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Budapest, május 25. 

Erdély uniója Magyarországgal egy uj 
erőforrást  volt hivatva a magyarság javára meg-
nyitni Erdélyben a románság elleni küzdelembe. 
Az 1867-ben alakult uj államszervezet a ma-
gyar faj  politikai suprematioját és történeti 
múltját, kulturális fejlettségét  ismerte el akkor, 
amidőn az 1848-iki törvényhozással a jogfoly-
tonosságot megállapította. Az uralkodó magyar-
faj  hatalmas nemzeti öntudata, intellectuális fel-
sőbbsége volt az önálló állami élet alapja — 
s az uj intézményektől függött  — hogy külön-
böző ethnografiai  egyéniségeket, fajokat  a ma-
gyar kultura alatt egyesítse, a magyar nemzeti 
állameszme őszinte híveivé tegye. 

Arra, hogy egy külön nyelvterület nem-
zetiséggé emelkedjék, hogy e nemzetiségi törek-
vésben politikai és gazdasági feladatai  tervszerű 
megállapításban és keresztülvitelében azok eth-
nografiai  elkülönítést — melyben van — terri-
toriális elkülönítéssé alakítsa át, nem gondolt 
a kiegyezés törvényhozása. Legalább is előre 
nem látta, hogy a magyar állameszme s a ma-
gyar faj  nemzeti törekvései legveszedelmesebb 
ellenesse nem Ausztria és a hagyományos oszt-
rák uralkodási politika lesz, hanem az állam-
eszme megbontására a nemzetiségek, a politikai 
magyar nemzet részesei fognak  törekedni 

A magyar nemzeti egység veszedelme Er-
délyben vált aktuálissá. A bánsági svábok, du-
nántuli németek, felsőmagyarországi  tótok törek-
vései homályosak, politikai törekvéseik kivihe-
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tetlen, vagy messze jövőben teljesíthető áb-
rándok. 

Az erdélyi zöld szászok az oláhság tengerében 
rohamosan sülyednek, a magyar faj  elleni gyű-
löletből azonban nem engednek. Pusztulásuk kul-
turális és gazdasági hátránya Erdélynek, kivesz-
nek — de a magyar állameszme egy nyilt ellen-
ségétől szabadul meg. Territoriális elszakadásra 
nem törekedhetnek. 

A románság helyzete más. Erdélyt félkör-
alakban veszi körül a független,  szabad nemzeti 
állam, Románia. Ott, a hol ennek határai vég-
ződnek s a román lakós Bukovina kezdődik, 
Mármarosszigettől Nagyvárad, Arad, Lúgosig 
— kivéve a székelységet, egységes — összefüggő 
nagy területen lakik az románság. 

Udvarhelyszék, Marosszék, Csik- és Három-
szék székely lakói alkotják ezt a magyar szige-
tet, mely kelet felől  a Románia románságát és 
a magyarországi románokat elválasztja. Maros-
vásárhely, Udvarhely, Kézdivásárhely, Sepsi-
Szent-György, Csíkszereda azok a culturális 
központok, melyekben a városi elem sorakozik 
erős magyarsággal a magyar nemzeti állam vé-
delmére. Erdély románjai közt e terület, e vá-
rosok képezik a magyarság oszlopait, melyre a 
magyar nemzeti állam tetőzete biztosan támasz-
kodhatik 

Nemcsak az unió logikai következése — 
de a helyes nemzeti politika egyedüli utja Er-
délyben a terület népének erkölcsi,  szellemi, 
anyagi erejének  fokozása,  gazdasági  intézmé-
nyeinek istápolása lett  volna. 

Egy öntudatos politikai rendszer kiegészítő 
része kellett legyen a magyar nemzeti állam 
egyedüli védbástyájának erősítése. A székely nép 
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ethnografiai  elhelyezése, faji  kiváltsága a gond-
viseléstől látszott arra teremtve, hogy Erdélyt 
a magyarságnak megtartod. 

