte meg ezeknek a derék 
embereknek szeretetét. Ennek a kedves kékszemű, 
fiatal,  szép szőke leánynak megjelenése örfmet  és 
jóakaratot hozott a két falusi  embernek nyugalmas, 
csendes és egyhangú életében és különösen tetszett 
nekik, hogy ez az oly szelíden mosolygó leány any-
nyira szerette — az almafát.  I Gyengéd és tisztelet-
teljes szeretettel vették körül. Azt hitték már, hogy 
a művésznő éppen ugy tartozik a kerthez, mint a 
méhek a méhkashoz, vagy pedig az árvácskák a vi-
rágágyhoz, és hogy mind ez az ő tulajdonuk. 

* 
* * 

A munka haladt. A fiatal  parasztmenyecske, — 
a model — aki a fa  alján ült, mindig pontosan el-
jött ; a képen még csak a két kart és a két kezet 
kellett befejezni.  A kép körül csoportosuló családta-
gok egyhangú véleménye szerint az almafa  meglepő 
hasonlatossággal volt lefestve  — és ha az ember fe-
léje nyújtaná a kezét, a képről szinte leszedhetök a 
festett  virágok. — Egy este, Mariska magával vitte 
a képét, hogy ismerőseinek megmutathassa és ami-
kor eltávozott, megígérte, hogy nemsokára visszajön, 
hogy befejezze  a képnek még hiányzó, apró részle-
teit. Várták, de nem jött. Az idő mult: egyik nap 
telt el a musik után, az almafa  virágjai széjjelszál-
lingóztak, mintegy fehér  pillangóraj, de Mariska nem 
jött többé festeni.  Helyette két hét múlva, egy gon-
dosan összekötött csomag jött egy levél kíséretében. 
A csomagban egy vég, fhndriai  nehéz selyemszövet 
volt, a levélben pedig a művésznő azt irta, hogy 
meghűlt és a szobát kell őriznie, kérve a mükertész 
nejét, hogy miután olyan barátságosan fogadták  és 
mindig szeretettel vették körül, fogadja  el hála fejé-
ben — ezt a ruhaszövetet. 

részvéte karolta a koporsót, a melyben ő pihen 
s tovább álmodja az itt félbeszakított  édes ál-
mokat. 

Ünnepelték életében, ünnepelték halálában, 
ott az ujjougó himnuszok, itt a zokogó gyász-
zsolozsmák szaváu. 

Virágos sírjára sírjon harmatot az ég, lá-
gyan ringassa testét a magyar föld,  hiszen az 
ő költője nyugszik e földnek  anyai ölében. 

Mi pedig leljük meg az enyhítés balzsamát, 
a lélek vigaszát az ő örökségeként reánk ma-
radt, müvekben. 

Az arany-emberből az ember meghalt, — 
az arany itt maradt nálunk! 

* 

A politikai pártok vezető emberei bizal-
mas értekezletet tartottak, melyen megszövegez-
ték azon inditváuyt, melyben a parlament kö-
szönetét fejezi  ki a királynak II. Rákóczi Fe-
rencz hamvai hazaszállítását czélzó legfelső  kéz-
irat kibocsátásáért 

Az értekezleten Tisza István gróf  minisz-
terelnök, Perczel Dezső, a képviselőház elnöke, 
továbbá Podmaniczky Frigyes báró, Thaly Kál-
mán, Szentivauvi Árpád, Rikovszky István és 
Szederkényi Náudor pártelnökök vettek részt 

Az indítványt a következő szöveggel álla-
pították meg: 

„Határozza el a Ház, hogy Őfelség  ének 
azon fenkölt  tényeért, mely szerint a f.  évi áp-
rilis hó 18-án kelt legmagasabb kéziratával II. 
Rákóczi Ferencz hamvainak hazahozatala tár-
gyában a kormányt javaslattételre utasította, a 
magyar nemzet nevében hálás köszönetét fejezi 
ki és annak őfelsége  előtt illő módou való tol-
mácsolásával a ház elnökét bízza meg, ez iráuti 
határozatát pedig a főrendiházzal  is közli," 

Ezt az indítványt az összes pártelnökök 
aláírták, s az iudokolást Podmaniczky Frigyes 
báró a mai ülésen tette meg a Ház egyhangú 
helyeslése mellett. 

* 

Szombaton  ismét megkezdte tevékenységét 
a képviselőház, a melynek utolsó ülésszakát a 
vasúti sztrájk izgalmai miatt váratlanul rekesz-
tették be. A szombati ülésnek egyetlen tárgya 
volt csupán: az uj ülésszak megnyitásáról szóló 
királyi kéziratnak kihirdetése. 

A hétfői  ülésen a Ház az alelnököket, jegy-
zőket és háznagyot választotta meg. A válasz-
tás során Jakabffy  Imrét és Feilitzsch Arthur 
bárót választotta meg a Ház alelnökökké. Jegy-
zőkké megválasztattak: Dedovits Grvörgy, Her-
telendy László, Szóts Pál, Eszterházy Kálmán, 
Daróczy Aladár, Rákosi Viktor, Sturmann 

Ez kellemetlen és kinos meglepetés volt ezekre 
a derék emberekre nézve. Amit tettek a fiatal  mű-
vésznőért, azt jó szívvel tették, és mert gyönyör-
ködtek, hogy mekkora lelkesedéssel dolgozott a ké-
pén ; de ennek a ruhaszövetnek elküldése, amelynek 
métere legalább husz frankba  került, nagyon bántotta. 
Ók az ajándéknak árát nem tartották arányosnak a 
tett szolgálattal és ez bántolta önérzetüket. A család 
tanácskozni kezdett és elhatározta, hogy visszaküldi 
a drága ruhaszövetet. A müiiertész családja, a mű 
csarnok tárgymutatójából megtudta a fiatal  művésznő 
lakását és egyszer, amikor Párisba mentek a vásár-
csarnokba, kellett átmenuiök a villiersi-utczán, ahol 
a művésznő lakott. 

Eleintén nem is mertek belépni, azt gondolva, 
hogy csalatkoztak, mert zavarban voltak és nem tud-
ták elképzelni, hogy ez az igénytelen, egyszerű fiatal 
leány, aki csak azért fest,  hogy megszerezhesse min-
dennapi kenyerét, — egy ilyen kényelmes szállodá-
ban lakjék. De azért mégis csengettek. Egy livrés 
inas bebocsátotta, és miután megmondották nevüket, 
bevezette őket egy szalonba, amelynek fényes  bútor-
zatától elkápráztak. Ott látták a fiatal  művésznőt 
egy nyugvóágyon, fehér,  bársonyszerü szövetből álló 
pongyola ruhában, amelyre dus, szőke haja omlott. 
Lesoványodott; nagyon halvány volt, és ebben a be-
teges balványságban, két szép, tágra nyitott, kék 
szeme tűzben égett. Mikor maga előtt látta régi, két 
jó ismerősét, a mükertészt és nejét, vidáman felkiál-
tott és nagy fáradtsággal  felemelkedve,  oda nyújtotta 
kiaszott kezét: 

— Nagyon örülök, hogy felkerestek,  mondotta 
a művésznő, miközben minden egyes szó kiejtésénél 
köhögött, és ne vádoljanak, hogy barátságos fogad-
tatásukat meg nem köszöntem. Az orvos szigorúan 
meghagyta, hogy itthon maradjak . . . Ugy látszik, 
megerőltettem magam, midőn minden áron akartam 
elkészülni képemmel és meghűltem a fűben  . . . íme, 
egy bizonyos időre, fogságra  vagyok kárhoztatva. 

A mükertész és neje megdöbbenve nézték a 
fiatal  leányt. Rosszul esett nekik, hogy annyira meg-
változott és most a férfi  a csomagot a kezében tar-
totta, de nem merte azt visszaadni. 

— Nem akartunk alkalmatlankodni, mondotta 
végre az as«zony és nem tudtuk, hogy a kisasszony 
gyengélkedik . . . De miután már itt vagyunk, en-
gedje meg. hogy őszintén szólhassak: nagyon elszo-
morított, mikor nekünk megküldötte ezt a selyem-
szövetet . . . Amit tettünk, azt tiszta szívből tettük, 
és nincs szükségünk semminemű ajándékra, hogv 
bo'dogok lehessünk és hogy helyet adhattunk önnek 
szerény hajlékunkban. És igy férjem  elhatározta, 
hogy visszaadjuk önnek ezt a selyemszövetet. 

— Nem, te mondtad, hogy vissza kell adni a 
selyemszövetet, mondá közbeszólólag a férfi. 

— Ti ketten nagy gyermekek vagytok, mondá 
Mariska nevetve régi, tisztacsengésü hangjával; ti 
sokkal nagyobb bánatot okoztok nekem, ha azt visz-
szü utasítjátok. Akarom, mondá folytatólag  és most 
az asszonyhoz fordult,  hogy Ön azt emlékképpen vi-
selje . . . ha nem leszek már — e világon. 