A történelem Ítélőszéke előtt egy rettentő 
vád emelkedik a kormányzati politika eddigi 
rendszerei ellen. A rövidlátás, a könnyelműség 
vádja, mellyel a magyar faj  legvitálisabb érde-
keit Erdélylen elhanyagolták. A székely faj, 
mely váll vállhoz vetve harczol a földért,  ame-
lyért a román néppel, magára lett hagyva, cul-
turája elhanyagolva, helytelen gazdasági politika 
folytán  elszegényitve, a morális züllés lejtőjére 
taszítva. Erdély e büszke erős népe kiszipolyo-
zott kincstári adó alany, mely átkozódva, éhe-
sen és rongyosan hagyja oda hazáját, hol tőle 
a földet,  a kenyerét elvették s az oda hagyott 
földet  zajtalanul, mohón foglalja  el a — ro-
mánság ! 

A székelyföldi  ipar támogatására irányuló 
és az utóbbi pár évben megindult actió csal-
hatatlan kapcsolatban áll a székely vasutak 
kiépitésének kérdésével Hogy a czélszerü va-
súti hálózat mi a gazdasági életben, azt fejte-
getni bővebben felesleges,  hogy a helytelen 
vasúti politika milyen közgazdasági romlást, 
pusztulást okoz, azt látjuk a Székelyföldön.  A 
tervbevett székelyvasutak kiépítése a székely-
földi  ipart uj életre keltené, a parlagon heverő 
természeti kincseket hozzáférhetővé  tenné s egy 
virágzó kereskedelmi élet perspektíváját nyitná 
meg. Életbe kelnének a Székelyföld  szunyadó 
gazdasági erői, mert a Székelyföld  a kisipar, 
nagyipar miuden előfeltételével,  történeti gyö-
kereivel bir. 

A nemzetiségeket kedvezményben részesítő 
vasúti politika kitűnő forgalmi  központokat te-

A csavargó. 
— Irta: Zöldi  Márton.  — 

KülÖmbséget kell tennünk a kóborlás és a csa-
vargás között. A kóbor életet folytató  emberek, sá-
toros czigányok, vándor komédiások, drótop tótok, 
maguk között társas lények. Ezeket csupán a külső 
körülmények, többnyire a szükség kergeti őket a 
nomád életbe, mig a csavargót valami belső, a lelki 
életben rejtőző hiba üzi az országutakra. Ha olvas-
Buk azokat az adatokat, amiket a tudomány a csa-
vargó természetrajzának meghatározásában összehor-
dott, azt találjuk, hogy a csavargó egyik lábával a 
tébolydában, a másik lábával a fegyházban  él. 

Ennél az általánosságnál jobban érdekel ben-
nünket az, hogy a magyar ember az összes kultur-
Uépek között legkevésbbé hajlik a csavargásra. A nép 
képzelete a hiányzó tipus helyébe a garaboncziás 
diák mesealakját állította. 

Ennek a mesealakDak egy reális csavargóalak : 
a peregrinus szolgált mintául. A mi időnkben már 
ez ia kiveszett. Azok a csavargók, a kik országuta-
inkon elvétve felbukkannak,  többnyire idegenek; 
ujabb, zülött alakulatai a lézengő rittereknek, akik 
jártukban-keltükben minduntalan belebotlanak a bün-
tető törvénykönyvbe. Anélkül, hogy bolondok lenné-
nek, van valami homályos, érthetetlen a személyük-
ben. Mikor kérdőre vonják őket, nem tudnak számot 
adni arról, hogy miért csavarognak ? Nem mintha 
rejtegetnék, titkolnák az okot, de nem tudják. Hi-
hetetlen nélkülözéseket szenvednek s a viszontagsá-
gokkal szemben épp oly edzettek, mint az erdők s 
begyek vadjai. 