És midőn a férfi  és az asszony tiltakozott ezeü 
kijelentés ellen, azt mondva, hogy tekintettel fiata'* 
korára, nemsokára megint talpra fog  állani: 

— Nem, mondá gyorsan Mariska, én azt gon-
dolom, hogy napjaim meg vannak számlálva. Nem 
élek sokáig Ti tudjátok, hogy a csodagyermekek . . . 

Nevetni akart, de könnybe lábadt két szép 
kék szeme és maguk, a vendégek, amikor hallották, 
amint ezeket a szavakat sziszegve elmondotta, foly-
tonos köhögési rohamoktól kisérve, — ők is sírtak. 

Mariska megrázta a fejét  és más tárgyról kez-
dett beszélni. 

— És az almafa,  kérdezte, még mindig oly szép? 
— Oh! mi szép, felelt  a házaspár, virágja le-

hullott, de a gyümölcs már mutatkozik, bő termésre 
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György, Kovács Pál, Nyerge László. Háznagy 
ismét Csávossy Béla lett 

A keddi  ülésen terjesztette be általános 
érdeklődés közben Lukács pénzügyminiszter az 
1904 évi költségvetést s ennek kapcsán mondta 
el a miniszter expozéját is. 

Első sorban mindenki azt leste a pénzügy-
miniszter ajkáról, hogy csakugyan lesz-e deficzit? 
De Lukács László nem adja meg magát egy-
könnyen s még a mostani nehéz viszonyok kö-
zött is majdnem hatszázezer korona fölösleget 
tudott kihozni Pedig a számítása teljesen reális, 
minek bizonyítására fölhozta  az 1902. évi zár-
számadást, melynek pénztári eredménye 29 mil-
lióval volt kedvezőbb az előirányzatnál. 

Nem titkolta el, hogy a mult évi zárszá-
madás nem lesz ily kedvező. És itt következik 
az obstrukczió rovása. Mert az ex-lex alatt öt-
venegy millióval kevesebb adó folyt  be, mint a 
mennyire számíthattak. Ezt köszönheti sz ország 
az obstrukcziónak, melynek e hátrány teljesen 
a számlájára irandó. Hogy az államháztartás 
mégse rendült meg, ezt csak a miniszteri gon-
dosságnak s a pénztári készleteknek köszönhet-
jük A nagy honmentőktől akár nyakig úszhat-
nánk a zavarokban. 

Az expozé különbeu általános jó hatást 
tett, mert a nehéz viszonyok közt mindeuki 
rosszabbra volt elkészülve, mint a mit kapott, s 
az első benyomások után Ítélve, az ellenzék sem 
fog  az előirányzat letárgyalása elé nagyobb ne-
hézségeket gördíteni, ugy hogy a kormánynak 
nem lesz szüksége a fölhatalmazás  moghosszab 
bitására. 

Kívánatos is, hogv az államháztartás teréu 
a rendes kerékvágásba visszatérjünk, mert e nél-
kül a beruházási kölcsön, s a készfizetések  föl-
vétele is hátrányt szenvedhetnek 

A szerdai  ülésen áttért a képviselőház 
a községi és körjegyzők illetményének^ szabályo-
zásáról szóló törvényjavaslat *árgyalására, mely-
nek során a felszólalok  a jegyzői állás uj szer-
vezését, a szolgálati pragmatikát, a jegyzői nyug-
díj rendezését, az adó reformját  a községek 
terhén való könnyítést h.ngoztatták Tisza gróf 
a javaslatokat helyeselte, de ő a közigazgatás 
végleges rendezésekor akarja e kérdéseket meg-
oldani ; a községek terhén azonban már most 
akar könnyíteni. A törvényjavaslat tárgyalását 
a mai ülésen 'elytatták, mire ugy általánosság-
ban, mint részleteiben elfogadták. 

* 

A közös kormánytanácsou történt megálla-
podáshoz képest a delegácziót királyi kézirattal 
Iholnapra hívják össze, vasárnap pedig a király 
fogadja  az osztrák és magyar delegátusokat Az 
idei delegáczió kimagasló pontja Goluchowsky 

gróf  külügyminiszter expozéja lesz, a melyben 
beszámol balkáni akcziónkról és részletes tájé-
kozást nyújt, a küldföldhöz  való viszonyokról. 
Érdeklődésre száraithat, még pedig nem csekély 
mértékben, Pittreich közös hadügyminiszter is, 
aki ama reformoknak  az eredményéről számol 
be, amelynek a szabadelvüpárt kileoczes bizott-
ságának programmja képezte az alapját. Az 
osztrák delegáczió tagjai ma érkeztek Budapestre. 

* 

Annak révén, hogy Apponyi Albert gróf 
a képviselőház bizottságaiban viselt több bizott-
sági tagságokról leköszönt, Ilire terjedt, hogy 
Apponyi Albert gróf,  a volt nemzeti párt ve-
zére visszavonul a politikai szerepléstől. A hírt 
mindenki természetesnek találta azok után, me-
lyek Apponyit legutóbbi szereplései alkalmával 
érték, a melylyel a saját párthiveinek elégedet-
lenségét is maga ellen zúdította 

Apponyi azonban nem vonul vissza. Ő maga 
jelenti ezt ki, a választóihoz intézett levélben. 

Apponyi tehát nem vonul vissza. Még egy-
szer megfújja  a régóta pihentetett jászberényi kür-
töt, melynek riadójára váljon feltámadnak-e  az 
emberek ! ? 

A cselédekről. 
Sz.-udvarhelv, május 13. 

A mostani sztrájk-epidémiával kapcsolatosan 
hallani egy-egy megjegyzést, hogy maholnap majd a 
cselédek is sztrájkoloi fognak.  S bármily lehetetlen 
is ez, abszolút szervészkedés hiányukat tekintve, any-
nyira tagadbatlan viszont, hogy az intelligensebb cse-
lédeket ugyancsak gondolkodóba ejti ez az általános 
revoltálás és gondolkozva saját helyzetükről, deren-
geni kezd agyvelejükben annak a lehetősége, hogy 
ezen segíteni is lehetne. 

Egymás között s a munkás-ismerőseikkel csakis 
erről beszélnek s az újságot a reggeli kávénál — ha 
gondosan újra összehajtogatva is — de már kissé 
használtan kapja az ember. Az egykrajezáros újsá-
gok se tévesztik el hatásukat s a mindjobban terjedő 
szocziálista elvek mellett eljuthatunk még oda is, 
hogy a cselédek is több bért és több szabadságot 
kívánnak majd maguknak. 

S ha pártatlanul gondolkozunk a kérdés felől, 
bizony éppen annyi érv szol esetleges kivánalmaik 
jogosultsága mellett, mint ellene. 

Igaz ugyan, hogy a családfő,  aki cselédet tnrt, 
nyakába veszi azt a gondot, hogy a családja éhsé-
gének csilapitása mellett a cselédnek szükségleteit is 
ellátja s ez által anyagi gondoktól ment életet biz-
tosit neki. Ez pedig nagy dolog szegény embernek. 

Viszont tagadhatatlan, hogy a cselédek ma még 
nálunk túlságosan igénybe vannak véve, ha azért 

van kilátásunk . . . Kell hozzánk jönnie szeptember-
ben, hogy megízlelhesse édes, zamatos gyümölcsét. 
A sévresi hegyvidék jó levegője meggyógyítja öat 
kedves kisasszonyom ! . . . 

Ismét megrázta a fejét  és hátradőlt a párnára, 
— a társalgás kifárasztotta  és megtörte. Midőn a 
mükertész és neje távozott, behunyta szemét és visz-
szagondolt az almafára,  amely ott virul a virágos 
kertnek pázsitos fasorában. 

Az almafa  — az bizonyára jól érzi magát. A 
fa  nedvének — életerejének — dus keringése hatal-
masan felfelé  tör gyökerének legvékonyabb szálaitól 
ágainak legvégső pontjáig. Mostan bizonyára tünte-
tőleg mutogatja lombozatát és gyümölcsét — a nap-
nak. Nem törődve sem esővel, sem viharral, elbírja 
a hűvös éjszakát, valamint a déli órák tikkasztó 
melegét — ő pedig a művésznő, fogva  van egy be-
tegszobában, körülvéve Párizs városának legtudó-
sabb orvosaitól, napról-napra fogy  éa érzi, hogy nem 
éri meg az őszt. Oh! emberi nyomor! Fiatal volt és 
gazdag, imádták, nem mindennapi tehetséggel meg-
áldva, mennyire szeretett volna még dolgozni és 
hány — szebbnél-szebb — terv fogamzott  meg 
lelkében 1 

Október végén, amidőu a sévresi hegyvidéken 
az első dértől meglepett fehér  kertben, a hatalmas 
almafa  megsárgult, utolsó leveleivel még oltalmat 
nyújtva néhány vörösbegynek, — a mükertész családja 
egy fekete  szegélyű levelet kapott és abból megtud 
ták, hogy Mariska jobblétre szenderült. A méhka-
soktól körülvett házikónak két derék embere, a mü-
kertész és neje, őszintén sírt, hogy meghalt ez a 
szép' fiatal  leány, aki egy hónapon át nemtője volt 
a kis kertnek, örömet és boldogságot árasztva maga 
körül. . . 

Fájdalom! A nagyvároson tolongó sürgés-forgá 
sában, egy ember, ha meghal, nem okoz nagyobb 
zajt, mint egy száraz falevél,  amely lehull. Az első 
napok fájdalmas  behatása után, ez a párizsi közön-

ség, aki csodálta, ünnepelte és tömjénezte a fi  ital 
művésznőt, — ismét visszatért rendes foglalkozási-
hoz. vagy szórakozásához. Csak három, gyászba öl-
tözött asszony sirt a villiersi utczában lévő palotá-
ban. Április "havának egyik délutáni napján néaián 
ültek a halottra emlékeztető ereklyékkel diszitett 
szalonban, amikor egyszerre megszólalt a csengettyű 
és a szolga bevezette a sévresi mükertészt és tele-
ségét. 

Ünnepi ruhában jelentek meg; a férfi  szorítva 
vasárnapi felöltönyébe,  ügyetlenül forgatta  két kezé-
vel a kalapját, az asszony pedig magára öltötte 
menyasszonyi kendőjét, mely alá egy vaskos csoma-
got rejtegetett. 

— Engedelmet kérünk tisztelt hölgyeim, moudá 
a mükertész, hogy alkalmatlankodunk. — Nem akar-
tuk, hogy elmúljék ez az időszak, anélkül, hogy ne 
mondjuk meg önöknek, hányszor emlegetjük a sze 
gény kisasszonyt, különösen a tavasznak ezen nap 
ján . . . Én és feleségem,  elhatároztuk, hogy egy em-
léket fogunk  hozni Önöknek a boldogultról . . . 

És ebben a pillanatban a mükertész neje fel-
emelte kendőjét és ez alul kivett — egy nyaláb vi-
rágzó ágat. — Ezek. mondá folytatólag  a mükertész, 
az almafa  legelső virágai, amelyet szegény Mariska 
lefestett,  és mi ezeket Öaöknek elhoztuk . . . Ezek a 
virágzó ágak jobban fogják  tolmácsolni, mint mi ket-
ketten a szegény kisasszony iránti érzelmünket . . . 
És ha. Önök tisztelt hölgyeim megengedik, akkor el-
jövünk minden évben és mindaddig, amig csak virá-
got és gyümölcsöt hoz — Mariskának almafája. 

Oh! Az egyszerű emberek jószívűsége . . . Töb-
bet er az. mint a költők összes ékesszólása, mint a 
világ minden kincse . . . A mükertész és neje bevál-
totta igéretét; és ezeknek köszönhető, hogy Maris-
kának arczképét mindig fehér  virágok vagy érett 
almák diszitik. egyszerű és őszinte adománya az 
öreg almafának  — a fiatal  halott részére. 

nincs is egészen igazuk azoknak, a kik a cselédtar-
tást modern rabszolgatartásnak minősitik. Valami 
azonban van a dologban, ezt még a cseléd-reform 
ellenharczosainak is be kell ismorniök. Mert nézzük 
csak egy ilyen cseléd pályafutását,  a mint a rang-
létrán emelkedik mind magasabbra. 

A leány, a kit szülei a sok közül a cseléd rö-
gös pályájára szántak, mint gyermekleány kezdi meg 
pályafutását.  Gondozza a gyereket, türi rosszaságait 
és czipeli a család örömére oly súlyos csemetét min-
dennap a levegőre. Neki magának eláll a lélegzete 
ettől a terhes mulatságtól. De múlik az idő s a 
gyermekleány avanzsiroz konyhaleánynyá. Ez már 
előbbkelő foglalkozás,  de uem sokkal kellemesebb. 
A gyermek szeszélyei helyett tűrnie kell az egész 
személyzet basáskodását. Mert a hogy Birrie mondja, 
az egyenlőségben : A szalótban lehet rangegyenlőség, 
de a konyhában soha. 

Ezután következik a cseléd virágkora. A sze-
relem. A serdülő leánynak udvarlója akad s ez aztán 
uri módhoz segiti. Dajka lesz belőle. Kap sört, kü-
ön kosztot és ő a főszemély  a házban. Dj ez a pá-

rád csomi állapot nem sokáig tart s következik a 
szobaleány korszaka. Ez gyakran váltakozik az előb-
bivel. Majd ha szerencséje akad, megtanul főzui  s a 
mindenes kálváriáján át szakácsnővé lesz s ezzel el-1 

érte pályája delelő pontját, ö a konyha feje  s neki 
még morognia is szabad. Ha megvénül, dadává lesz. 
E« meglehetősen 3záraz foglalkozás,  de kényelmes, a 
mennyiben csak a nagyobb gyermekekkel foglalkoz-
hatik s azokat sétálni viszi. S hogy egy szomorú 
akkorddal fejezzem  be életleirását, a vége a cseléd-
nek rendesen a kórház. A családi életnek hiányát 
ilyenkor kell, hogy a legjobban érezze. 

Ezt az egyedülvalóíágot akadályozza meg rész-
ben talán az a kültöldi szokás, hogy a cselédek nem 
laknak a gazda házában s ha készen vannak dolguk-
kal, elmehotmek. Ha pedig ÍZ a szokás idővel ná-
lunk is meghonosulna s a cseléd elmenne, mint a 
hogy elmegy a mosóné, a takaritóné, vagy akár a 
szabóné, »z sem oly ijesztő dolog, miut a hogy a 
háziasszonyok hiszik. Mert amig eljutunk oda, hogy 
cselédeink jogosan követelhető több szabadságot fog-
nak kivánni, addig sokkal intelligensebbek, szellemi-
leg fejlettebbek  lesznek, mint a milyenek külföldi 
testvéreik, 

Ha ez bekövetkezuék, szentül hiszem, hogy 
háziasszonyainknak nemhogy nehezebb, de sőt köny-
nyebb dolguk lesz. Először is régi dolog, hogy intel-
ligens ember a legkönynyebb s legdurvább munkát 
is sokkal ügyesebben végzi, több áttekintése, jobb 
beosztása van. Okos emberrel sokkal könnyebb bol-
dogulni, mint butával Azután pedig éppen abból az 
okból, mert a cseléd tudja, hogy ha készen van, el-
me b t. sokkal inkább fog  iparkodni, hogy elkészül-
jön. Hiszen érdekes, ha a szakácsnénak vasárnapi 
„kimonő-'-je van, milyen gyorsan vau készen ebéd 
utáni dolgával. 

Nem fog  hosszú diskurzusokba bocsá* kőzni 
szomszéd társnőivel, vagy a mészárossal, aki a hust 
bozza, uem fog  hamar elszaladni valamerre, ha az 
asszony kiteszi a lábát hazulról; mert hiszen tudja, 
hogy ugy is elmehet, ha teendőjét elvégezte. 

Egyben remélhető, hogy az olyan iulelligens, 
kötelességtudó cseléd, a ki tudja, hogy gazdája őt 
fizetni  köteles egy bizonyos munkáért, nem fog  any-
Dyi felügyeletre,  utánjárásra szorulni, mint a mos-
tani, átlag mégis csak egészen műveletlen cselédhad, 
a mely tudatában annak, hogy egész napja ugy is 
oda van kötve a házhoz, örül, ha egy lépést megta-
karíthat magának. 

Minél inkább terjed az a szokás, hogy az asz-
szony is foglilkozik  a háztartáson kívül egyébbel is, 
annál inkább van szükség az olyan cselédekre, a 
kik maguktól, nógatás nélkül is eleget tudnak tenni 
kötelességüknek. S ez mind meglesz 'dővel. A mű-
velődés fentről  lefelé  terjed. A mennyivel az asszony 
lesz a mostani szellemi nívónál magasabban, annyi-
val fog  emelkedni a szintén asszony — a cseléd is. 

Tudom, hogy vannak sokan, akik nagyon elle-
neznék a nem benlakó cselédeket s azt is mondanák, 
hogy az erkölcs még sokkal alább szállana, ha a 
cselédeknek aonyi szabad idejük volna. Nos, én ezt 
egyáltalában nem hiszem. Egyrészt, mert már ma is 
szinte minden fővárosi  cseléd éli világát, másrészt 
pedig még inkább előnyös volna reájuk nézve, hogy 
főképen  a velük egy társadalmi nívójú emberekkel 
lennének szorosabb barátságban, a mi inkább házas 
ságra vezet, mig a mostani állapot szerint ki vannak 
szolgáltatva a velük egy fedél  alatt lakó uraknak és 
ifiuraknak. 



Ez az ideális cselédreform  azonban nem igen 
fog  még nálunk bekövetkezoi. Igyekeznünk kell te-
hát addig is a jolen körülmények között kissé meg-
könnyíteni cselédeink helyzetét, legalább is több 
szabadságot kell, hogy adjuck nekik. Ezt önző szem-
pontokból is tehetjük, mert biztos, hogy akkor ők is 
kötelességtudóbbak lesznek, ha látják, hogy nekünk 
is van belátásunk. 