Az a csavargó, akiről itt szó esik, önálló, füg-
getlen csavargó tipust képvisel. Körülbelül minden 
félesztendőben  láttam gyermekkoromban a tanyánk 
előtt megjelenni és elhaladni. Izgatta a fantáziámat, 
sokszor álmadtam is róla. Szikár, magas ember volt. 
Szűre, tarisznyája olyan volt, mint a többi paraszt-
emberé, csak kissé vedlettebb. Pirosra barnult arcza 
halálos unottságot fejezett  ki. Automatikus nyuga-
lommal haladt az országúton, mint valami óriás pók. 
Nem tudtam megérteni, de bosszantott, hogy a ku-
tyák miért ugatják dühösebben, mint más embert. 
Mi köze a kutyáknak az emberek magánviszonyaihoz? 
A vén csavargó közömbösen látszott venni a tanyai 
komondorok harapós antipátiáját és botjának egyet-
len billentésével megszerezte a reglemaszerü tiszte-
letet : a három lépésnyi távolságot. 

Ki volt, mi volt, senki sem tudta. Ott megy a 
csavargó, mondogatták és sokáig néztek utánna. Az 
anyák, ez a neveléshez tartozik, sikereson ijeszteget-
ték vele rossz gyermekeiket. 

— Odaadlak a csavargónak, — mondogatták. 
Fölösleges mondanom, hogy ez a fenyegetés 

üres volt. A vén csavargó, aki a szegény parasztem-
berek könyörületéből élt, jó fiút  sem adoptált volna. 
Nem tellett a módjából. Az a néhány száraz kenyér-
karéj a lapos tarisznyája fenekén  a saját éhségének 
a csillapítására is elégtelen volt, akármilyen ökono-
mikusán osztotta is be. 

Egy zivatarra hajló nyári estén a sárréti poros 
országút mellett húzódott meg éjszakai nyugalomra. 
Pompás fekvőhely  kínálkozott a széles, zöld béka-
lencsés árkon tul. A száraz, ruganyos sás kitűnő 

derékalj s a zsombék kifogástalan  párna a csavar-
gónak. El is szundított hamarosan, miután előbb 
elhatározta, hogy hajnalban pióczát válogat a nádas-
ban a beteg számadó juhásznak. Barátságból. 

A csavargó álma éber, mint a kóbor állatoké. 
Már éjfélre  járt az idő, mikor valami neszelés föl-
ébresztette. Emberi hangokat hallott. Fölemelte a 
fejét  s a vadkörtefa  mögött három embert pillantott 
meg. Tüszőjükről,boc8korukról fölismerte,  hogy oláhok. 
Szavukat, bár elég hangosan beszéltek, nem értette. 
Különben sem érdekelte, hogy mi járatban vannak. 
Törődjék mindenki a maga bajával. Azt, amit mi 
félelemnek  nevezünk, azt a csavargó nem ismeri. 
Hált ő már olyan cserjésben, ahol farkast  látott csa-
tangolni. Megfértek  együtt. 

El is aludt azon módon újra. De másodszor 
rémes asszooyi sikoltás ébresztette föl.  A borzalmas 
hang az országút felől  hallatszott. Odanézett, s látta, 
hogy a három oláh egy lisztes szekeret támadott 
meg. Az egyik a lovakat fogta,  a másik a molnárt 
fojtogatta,  a harmadik a kocsin ülő asszonyt rán-
czigálta a szoknyájánál fogva  a szekérről. Ez sikol-
tott olyan halálfélelmesen. 

A csavargó nyugodtan emelkedett föl  fekvő 
helyzetéből. Ez a nyugalom nem a habozás, hanem 
az óvatos mérlegelés nyugalma volt. Semmi meggon-' 
dolnia valója nem volt afelől,  hogy a megtámadott-
nak pártját kell fogni.  Ez az emberség, ez a mu-
száj, ez alól nincs kibúvás, de nem szabad elhamar-
kodni, mert akkor kész a baj. 

Mereven odaszögezte tekintetét a veszedelem 
színhelyére, amelyre a félhold  elégséges világot vetett. 



remtett a Szászföldön,  s Erdély ipari életének 
tényleg nevezetes tényezőivé váltak. Nem igy a 
székelyek. Noha faji  tulajdonságaik, leleményes-
ségük, kézügyességük, vállalkozó szellemük kiváló 
anyagaivá teszi őket egy fejlődésképes  iparos-
osztálynak, — tulajdonképeni iparos központjai-
kon is, — a székely városokban visszafelé  fej-
lődtek s tönkrementek A százados gyáripar a 
modern élet hullámveréseit nem tudta kiállani, 
a Romániával való szerencsétlen közgazdasági 
háború a fejlődés  minden lehetőségétől meg-
fosztotta. 