Nem tudom azonban elismerni azokat a rekri-
minácziókat, a melyekkel az asszonyok ellen fordul-
nak, hogy nem eléggé barátságosak cselédeikkel szem-
ben, nem vesznek részt bajukban, nem kérdezik ap-
róbb vagy nagyobb családi kellemetlenségeiket, szó-
val, hogy nem kezelik eléggé egyrangu ember mód-
jára őket. 

Kérem, ez lehetetlen! Zur Liebe kann man 
nicht zwingen ! Én beismerhetem, hogy valaki ügyes, 
szorgalmas ember s mégsem tudok vele barátkozni, 
mert vagy nem hozzám való, vagy pedig mert egy-
általában csak kevés emberrel bnrátkozom s kevés 
dolog iránt érdeklődőm. Azt is mondják, hogy az 
asszonyoknak nevelni kellene fiatal  cselédjeiket s 
fejleszteni  bennök jó és elnéző bánásmóddal a jó 
tulajdonságokat. 

De hát elíelejtik az illetők, hogy ilyen kitűnő 
nemcsak asszony, de ember is kevés van a világon. 
Először is nagyon kevés a született paedagogus, a 
legtöbben a saját gyermeküket se tudják nevelni, 
azután meg kérem, mindenki egy csomó hibával van 
maga is felfegyverkezve.  Már most egyáltalában nem 
képzelhető el, hogy a zselédekkel szemben emberba-
ráti szempontból megváltozzanak a háziasszonyok 

Nem ; ez lehetetlen 1 Lehetséges csak az, hogy 
a munkaadó, — a háziasszony — mint a munkás 
— a cseléd — magasabb szocziális érzékkel tudja 
pontosan, hogy mit kívánhat a másiktól Ez pedig 
csakis az értelmi haladással jár (bocsánat kedves 
háziasszony-kollegáim I) mindkét részről. 

Legelső fontosságú  dolog volna azonban, hogy 
a cselédek öregségéről, munkaképtelenségéről gon-
doskodjanak az asszonyok. Az állam nem teszi ezt, 
mert az állam seegény és épp oly kevéssé gondos 
kodhatik muokásairól, napszámosairól 

De mint a hogy Németországban és Bécsben is 
már számtalanszor fölvetették  azt az ideát, hogy 
minden asszony fizessen  egy bizonyos összeget, egy 
koronát havonként minden egyes cselédje ntán, mint 
a hogy fizet  Caritasba, nehogy neki magának igen 
sokba kerüljön az esetleges betegápolás, ugy kellene 
ezt megteuni az öreg korra való ellátás fejében. 

De hátha lehetséges volna ezt társadalmi uton 
megcsinálni. Csak ugy lehetne, ha vagy kényszer-
helyzetbe h-tznák a háziasszonyokat, vagy ha ezek 
egy világos pillanatukban önként összoáiluának a 
humanizmus nevében. 

De vájjon vannak-e ilyen világos pillanatok ? 
S ha igen, ugy valószínű, hogy e szikraszerü vilá-
gosságot mihamar sötétség váltja fel,  a minthogy én 
is jelen munkámat befejezvén,  csöngetek s az alá-
zatosan megjelenő cseledre rabszolgatartó módjára 
szólok: — „Mari, hozza be azonnal a kávémat!" 

JHouclie. 

Újdonságok. 
Székekjudvarhely, május 15 

Személyi hir. Ternoioszky  Béla marosvásárhelyi 
kir. táblai elnök, Dr. Simó  Balázs elnöki titkár 
kíséretében, a helyi kir. törvényszék megvizsgálása 
czéljából f.  hó 8-ikán városunkba érkezett. Ternow-
szky, ki a vizsgálat eredményeképpen teljes el-
ismerését fejezte  ki Bodolla  k;r. törvényszéki elnök-
nek, a mai nap folyamán  utazik el. 

Áthelyezés. Cseresznyés  Emil kir. csendőrfő-
hadnagyot a szolgálat érdekében Brassóba helyezték 
át, s az igy megüresedett parancsnoki állást For-
gách csendőrhadnagygyal töltötték be. Cseresznyés 
Emil és nejében városunk társasága igen rokonszen-
ves tagját veszítette. 

Eljegyzés. Herczeg  Albert tanárjelölt eljegyezte 
Simon  Katicza kisasszonyt Fogarasról. 

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Császár  Géza 
erzsébetvárosi törvényszéki irodatisztet a helyi tör-
vényszékhez irodaigazgatóvá nevezte ki. 

Jókai Mór halála. Jókai Mór, a nagy mesemondó 
elföldeltetett.  A lapok már napirendre tértek halála 
fölött,  noha még alig van az országban olyan ember, 
aki mély megindulással ne gondolna a magyar szép-
litteratura halottjára. Jókai megtört aggastyán volt, 
kinek teste nem tudott megbirkózni a tavaszi lég-
nek erejével, s lelke fölszállt  a magasba, árván hagyva 

e nemzetet. Páratlan szép pompával temettük el Jó-
kai Mórt. De csak a testet. Más sir előtt állván, igy 
sóhajtunk: „pihenjél békével." De te ne pihenj, tá-
vozott nagy szellem. Ne pihenj, ne hagyd el e sze-
gény nemzetet, mely eszményeinek iszákját már ma 
is üresen rázogatja. Szállj le megint közénk megu-
jult erővel, ifjúit  formában;  nagyjainkat tisztelni, 
multunkon merengeni, egymást megszeretni óh taníts 
tovább. Kéredz le az égből, hisz azt sem szeretheted 
jobban, mint a magyart s szállj le csecsemőnek, mo-
solyé babaként. Jer hamar, mig tudunk magyarul 
beszélni, hogy téged is megtaníthassunk. Te meg 
aztán mesélj. Fényes mennyországból hozz le egy 
szép álmot s meséld el azt nekünk édes szavú köl-
tőnk, hogy : reményleni tudjunk . . . Jókai temetésén 
városunkat Szakáts  Zoltán polgármester, mig a vár-
megyét Dr. Török  Albert ny. főispán  és Ugrón  Já-
nos képviselő képviselték. 

A róm. kath. főgimnáziumban  a folyó  tanévvégi 
nyilvános vizsgálatok a következő sorrendben fognak 
megtartatni: Junius 9, 10 és 11-én szóbeli érettségi 
vizsgálat,  11-ikén a magán vizsgálat írásbeli része. 
13-án a magánvizsgálatok szóbeli része. 14-én délu-
tán 3 órától a tornából  az egész  ifjúságnak.  16-án: 
I, II, III; 17-én: IV, V, VI, VII; 18-án: I, II, III; 
20-án : IV, V, IV ; 21-én : VII, I, II ; 22-én : III, 
IV, V; 23-án: VI, VII; 24-én: II, III, IV; 25-én: 
V, VI, VII; 29 én reggel 8 órakor hálaadó isteni 
tisztelet és évzáró ünnepély. 

Korfirmáczió  ünnepély. Áldozó csütörtök a leg-
több ref.  egyházban a konfirmáczio  napja. A helyi 
ev. reí. egyházban is e Dapon tartatott meg a kon-
firmáczió.  Ez alkalommal: 37 fiu  és 30 leány része-
sült első izben az úrvacsora szekramentumában. Min-
den konfirmált  növendék kapott egy „Emléklapot," 
egy kis bibliát és Vajda  Ferencz ref.  papnak az 
„Üdvösség ut.ja" kis füzetét. 

Áldozó csütörtök Szép, derült éggel, ragyogó 
napfénynyel  érkezett meg a katholikus egyház egyik 
legszebb, legpoétikusabb ünnepe, áldozó csütörtök. 
Százával siettek az ünneplő emberek a tomplomokba. 
A katholikusok nagy templomába apró fehérruhába 
öltözött leánykákat és ünneplő öltönyü fiukat  illette 
meg az első hely mindenekelőtt. Régi, évszázadokra 
visszanyúló egyházi szokások szerint ugyanis ezen a 
napon van az első szent áldozás A felserdült,  gon-
dolkodó gyermek áldozó csütörtökön veszi először 
magához a lelki megtisztulás után az urnák szent 
testét. A katholikus szertartásnak annyi misztikus 
fényével  megy végbe az első áldozás kiszolgáltatása, 
hogy nincsen rideg kebel, amely a szent zsolozsmák 
zengése alatt meg ne induljon É* a gyermek nem 
felejti  el az első áldozást suha sem. S ha majd sors-
csapások gyötrik, ba nehéz órák következnek reá, 
eszébe jut neki a dailam amit az első áldozás szent 
napján tai»ult meg az orgona akkordjai közt, száz 
és száz ajakról elhangozva : „Ember ne enged j . . ." 