Mig vasúti politikánk a Székelyföldet 
mesterségesnek látszó törekvésekkel szorítja hát-
térbe, a még az egészséges forgalom  e világje-
lentőségü eszközei nem állanak ez országrész 
szolgálatába, ipar, kereskedelem, idegen forga-
lom, fürdők  látogatottsága ábránd kép, melyet 
nem pótol a keserű valóság. 

Legújabban a kereskedelemügyi minisztérium 
egyik-másik intézkedése arra mutat, hogy a szé-
kelyföldi,  pusztulásnak indult, kisipart lélekzet-
hez akarja juttatni 

Azonban a székelyföldi  ipar válságot csak 
a székelyvasutak kiépítése fogja  megszüntetni, 
s azt előbbi fejlődésteljes  állapotába tereli. Köz-
jogi viszonyunk Ausztriával, mely a közös vám-
terület hátrányainak teszi ki a versenyképtelen 
kisipart és kezdő gyáripart az osztrák százados 
multu fejlett  nagyiparral szemben, nem kedvez 
általában országszerte az iparviszonyoknak. A 
Székelyföld  ipara keserűen érzi ezt, mert szá-
zados piaczát veszítette el Romániában A Szé-
kelyföldön  gyáripar protektionális védvámpoli-
tika nélkül nem fejlődhetik.  Bizonyítja ezt Ro-
mánia példája, mely kezdetleges őstermelő or-
szágban erős akarattal, minden válság daczára, 
nemzeti ipart teremtett magának. 

Belföld. 
— Hadügyi kiadások ós a magyar ipar. — 

Sz.-udvarhely, május 20. 

Évtizedes mulasztásokat kell pótolni. A szándé-

kosokat is, a kényszerűségből eredteket is. A múlt 
század 70 es és 80-as éveiben még igazán nagyon 
gyenge lábon állott a magyar ipar. Fejletlen volt és 
szállítóképessége minimális Ez ürügy, melyet látszó-
lag jogos kifogásnak  tüntettek fel  a nétiai hadügy-
miniszterek, s>)k milliótól ütötte el a magyar gazda-
ségi életet. A mi péüzünkön gyarapodott, gazdagodott 
és tökéletesedett az osztrák iparnak az a része, mely 
a hadseregszállitásokka). foglalkozott. 

Lassan, nagyon lassan kezdett érni a méltányos 
felosztás  eszméje a hadseregszállitásoknál. Előbb a 
„lehetőség" határán belül, majd a mennyire az egyes 
magyar iparágak szállítóképessége engedte, a kvóta 
arányában. Végre keresztültört a sok deliberáláson 
és aggályoskodáson az erélyes követelés; a magyar 
ipar részeltetése a teljes kvóta arányában, esetleg a 
rekompenzáczió elvének érvényesülésével. 

Az történt ugyanis időközben, bogy a magyar 
ipar fejlődött,  tért hódított és versenyképes lett. Be-
bizonyította, hogy egy kis jóakaratú kedvezéssel és 
méltán megillető támogatással tud élni és produkálni. 
Ha mindazok az intézmények, a melyek ipari czik-
kekre szorulnak, biztosithatók lennének a magyar 
ipar számára, rövid idő alatt oly lendületet venne 
az iparfejlődés,  hogy csakhamar megszabadulnánk az 
egyoldalú gazdálkodás súlyos hátrányaitól és ve-
szélyeitől. 

Hát a delegáczió végre tudatára ébredt abbeli 
kötelességének, hogy az egyik hatalmas intézményt, 
melynek dolgaiba beleszólási joga van, lekösse a 
magyar iparnak. Nem tudjuk ezt be külön érdemül 
a magyar delegácziónak. Évtizedekig kellett nógatni 
és ösztökélni, hogy tegyen valamit. S ha ma végre 
sarkára áll és megteszi azt, a mihez joga volt és 
van, tudniillik követel, bizony csak kötelességét 
teljesiti s eddigi mulasztását és hibáját pótolja. 