Egy hó közigazgatása. Udvarhely megye közi-
gazgatási bizottsága 11-én tartotta folyó  havi ülését 
Hollaki  főispán  elnöklete mellett. A tárgysorozat első 
pontjaként kivételesen Sziklai  tanfelügyelő  tette meg 
jelentését. A tárgyalás a'att álló hó folyamán  14 
ií-kolát 24 osztállyal látogatott meg. Megemlékezett 
azon örvendetes körülményről, hogy a miniszter a 
bethfalvi  felekezeti  iskolát ál'amositotta, amelyről mi 
másik helyen szintén megemlékezünk. Hosszasabban 
foglalkoztatta  a bizottságot Vas András városfalvi 
baptista ügye, ki unitárius leánykájának a templomba 
járást megtiltotta és a melynek az illető lelkész or-
voslását kéri. A bizottság az ügyet, miután abban 
Ítélkezni nem illetékes, az espereshez átteni hatá-
rozta. — Dr. Damokos Andor alispán jelentéséből 
kitűnt, hogy a tárgyalás alatt álló hó folyamán  903 
érkezett iktatóra, melyből 158 nem nyert elintézést. 
Egy évre érvényes útlevelet 91 drbot adtak ki. Ki-
terjeszkedett jelentésében a lefolyt  sorozásra és a 
törvényhatósági közgyűlésre. — Barabás András ár-
vaszéki elnök jelenti, hogy iktatóra 1049 drb. érke-
zett, amelyből 894 drbot láttak el. — Dr. Lengyel 
József  megyei főorvos  jelentéséből kitűnt, hogy a 
közegészségügyi állapot a megelőző hóhoz viszonyítva 
kedvezőtlen volt, minek oka a hevenyfertőző  beteg-
ségek tömeges fellépésében  keresendő. A szt.-egyh -
oláhfaivi  körorvosi állást Rosenbanm Pál szigorló 
orvossal töltötték be. A megyei közkórházban 205 
beteg részesült ápolásban, kik közül a hó végével 
visszamaradt 66 férfi,  42 nő — Molnár  Lajos pü 
igazgató jelentése szerint egyenes adóban ápril bó 
folyamán  befolyt  56998 kor., hadmentességi dijban 
522 kor., bélyeg dij és jogilletékben 10129 kor., fo-
gyasztási és italadóban 50923 kor., jdohány jövedék-

ben 35596 kor. — Diemár  Károly kir. ügyész jelenti, 
hogy a kir. törvényszék és a két járásbíróság fog-
házában 3 vizsgálat és 82 elitélt fogoly  volt letar-
tóztatva. — Diószeghy  Samu kir. főmérnök  jelentésé-
ből kitűnt, hogy ugy az állami, mint a törvényhatósági 
utak jók voltak. A közutak fenntartására  szükséges 
anyagok árlejtése kedvező eredménnyel tartatott meg. 
A vargyasi uj ut beburkolása, még a mult hóban e 
helyen történt felszólalás  előtt egy hóval korábban 
kezdetét vette, azonban munkás hiány folytán,  csak 
most nyert befejezést,  a mely munkálat 2400 korral 
terhelte meg az utalapot. A miniszter megengedte, 
hogy a bethlenfalvi  útszakasz hengerelése még a 
fürdőszezon  előtt megtörténjék, azonban annak ke-
resztülvitele a kavics szállításért kétséges; azonban 
ha ez a kitűzött időre nem lesz szállítható, ugy a 
hivatal főnöke  saját hatásköréből kifolyólag  azt az 
őszre halasztja el. — Zonda  József  állatorvos jelen-
tése szerint az állategészségügyi állapot kedvezőt-
len volt. Erkeden takonykor következtében ujabban 
44 lovat irtottak ki, mig 417-et beoltottak. Sertés-
vész három községben lépett fel.  A keresztúri álla-
torvosi állás betöltetett A gazdasági előadó jelenté-
sét Ádám  Albert tb. főjegyző  olvasta fel.  A száraz 
időjárás folytán  gyenge széna termésre van kilátás. 
A tárgysorozat 44 pontból állott, melynek túlnyomó 
részét adóügyi felebbezések  képezték. 

Az udvarhelyi Sóvidék a kormánynál. Az 
udvarhelyvármegyei Sóvidékről tegnap délelőtt küldött-
ség tisztelgett Tisza  István gróf  miniszterelnök belügy-
miniszternél, Tallián  Béla földmivelésügyi,  Hieronymi 
Károly kereskedelemügyi és Berzeviczy  Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszternél. Parajd és Sóvárad 
közé helyi érdekű vasutat, Parajdra szolgabírói 
különítményt, polgári iskolát és az egész vidék 
gazdasági érdekeinek istápolását kérve. A miniszterek 
biztosították a deputácziót jóindulatukról, támogatá-
sukról. A küldöttséget Ugrón  János és László  Mihály 
országgyűlési képviselők vezették. 

Tanitójnk közgyűlése. Az „Udvarhelymegyei 
Tanitoegylet" lolyó ho 11-én d. e. 9 órakor a vár-
megyeház dísztermében tartotta meg XXIX-ik évi 
rendes közgyűlését, Szász  Ferencz alelnök vezetésé-
vel. A gyűlés lefolyásáról  a következő tudósítás szá-
mol be : Elnök meleg szavakkal emlékezik meg meg-
nyitójában Ujváry Mihály távozó és lemondását be-
jelentett elnök érdemeiről, elbúcsúztatja az egylet 
rokonszenves alelnökét, elhunyt Lázár Józsefet,  to-
vábbá a nemzet és a magyar tanítóság nagy halót-
járói, a legblső tanítóról Jókai Mórról emlékezik meg, 
majd a tárczájától megvált Wlassics Gyula vallás 
és közoktatási miniszter érdemeit méltatja; üdvö-
zölve uj állásában utódját Berzeviczi Albertet. Végül 
az összeülendő Vl-ik egyetemes gyűlés napirendjét 
méltatva, meleg szeretettel üdvözli a nagyszámmal 
megjelent egyleti tagokat és az ülést megnyitja. A 
jegyzökönyv vezetésére Gyerkes  Mihály főtitkárt  kéri 
fel.  Javaslatára kiküldetett a jegyzőkönyv hitelesítő 
és pénztárvizsgáló bizottság Blájer  Balázs, Jakab 
József,  Péter  Gergely, illetve Szász  Elek, Darkó La-
jos és Nagy  Ferencz személyében. A napirend kö-
vetkező pontja értelmében Gyerkes Mihály titkár 
számolt be terjedelmts jelentésében az egylet 1903/4. 
évi működéséről, melynek tudomásulvétele után el-
fogadta  a közgyűlés a titkári jelentéssel kapcsolat-
bau tett előterjesztéseit a választmánynak és pedig 
a lexikon ára 90 kor.-nak a leírását ; a Balog Ist-
vánnéuak pedig néhai férje  Balog István nevére tett 
368 kor. 16 fill.  összegből álló alapítvány adomá-
nyozásért a közgyűlés köszönetét fejezte  ki, úgyszin-
tén Ujváry Mihály távózó alelnöknek is jegyzőköny-
vileg mond köszöuetet az egylet vezetése körül ki-
fejteit  munkásságáért. A titkári jelentésben foglalt 
valasztmauyi javaslatok letárgyalása után a tanitói 
fizetések  rendezéséről és a nyugdíjtörvény módosítá-
sáról Gyerkes Mihály értekezett és javasolta, hogy 
a tanitoi képesítések színvonala emeltessék, a taní-
tok szolgálata tekintet nélkül az iskola jellegére, a 
fizetés  megállapításánál vétessék egyformának  és ki-
nek-kinek s szolgálati évek alapján állapittassék meg 
a fizetése  állami, községi és felekezeti  tanítónak egy-
formán.  A tanítok kezdő fizetése  ne legyen kevesebb, 
miut az érettségi vizsgás tisztviselők fizetése  és öt 
éveukint lépjék elő, először 400 kor. pótlékkal, az-
után négyszer 200 - 200 kor. fizetésjavitással.  A szol-
gálati idő az állami tisztviselők és tanárok nyugdíj 
ellátásáról szól, törvény revíziójánál vétessék irány-
adóul. Szász Ferencz hozzászóló javaslatára azon-
ban a közgyűlés, a maradiság álláspontjára helyez 
kedve, a Széli Kálmán idejében tervezett fizetés-
rendezést véve alapul, a községi és felekezeti  ta-
nítók fizetését  500 írtban s esetleges államosítás 
után öt évi állami tanitói szolgálat elteltével pedig 
700 ínban kéri megállapítani, nem szólva természe-
tesen a most szolgálatban levő állami tanítókról, a 
kiknek fizetésrendezése  igy mindenesetre kedvezőbb 
lehet; hisszük azonban, hogy az ország tanítósága 
9/10. részének más, az egységes alapon való fizetés 
rendezés lesz a megnyilatkozandó óhajtása, javaslata. 
Közben a megüresedett állások szavazás utján be-
töltettek; megválasztatott elnöknek Szász  Ferencz 
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alelnök, alelnököknek pedig Kriza  Sándor és Péter 
Gergely. Uj elnök a megnyilatkozott bizalmat meg-
köszönve, a gyűlést folytatólagosan  megnyitja és a 
napirend következő pontja értelmében „A népokta-
tási  törvény  revisiójáról,  kapcsolatban  a szolgálati 
viszony szabályozásávalczimii  tételről Péter  János 
terjesztette elő terjedelmes és részletes határozati 
javaslatát, melyet a közgyűlés Veres  Ferencz hozzá-
szóló ajánlatára magáévá is tett és egyhangúlag el-
fogadott.  Folytatólagosan „A népnevelési egyesületek 
szervezéséről" Kozma  Miklós terjesztett elő meg-
okolt javaslatot; Hetser  Kálmán hozzászóló vélemé-
nye, valfimint  több hozzászóló kifejtett  nézete után 
ezen uj javaslat megvalósítását azonban egyelőre 
leveszi a gyűlés napirendtől, a mig az imént megal-
kotott ifjúsági  egyesületek életképességéről határo-
zott véleményt nem alkothat magának a tanítóság. 
A távollevő pénztáros jelentését Szász  Elek olvasta 
fel,  mely szerint az egylet pénztárába 1903. decz. 
31-én bevétel volt 82 33, kiadás 33 65 k., pénzkész-
let 48 68. k. A pénztárvizsgáló bizottság a számadá-
sokat helyesnek találva, javaslatára Balog  Róza 
pénztárosnak a közgyűlés a szokásos felmentvényt 
megadta, úgyszintén elfogadta  pénztárak kezelésével 
használatba veendő nyomtatvány mintákról szóló ja-
vaslatot is. A pályamunkák bíráló bizottságának je-
lentése alapján a kitűzött 50 kor. dijat Botos Imre 
sz.-keresztúri tan képző gyakorló isk. tanitó nyerte 
el érdemes dolgozatával, ismertetvén és megbírálván 
a jelenleg használatban levő irvaolva^ási módszere-
ket. A IV ik egyetemes gyűlés tagjává való belépésre 
buzdítás után Száva Mihály indítványára őszinte ra-
gaszkodásának és mély sajnálatának adott a gyűlés 
kifejezést  azon hír hallatára, hogy Sziklay P. Gyu'a 
vármegyénk kir. tanfelügyelője  más vármegyébe len-
ne áthelyezve; ezen kifejezett  és meleg szeretettől 
sugalt bizalmi nyilatkozatot a közgyűlés az illetékes 
minisztériumnak is megküldeni határozta. A nagy-
küküllőmegyei Tanitó egylet f.  hó 14 én tartandó 
közgyűlésére és ezzel kapcsolatosan a Benedek  Mi-
hály 525 éves jubileumi ünnepélyére, a tanitóegylet 
képviseletében Szász  Ferencz és Gyerkes  Mihály kül-
dettek ki. Az egylet tagjai sorába felvétettek  Fejes 
Áron, Spaller  József  és Szentannai  Sámuel tanárok. 
A közgyűlés végeztével a vármegye minden pontjára 
ismét elszéledtek derék tanítóink, hogy folytassák 
továbn nehéz és sok megpróbáltatást szülő nemes 
hivatásukat szép, népnevelői munkájukat. (Gy.) 