A hadügyi albizottság mai ülésében végre 
erélyesen és határozott formában  kifejezésre  jutottak 
a hadsereg ipari szállításaira irányuló követelések : 
szigorú fentartása  a kvótaarányban való részesedés-
nek, — ez az alapelv. Ennek keretében a félreértés 
gyökeres eliminálását jelenti, hogy a hadügyminisz-
ter ne „lehetőleg" igyekezzék a kvótaaránynak meg-
felelni,  hanem feltétlenül  és kötelességszerűig felel-
jen meg. Eunek pedig az a módja, hogy először az 
ipari nyersanyag beszerzését ne számítsák be ipari 
beszerzés czimén, a másik pedig az, hogy az úgy-
nevezett kompenzáczió eszméje szintén érvényre jusson. 

Az első követelésben az foglaltatik,  hogy a ki-
mutatásokban az ipari nyersanyagot ne tüntessék fel 

mint Magyarország ipari részesedését; azt követeljük, 
hogy a feldolgozás  is Magyarországon történjék. 
Vannak a hadseregnek s most pláne lesznek oly be-
szerzései, amelyeket évek sorára kell biztosítani. 
Tessék ebből a teljes kvótaszerü részt a magyar 
iparnak juttatni s akkor lesz vállalat, mely itthon, 
magyar anyaggal, magyar munkásokkal állíttatja elő 
a szükséges czikkeket. Csak járjanak aztáa kezére 
becsületes jóakarattal, azzal a szándékkal, hogy ver-
seny- és szállítóképessége meg legyen. E részben a 
hadügyi kormány a pályázati feltételek  könnyen hoz-
záférhetővé  tétele, a minták és utmutatások rendel-
kezésére bocsátása, illetve megadása által sikeresen 
hozzájárulhat az illető magyar vállalat termőképes-
ségének emeléséhez. 

A másik követelés veleje az, hogy ha czikkek-
ben a magyar ipar nem termelő- és nem verseny-
képes, következésképpen megrendeléshez nem juthst, 
más oly czikkekcél részesüljön kártalanításban, a 
melyekben teljesen versenyképes. 

Csak igy, de csak is igy érvényesülhet az az 
elv, amelyet föltétlenül  diadalra kell segíteni, hogy 
a hadseregre  költött  magyar milliók  a magyar gaz-
dasági  élet  táplálására  szolgáljanak. 

Mindezek a követelések természetesen a hadi-
tengerészetre is teljes érvénnyel bírnak. Valamint 
fenntartandó  és szigorúan evidencziában tartandó 
egyrészt az a követelés, bogy ha a második arzenál 
felállításának  szüksége fennforog,  az Magyarország 
területén létesüljön, másrészt, hogy a hadügyi kor-
mány De monopolizáljon oly termelési ágakat, ame-
lyekre versenyképes magánipar van. A katonaság 
nem arra való, hogy a polgári munkaerőt megfossza 
a kereseti alkalmaktól. 

Hogy ntm rideg konfliktusok  utján, hinein a 
két kormány barátságos kapaczitáló munkája és köl-
csönös megállapodása révén biztositható legjobban 
mindezeknek a kérdéseknek méltányos megoldása, 
azt kétséggel elismerjük. Magunk is óhajtjuk, hogy 
az osztrák delegáczió bármily ellentétes vagy eltérő 
határozata gátló körülménynek elismertessék, vala-
mint okvetlenül megköveteljük, hogy a hadügyi kor-
mányzat az osztrák ipar egyoldalú kedvezésének régi 
tradicziójával gyökeresen szakítson. 

Ezt különösen. Ha  a hadügyminiszter  szereti 
a magyar pénzt, szeresse a magyar ipart is. —g. 

Megcsinálta a haditervet. Halkan, óvatosan megke-
rülte az árkot, félrehajtotta  az árokszéli fűzfa  ágait, 
s kilépett az országútra. 