Építsünk Székelyudvarhelyen templomot I A közmihelő-
dés oltárán Isten dicsőségére áldoz, ki a Székelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vette 
és hál ás köszönettel nvugtásza • Ferencz József  püspök ur 
utján Deréki Gyuláné, Br. Gyórfi  Róza Megyaszóról 80 kor, 
Gál Józsefné  és Béres Mihálvné gyű tése folytán  adakoztak 
Recsenyéden: Gál Józsefné,  Kiss Anlrasné, Béres Mihályué, 
Orbán Sándorné. özv. Török Ferenczné id. Bomhér Józsefné, 
Dáné Jánosné. K Béres Andrásné 1—1 kor. Dáné Györgyné, 
ifj.  Orbán Mihálvné. Bomhér Andrásáé, ifj.  Béres Miklósné, 
ifj.  Fekete Józsefué,  id Béres Ferenczné* 80—80 fill.  Orbán 
Ferenczné, Maté Jánosné, Szász Ferenczné, Kovács Sándorné, 
Török Istvánné, Gábor Sándorné «0-60 fill.  ifj.  Bomhér 
Miklósné. Bomhér Jánosné itj. Riduly Jánosné, Csala Istvánné, 
Szábó Ferenczné, id Máté E ekné. Bomhér Sándorné, Márton 
Istvánné. Lakatos Józsefné  40—40 fül  Láng Sándorné, Fodor 
Mihályné 30— 30 fill.  legifj.  Bomhér Józsefné  28 fi:l  Maté 
Jáno=né. id Fekete Józsefné  24—i>4 fill  id. Bomhér Miklósné, 
özv Bomhér Ardrásné k. Bomhér Józsefné,  özv. Mezei Józsefné, 
id Béres Miklósné, Tóth Mihályné. Nagy Sándorné, Ipó Lajosné. 
''ére« Andrásné, Maté Ferenczné, Szász Istvánné Fekete 
Ferenczné. Balázsi Dánielné. Bomhér Péterné, Nagy Istvánne-
id. K' rekes Mihályné. Szóc-i Ferenczné 20—20 fi  i. Beke 
Ferenczné 18 fill,  ifj.  Béres Ferenczné 12 fill.  Szócs Hándo né 
ifj  Béres Andrásné, özv. Szolga Miklósné, özv. Béla Jánosné, 
Veres Mihályné, Máté Zsigáné özv. Fekete Mihályné, Dáné 
Mihályné, özv. Gábor Jánosné 10—10 fill  Egvütt2tí kor. 22 fill. 
Az I—XXXIX. közlemény összege 6297 kor. 17 fill.  E közle-
mény összege 106 kor. 22 fill.  összesen 640'< korona 3H fillér. 
Nagy Lőrincz és Kis János gyűjtése folytán  adakoztak : Papp 
Antal, N N. Tamás András 40—40 fill;  id. Ferenczi Pál, 
László János 30—30 fill.  Gábor György 24 fill  Olasz Péter, 
Borbély Ferencz. Szőke Gyula, N. N Ádám Ferencz, Nagy 
András, N. N. Szabó Ferencz. Benedek Ferencz. Benedek Máté, 
Boros Domokos, Szőcs Elvira. Horváth József.  Balint S. Ferencz 
20-20 fill.  Simon Antal, Sebők Márton. Boros Károly. K B 
Lefkovics.  ifj  Miklós András. Bodó Ignácz 10—10 fill  Be-
gyült gabona árából 18 kor. 24 fill.  Együtt 23 kor 68 fill.  dr. 
Tóth György 297 sz. gy ivén: dr. Körössy Bertalan, dr. Tóth 
György, Balogh Jenő, Feschler Vincze 2—2 kor, Botor János 
1 kor. 20 fill.  D sbordes Ernő, Rimaszombati Géza. Létay 
Gyula Haupt Oízkár. Marselek Béia olvashatatlan. Kuka 
József,  Santer János, Beviczky Gyula, Jókai Lajos, Ábrahám 
András. Molnár Albert dr. Hdinal Géza, Tergonits Ede 1—1 
kor. Együtt 23 kor. 20 fill  Gönczy Lajos 244 sz. gy. ivén: 
Gönczy Lajos 3 kor. Solymossy Endre, Fejes Áron, Félegyházi 
Antal 2—2 kor Szabó András, Kovács Dániel, Fazakas József. 
Varga Dezső, Nagy Elemér, Kónya Kálmán, Ilyés István. Szabó 
Árpád I—1 kor. Együtt 17 kor Az 1 —XL. közlemény összege 
6403 kor. 39 fill.  E közlemény összege 63 kor 88 fill.  összesen 
6467 korona 27 fillér. 

Fagyos szentek. Május közepe felé,  amikor 
a fagyos  szentek nevenapjai elérkeznek, régi idők óta 
aggódik a magyar. Ilyenkor szokott ugyanis eldőlni, 
hogy a fagy  elveszi-e, vagy meghagyja a termést? 
Mert később leszámítva az egy Orbánt, a fagy  vesze-
delme nem fenyegetőzik,  s a gazdák nyugalma helyre 
áll. Az idén különösen nehezen várták a három 
fagyos  szent békés elvonulását, mert ezúttal sokkal 
több forog  a koczkán, mint bármikor. A harmad évi 
gyenge termés, igen megnehezítette az életet min-
denfelé.  Föltétlenül jó esztendőre van szükség, és 
milliók reménysége függ  az időjáráson. A jelek arra 
mutatnak, hogy a fagyos  szeutek becsületes magavi-
selete esetén hatalmas bő aratásra van kilátásunk 
búzában, gyümölcsben egyaránt, s a gazdák köréből 
az a hir érkezik, hogy jól áll minden s hogy csűrök 

és kamrák meg fognak  telni a lapos erszényekkel 
egyaránt. A fagyosszentek  egyébként, a miknek utolsó 
napja ép má ma van, nem túlságosan ijesztő elője-
lek után jöttek, mert az eddigi hűvös, majd pedig 
száraz időjárás a természet kifejlődését  pár hétre. 
amúgy is visszavette. Ám ha péuteken nem túlsá-
gos hideg köszöntött is be, az aggodalom azért nagy 
és indokolt. 