Magasra emelt bunkósbotja mint a villám csa-
pott le annak a haramiának a fejére,  aki az asszonyt 
már lerántotta a kocsiról. A fejbeütött  ember szót-
lanul összeesett. A másik kettőt csak a koppanás 
zaja tette figyelmessé  a csavargóra, ki a hatalmas 
bunkós botot, a buzogánynak ezt a népies kiadását, 
újra fölemelte.  De másodszor nem volt ideje lesúj-
tani, mert az az oláh, aki a lovakat fogta,  hátulról 
elkapta a szűrét s a földre  teperte. A csavargó esés-
közben balkezével átkapta megtámadójának derekát 
s odaültette maga mellé. 

— Most már jó vagyunk, — mondogatta s szo-
rította magához ellenfelét.  Botja még mindig a ke-
zében volt. Az oláh rettenetes erőlködéssel kirántotta 
tüszőjéből a kését, a csavargó látta oldalt a pengét 
villanni. Fölismerte a helyzetet. Nem szabad tért en-
gednie az oláh kezének. Eleresztette a botott s most 
már egészen magához ölelte ellenfelét,  aki iszonya-
tosan káromkodott s harapni igyekezett, miután ke-
zeinek hasznát nem vehette. A csavargó kegyetleu 
nyugalommal csitítgatta: 

— Csinyján, atyafi,  hát mire való már ez? 
Ugy is hiába. Ebből a bajból ki nem mászol ele-
venen. 

Nem is. A csavargó magával rántotta a béka-
lencsés árokba s belefojtotta,  ügy tartotta az isza-
pos víz alatt, mint valami kártékony férget,  amit 
az embernek ott kell kiirtani, ahol éri. ő maga is 
szűröstől, tarisznyástól derékig volt a vízben.. A 
végrehajtott halálos ítélethez egy kis erkölcsi szen-
tencziát mormogott a fogai  között: 

— Magad kerested, megtaláltad . . . 
Mindez alig tartott két perczig. A csavargó ki 

lépett az árokból, a piszkos, iszapos víz csurgott a 
szűréről. Fölemelte a botját s megsimogatta az ijedt-
ségtől horkoló lovat. 

i.i. 1 V,„; i 

Azzal szaladt a harmadik oláh után, aki ideje-
korán kereket oldott. Félóráig üldözte, egész az erdő-
szélig. Ott nyoma veszett A csavargó fölemelte  a 
botját s naivan, gyerekesen megfenyegette  vele az 
eltüntet. 

— Jól jártál, hogy elhortad az irhádat. 
Azzal nem több bosszúsággal, mint akit éjsza-

kai nyugalmából oknélkül felzavarnak,  ment tovább 
az útjára. Mire megvirradt, már a Sebes-Körös part-
ján szárítgatta száros, nedves ruháját. 

Másnap híre járt az esetnek az egész megyé 
ben. A molnár bőbeszédűen, tódítva adta elő a csa-
vargó hősttttét. Így ugrott elő, igy csapott szét, igy 
fojtotta  az árokba az oláht . . . 

— Tisztára csoda volt 1 Aztán ment az útjára. 
A megyeházánál, az alispánéknál is meleg ér 

deklödéssel tárgyalták az esetet. A megyei urak lá-
látásból ösmerték a csapzott hajú, csimbókos sza-
kállú, vén csavargót. Az asszonyok tízszer is elmon-
datták maguknak az éjjeli kaland részleteit s 
könnyű hevülésükben Bayard-hoz hasonlították a 
csavargót. 

— Egymaga három ellen I s még csak egy hálás 
tekintetre sem tart igényt. 

— Az ilyen szerény embert aranyba kellene 
foglaltatni,  — mondotta a szentimentális alispánné, 
amit az alispán egyszerű fejbólintással  hagyott helyben. 

— Mindenesetre adatok neki huszonöt pengőt 
valamelyik alapítványból. 