Halálozás. Schüffberger  Gusztáv életének 65-ik, 
házas életének 44 ik évében f.  hó 13-ikán elhunyt. 
Temetése ma délűtán 4 órakor tőrtéaik meg. 

Sorozás. Az udvarhelyi járásban és Székely-
udvarhely városban a sorozás a következő sorrend-
ben fog  megtartatni: Május 24 ikén: fenyédi,  szt.-
királyi, szt.-tamási körök és Oroszhegy, Zetelaka 
községek; 25-én: parajdi, felsősófalvi,  pálfalvi,  farczádi 
körök és Korond község; 26-ikán : farkaslaki,  vágási, 
felsőboldogfalvi  körök és Bögöz község; 26 ikán 
délután Székelyudvarhely város. 

Az áll. főreáliskolában  a VIII. osztály osztály-
vizsgálata f.  hó 13 ikáu tartatott meg. A jelentkezett 
19 tanuló valamennyie sikerrel álltaki a vizsgálatot. 
Az írásbeli érettségi vizsgálat 16-án, hétfőn,  kezdődik. 

Száznegyvenegy uj állami iskola. A Tisza kor-
mányról azt hitték, hogy nem barátja a népiskola 
államosításának és az állami iskola terjesztésének. 
Ez a hiedelem a miniszterelnöknek a főrendiházban 
elmondott programmbeszéde alapján kelt. Ugy lát-
szik azonban, hogy Tisza grófot  félreértették  és Ber-
zeviczy Albert közoktatásügyi miniszternek egy most 
kiadott rendelete egyenesen ráczáfol  erre a verzióra. 
Igaz örömmel látjuk, hogy Berzeviczy csak oly ba-
rátja az uj állami elemi népiskolák tömeges szerve-
zésének, mint elődje volt. A miniszter az őszre meg-
nyitandó száznegyvenegy uj elemi népiskola szerve 
zésére adott ki rendeletet. Száznegyzenegy helyen 
ver szilárd gyökeret a magyar tanítás; e helyek egy 
részében ugyan eddig a községi és felekezeti  kézben 
is magyar volt az oktatás, de elégtelen eszközzel 
rendelkezett és a legtöbb helyen már tarthatatlan 
volt az állapot. Most háromszázhárom uj állami ta-
nitó kezdi meg működését a száznegyvenegy uj ál-
lami iskolában és ez bizonyára sokat jelent. Megem-
lítjük, hogy 18 községi és 33 felekezeti  iskolát ál-
lamosítottak, a többi uj szervezés. Az uj állami is-
kolák között Udvarhelyvármegye  is szerepel egy is 
kólával. Ugyanis a bethfalvi  ref.  elemi iskolát, mely 
többé nem tarthatta volna fenn  magát, a miniszter 
államosítja. Sajnálattal jegyezzük meg, hogy a mig 
a szomszéd jó módu. v8gy nálunknál legalább is jobb 
módú Marosvásárhely állami elemi iskolát nyer, ad-
dig a mi városi községi iskolánkat a miniszter nem 
vette át, noha aniak ál'amositása nálunk rég köz-
szükséget pótolt volna, mivel az azzal járó terhek 
nyomasztólag hatnak Székelyudvarhelyre és ennek 
daczára sincs az iskola ugy ellátva és elhelyezve, 
hogy a legszerényebb igényeknek is megfeleljen. 

* 

Uj-ldök. A vasutasok sztrájkjának történetét 
adja képekben az Uj-Idők múlt heti száma; husz nagy 
fotográfiái  fölvétel  után készült képben. Úgyszintén 
a hét nagy irodalmi eseményét, a „Bizancz" czimü 
drámát is bemutatja eredeti felvételek  nyomán. A lap-
nak szövegrészében található regény Herczeg Fe-
rencztől, költenu-ny Szabolcska Mihálytól, novellát 
irt Tábori Róbert, kritikai ismertetést Bródy Sándor, 
társadalmi czikket Számadó János és Neményi Er-
zsébet, azonfeiűl  számos érdekes és vonzó apróság. 
A ki e lap irányával megismerkedni óhajt, annak 
kívánságára ingyen küld mutatványszámot a kiadó-
hivatal Budapest, Andrássy-ut 10. 

A Magyar Könyvtár legújabb sorozata ismét 
három érdeKes munkával gyarapítja ezt a kitűnő vál-
lalatott. A magyar irodalom köréből Deák Ferencz 
korszakalkotó második felirati  beszédét lözli, melyet 
bevezetéskép az a remek szónoklat előz meg, mellyel 
Beöthy Zsolt áldozott a haza bölcse emlékének, Deák 
születése százados évfordulójának  egyetemi ünnepén. 
A külföldi  irodalom köréből Maeterlinck  szerepel, a 
nagy belga iró, kinek „Monna Vanná"-ja világszerte 
oly óriási sikert aratott s a ki ebben az uj darab-
jában — czime rJoyzelleu  —egyikét adja legmélyebb, 
legköltőibb alkotásainak. A drámát Ábrányi Emil 
fordította,  a nála megszokott tökéllyel. Végül egy 
két számra terjedő angol elbeszélést ád a sorozat, 
még pedig a Sherloch Holmes történetek révén ná-
lunk is rendkívüli népszerűségre jutott GonanDoyle-tői. 
Czime: „Az Agra kincseu A „Magyar Könyvtár" egy-
egy számának ara 30 fillér;  az eddig megjelent szá-
mok teljes jegyzékét szívesen megküldi a kiadóhiva-
tal (a Lampel R. — Wodianer  F.  és  Fiai,  Buda-
dapest, Andrássy-ut 21.) 

T á v i r a t o k . 
B u d a p e s t , május 13. 

(Erk. d. u. 4 ó.) 

Országgyűlés. 

A képviselőház ma rövid ülést tartott, P e r c z e 1 
Dezső elnöklete mellett. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után elnök jelenti, 
hogy A p p o n y i Albert gróf  négy heti szabadságot 
kért egézségi okokból és ezért delegác zióbeli tagságá-
ról is lemond. 

A Ház ezt tudomásul vévén, áttértek a napi-
rendre. 

A községi jegyzői javaslatot harmadszori olvasás-
ban elfogadják,  amivel aztán a napirend kimerülve 
lévén elnök megállapítja a legközelebbi ülés napi-
rendjét, mely szerint a Ház hétfőn  tartja legközelebbi 
ülését, mely csupán formális  lesz és arra szolgál, 
hogy a pénzügyi bizottságnak beruházásokról szóló 
jelentését átvegye. 

Érdemleges ülés csütörtökön lesz, mikor a be-
ruházási javaslat tárgyalása kerül napirendre. 

A delegáczióból. 
A delegáczió ma délután ült össze Budapesten. 
Ezen ülésén be fogják  terjeszteni az 1905. évi 

közös költségvetést, mely értesülésünk szerint 369 
millió 147 ezer 883 korona összeg tiszta szükségle-
tet mutat fel  a folyó  év 368 millió 009 ezer 918 
koronájával szemben. A többlet tehát 1 millió 137 
ezer 965 korona. A hadügyi kiadásokra 163 millió 
koronával több szükségeltetik, még pedig tüzérségi 
és hadfelszerelési  anyagra 88 millió korona, hadi 
tengerészeti rendkívüli kiadásokra pedig 75 millió 
176 ezer korona. 

Városok szövettsége. 
Az ország rendezett tanácsú városainak kikül-

döttei ma délben nagy ülésre jöttek össze Budapest 
uj városháza dísztermében, a melyen az összes váro-
sok, 8 így Székelyudvarhely Szakáts polgármesterrel, 
képviselve voltak. 

A gyűlésen elhatározták, hogy megalakítják a 
„Magyar városok országos szövetségét', melynek 
alapszabályainak kidolgozásával egy tizenöt tagu bi-
zottságot biztak meg. Továbbá elhatározták, hogy 
gróf  Tisza miniszterelnököt küldöttségileg felkeresik. 

Kiadja : Becsek 1). Fia könyvnyomdába. 
Telefon  h/.ííin: 14. 