Ez kevesebb és egyúttal több az aranyba fog-
lalásnál. A peres eljárást sürgősen megindították. A 
két halottat eltakarították s a harmadikat elfogták. 
Egy hét múlva a csavargót is behozták a megye-
házára. Szükség volt rá, mint tanura. Ott tartották 
a vármegye udvarán. Az öreg várnagy humánusan 
gondoskodott az ellátásáról, a kocsisával élt egy 
koszton, azzal is hált az istállóban. Ha kérdezték, 
hűségesen elmondotta a történteket. Hűségesen, de 
laposan ühmegtetve, mint aki nem csinál nagy 
kázust belőle. 

— Muszáj voltam, mert láttam, hogy kész a 
veszedelem, — mondotta magyarázatképpen. 

Még csak el sem kéredzkedett, pedig látszott 
a viselkedésén, hogy szttk neki a vármegye udvara. 
Az idő azzal telt, hogy segített a kocsisnak szénát 
hordani, abrakolni, istállót tisztítani. A munka na-
gyon állott a kezében. 

Az elfogott  oláh haramia bünperének tárgyalása 
előtt néhány nappal estefelé  a vármegye udvarán a 
csavargó egy vén, zömöktermetű, boltoshomloku rab-
bal találkozott, aki seprűvel a kezében ácsorgott a 
tömlöczfolyósó  előtt. A két ember merően, tágranyi.t 
szemekkel nézte egymást. A rab egy idő után, mintha 
restelkednék, a földre  eresztette tekintetét. Aztán 
megszólalt vad, mogorva egyéniségéhez nagyon visz-
szásan álló elérzékenyedéssel: 

— Te vagy az Mihály? 
A csavargó nem felelt,  csak nézte a rabot. 

Mintha kérges arczát mérges pók csipte volna, ugy 
megrángatta. Sóhajtott. Azután ő kérdezte a rabot. 

— Régen vagy itt? 
— Huszonkét esztendeje. 
— Azótától ? 
— Azótától. 
ök tudták, hogy az azóta micsoda terminust 

állapit meg. Ennek a két embernek a sorsa valami-
kor egymásba ütközött. Mind a kettő arról koldult. 
A rabember huszonkét év előtt híres nevü betyár 
volt, a csavargó becsületes tanyai ember a csajkosi -
pusztán. A betyár télvíz idején többször húzódott 
meg nála. Aztán elszerette, elvitte a gazda fiatal 
feleségét.  Ez volt a csavargó drámája, ez zökken-
tette ki a lelkét a medréből, e miatt lett csavargó. 
Eleinte azzal a sötét gondolattal indult világgá, hogy 
leüti a csábitót. Nehéz vállalkozás. A híres betyár-
ral jóidéig a vármegye sem tudott boldogulni. Most 
huszonkét év után ott álltak szemtül-szembe. Mind 
a kettő az emberi züllés legalján, idő előtt elvén-
hedve. Egy asszony miatt. 

— Hát Erzsivel mi lett ? — kérdezte a csavargó. 
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A gyermekek tuberkulózisáról. 
Székekyudvarhely, május 27. 

A tüdővés?, nagy jelentőségét az emberi egészség 
ügyben a legtöbbeu ott keresik, hogy a tuberkulózis 
őrtő szuja nemcsak az abban megbetegedett ember 
életének fáját  korhasztja el — idején való segítség 
nélkül — mihamarabb, hanem egyúttal megmételyezi, 
csirájában megtámadja a jövő nemzedéknek, a tüdő 
betegek gyermekeinek egészségét is. A köztudatban 
élő hit s úgyszólván az egész emberiségben gyökeret 
vert meggyőződés az a nézet, hogy a tüdővész öröklő-
dik. Ezzel szemben kórbuvárok ma a leghatározot-
tabban tagadják a gümőkór következetes, rendsze-
rinti öröklődését Mindinkább gyarapodó pontos 
vizsgálataikkal bizonyítják azt, hogy a veleszületett 
gümőkór igen ritka jeleuség. A tuberkulózis rendesen 
az életben szerzett betegség. De sajnos, sokszor már 
nagyon korán megszerzett bántalom. Hiszen a szoptató 
nőről, a gyermeket ápoló, beczézgető, csókoló, 
egyénekről átragadhat akkor, ha ezek nyilt gümőkor 
ban szenvednek. Ezekhez soroljuk elsősorban a köpetet 
üritő tüdőbajosokat, valamint az életben skrofulá'-nak 
mondott betegeket, az úgyszintén csont- és mirigy-geny-
nyedésben szenvedők nagy részét. Belebelés utján, vagy 
közvetlen átvitellel könnyen jut ezekről tuberkulózis-
baczillus a gyermek szájába, vagy felső  légutaiba. A 
szobalevegője ily környezetben tuberkulózis-baczillu 
sokkal telittetnek. Ezek nemcsak belélegzés, hanem a 
szoba porával bemocskolt kéz-, körömpiszok, szájba 
vett egyéb tárgyak utján is bejuthatnak a gyermek 
szervezetébe. 