•• jó családból való és 4 gimnáziumot 
L f i l l végzett fiatal ember kedvező fel-

I V tételek mellett tanulónak azonnal 
= felvétetik = 

Haáb és Heitz füszerüzletében 
Sz. 1159-1904 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A székelykereszturi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Székelyegyleti 
első takarékpénztár csődtömege végrehajtatónak 
Tibódi Izsák végrehajtást szenvedő elleni 201 kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtás ügyében 
a székely udvarhelyi kir. törvényszék (a székelykeresz-
turi kir. járásbíróság) területén levő a körispatakí 
220. sz. telekjegyzőkönyvben foglalt  3662-3667. 3677/a. 
3678-3683. hrsz. ingatlanból Tiboldi Izsák A. 3 tétel 
alatti illetőségére 8 kor. a 172 sz. tjkvben foglalt 
g36/2, 537, 538, hrsz. ingatlanra 520 kor. 984/1 104 
k, 1892/1 16 k, 2239, 2240 146 k, 2967 34 k, 5058 
46 k. 3268, 3277. 52 k, 3418/106 88 k, 3s84/l 74 k, 
3967 46 k, 4337 14 k, 4628/182 66 k, 4913/2 4 k, 
5186/5 30 k, 5451 60 k, 5560 18 k, 6255, 6256 18 k, 
6926/1 50 k, 7132/86 72 k, 7132/285 100 k, 7132/ 
479 10 korona ezennel megállapított kikiáltási ár-
ban a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904. évi május 
hó 30-adik napján d. e. 9 órakor Körispatak község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10 át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én, 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezébez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Székelykeresztur, 1904. márczins hó 29. 

V e r e s s , kir. albiró. 



Olcsó pénzt 
j e l zá logra 

a segesvári JpartaKaréH 
ís Előlegezni egylettol 

közvetít 

SIEGMUND JÓZSEF 
bőrkereskedő Székelyudvarhelyt 

Sz. 1510-1904 
vgrh. 

Árverési hirfletmény  kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint tik-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy miután Elekes 
Péter fia  árverési vevő a feltételeknek  eleget nem 
tett bánatpénzének elvesztése mellett azzal, hogy ez 
ujabb árverésen nem árverezhet továbbá a végrehaj-
tási törvény 186. § ábau irt kötelezettség mellett a 
kecset-kisfaludi  I. R. 44. sz. tjkben A+ 97.99, 1013, 
1014, 1073, 1074/1, 1114. 1124. 1179, 1380, 1381, 
1654/2, 1668, 1701, 1821/1. 1902/1, 1908/1, 1902/2, 
1908/2, 2066, 2078, 2136, 2177. 182/1 hrsz. ingat-
lanokra 3001 korona kikiáltási árbsn ezennel megál-
lapított árban az árverést elretdelte és bogy fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1904. évi május hó 26-ik 
napján d. e. 9 órakor Kecset-Kisfalud  község házánál 
megtartandó nyilvános árveréson a megállapított kiki -
áltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Székelyudvarhely, 1904. márcz. hó 29. 

ITIihály, 
kir. törvszéki egyes bíró. 

Sz. 277—1904. tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Alólirott bírósági végrehajtó a Sz.-Keresztúri 

kir. Járásbíróságnak. 1904 V. 153/1 számú kiküldő 
végzésével az 1881. évi LX. t.-cz. 102 §.-a értelmé-
ben ezennel közhíré teszi, hogy Dr. Válentsik Ferencz 
ügyvéd, tömeggondnok által képviselt vagyonbukott 
Sz.-udvarhelyi Székelyegyleti első takarékpénztár 
csődtömegének tulajdonát képező 514 drb. egyenkint 
100 kor. összesen 51400 korona névértékű szeszes 
italokkal kereskedő részvénytársasági részvények 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatnak. 

Az összes részvények együttesen egy leütéssel 
adatnak el. A részvények kikiáltási áránál a név-
érték szolgál, s ha ez meg nem igértetnék a becs-
áron alól is el fognak  adatni. 

A legtöbbet igérő köteles a vételárt készpénz-
ben a csődtömeggondnok kezéhez azonnal lefizetni. 

Az árverés megtartására határnapul 1904 évi 
május 28-ik napjának d. e. 9 órája tűzetik ki, 
Sz.-Kereszturon a Székely borkereskedés irodájában. 

Elsőbbségi igény az árverés megkezdésére 
adható be a kiküldött kezéhez. 

Árverési feltételek  alólirott végrehajtónál meg-
tekinthetők. Sz.-Keresztoron, 1904. évi május 7-én 

Szaloutai Albert , 
kir bír. végrehajtó. 

HONI IPAR 
Segesvári szőttes LŐw Vilmos nt* 

gyárából, 

Segesvári gyapjú ís Hatngarn 
szövet 

Adleff  Zimuierinaun és Társa urak gyárából 
nagy választókban, igen olcsó 

árban kapható 
Adleff  Frigyes 

czégnél 
S E G E S V A L I T . 

Vidéki rendelményeket utánvét mellett pontosan 
teljesít. 20 kor. vásárláson felül  bérmentve küldi. 

Minta gyűjteménnyel szívesen 
szolgálok. 

főraktára 
• • f  I I a legjobb minőségű kőbányai söröket, u m. Márcziusi Udvari álá Pilseni és 

ffl|£|||||C|  kétszeres Márcziusi Vs és hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkínt 
I I I U 1 1 1 1 U frissen  és tisztán töltött palaczkokbau előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 
Üzletünkben kapható naponta friss  töltésű, j é g b e h ű t ö t t : 
I palaczk Márcziusi sör 3 6 fiil.,  1 palaezk M a l á t a sör 4 0 fillér 

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

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

Élsö Magyar NszVíny Sörfőzde  főralftára. 

K ő b á n y a i sör ! 

A XIV. sorsjátékhoz 

Osztálysorsjegyek 
Manheim Józsefnél 

a magyar kir. dohánynagytözsdében kaphatók. 

kalapokat elegánsan készít és átalakít 

Bíagy R ó z a 
Vár-utcza 1. Becsek D. Fia könyvnyomda 

mellett. NŐI 
Kivá ló s z e r e n c s e T ö r ö k n é l ! 

F e l ü l m ú l h a t a t l a n u l 

a 

kedvez főáriidánkuak  a szerencse. Rövid idő alatt 
15 millió korona nyereméuynél többet fizettünk 

nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben 

l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t é s pedig: : 
a 6 0 5 , 0 0 0 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, 

a 100 000 kor. főny.  a 74366. sz. sorsj -re 
a 100 000 
a 100 000 
a 90.000 
a 90.000 
a 90.000 

az 52528 
a 94780. 
a 109780. 
a 83610. 
a 92787. 

a 80.000 kor. főny.  a 83061. sz. sorsj-re 
a 70.000 „ „ a 81161. „ 
a 70.000 „ „ a 5498. „ 
a 60.0ü0 „ „ a 51613. „ 
a 60.000 „ „ a 76347. „ 
a 50.000 „ „ a 4036. „ 

és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereméuyt. 
Ajánljuk ennélfogva,  hogy a világ legesélydunabb sorsjátékában vegyen részt. A most következő magy. kir. szabadal-

mazott 14. osztálysorsjátékban újból 

1 1 0 . 0 0 0 sors jegyre 5 5 « 0 0 0 p é n z n y e r e m é n y 
jut és összesen egy liatalmas összeget 

1 4 mill ió 4 5 9 . 0 0 0 koronát 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. 
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

7 , 

Továbbá 1 jntalom 6 0 0 * 0 0 0 ? 1 nyeremény 4 0 0 * 0 0 0 * 
1 a 2 0 0 * 0 0 0 * 2 á 1 0 0 * 0 0 0 * 1 á 9 0 * 0 0 0 , 2 á 
8 0 * 0 0 0 * 1 á 7 0 * 0 0 0 2 á 0 0 * 0 0 0 * 1 á 5 0 * 0 0 0 * 
i á 4 0 * 0 0 0 , 5 á 3 0 * 0 0 0 - 3 á£5*000 ,8á 3 0 * 0 0 0 * 
8 á 1 5 * 0 0 0 , 36 á 1 0 * 0 0 0 korona és még sok euvéb; 
összesen 5 5 * 0 0 0 nyeremény és jntalom 1 4 * 4 5 9 * 0 0 0 
korina összegben. 

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai! 

írt ,75 kor, 1,50, 7* írt 1,50 kor, 3 , - , V, írt 3. k, Vr írt í r k, 12,-
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti so sjegyekre kérünk 

f.  é . május hó 17- ig 
ÖRÖK 

bizalommal hoznánk küld"ni. 

BANKHÁZA liUDAl'EST 
H a z á u l l e g m a g y o V b o s z t á l 3 7 - s o x s 5 á t ó l r - - ü . z i l 3 t e . 

FőárndAnk ONztálysorsjAték üz le te t : 

Központ: Toréz-körút la a, I, fiák  Viczi-körút {/a, II, fiók;  Muzeum-korút 114, ül, fiók:  Erzaébet-kőrüt 51/a, 

Török A. és Társa bankháza Budapest. 
I oszt. m kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel 

{ utánvételezni kérem 

postautalványon küldöm > A nem tetsző törlendő, 
mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) | 

Kendelólevél levágandó. 

Kérek részemre , 
együtt küldeni. 

Az összeget 

Pontos czim : 

A nobnyat 

Ebi Manvar RészVétty Sörfőzde 