A gümőkóros egyének, higienice ki nem ta-
nított tüdőbajos szülik környezetében levő csecse-
mők és kis gyermekek szervezetébe igeu könnyen 
bejutnak a gümőkór csirái. Kivált olyankor, mikor 
valamely átszenvedett hevenyfertőző  kór folytán  a 
gyermekszervezet ellentállóképessége megcsökkent. A 
következmények tanúsítják e lehetőség gyakori be-
következtét. Szakmunkák azt mondják, hogy a gyer 
mek-kórházakban megfordult  beteg gyermekes egy-
tizede gümős eredetű vagy természetű betegségben 
szenved. Nagyrészük ennek következtében már a gyer-
mekkorban elhal. Másrészük ha kigyógyul is gümős 
természetű bajából, a gyermekkorban átszenvedett 
hosszas betegség miatt mindig kisebb ellentállást 
lesz képes kifejteni.  Kevésbbé sikeresen fogja  visz-
szaüzni az emberi szervezetet ma még oly gyakran 
veszélyeztető gümős kórcsirákat, a tüdővész okozóit. 

Gyermekkorukban gümős természetű megbete-

— Megvan. Ott él a csajkosi pusztán. 
— Honnan tudod? 
— Mostanában kaptam hirt róla egy embertől, 

aki bekerült. 
Megint nézték egymást szótlanul. De még 

akadt mondanivalójuk. Megint a rabember kezdte: 
— Eredj hózzá, Mihály,,én mondom. 
A csavargó vállat vont. 
— Minek? 
— Vár. 
— Engem? 
— Téged. 
— Te mondod ? Te ? ! 
— Én mondom, mert tó'e tudom. Mikor elfog-

tak, azt hiszem, ő adott a pandúrok kezére, meg 
mondta, hogy csak téged kiván. Ha rossz volt, ha 
bűnös volt, de csak hozzád huz igaz szívvel. Ez az 
igaz. Jój'czakát. 

Azzal fogta  a seprőt, a vállára tette és indult. 
Bilincseinek csörömpölése még egy ideig hallatszott. 

A csavargó három hét múlva megjelent a csaj 
kost vályogos tanyai lak küszöbén. Az őszi szél élén-
ken libegtette deres haját és szakállát, ügy festett, 
mint valami nagy, stílszerű madárijesztő, akit a 
szél csúfságból  sétálni visz . . . De az asszony egy-
szerre ráismert — a szűréről. Ott várta a pitvar-
ajtóban. 

— Hát csak eljöttél a nagy imádságomra! 
A csavargó félre  somfordált,  restelte az érzé 

kenykedést, amely rátámadt. Ledobta a szűrét, a 
mely azóta se szakadt le a testéről s a sarokba tá-
masztotta a botját. 

— Leheveredem egy kicsit, — mondotta. Mintha 
valami kirándu'ásról tért volna haza. 

— Jól teszed öregem, ott a nyoszolya . . . 
— Aztán reggelre adhatsz tiszta ruhát. 
Erre a szóra könnyel telt meg az asszony szeme. 

Elértette, hogy a tiszta ruhával a csavargásnak vége 
szakad . . . örökre. 

gedésben szenvedett vagy gümőkóros, tüdővészes 
egyének környezetében felnőtt  egyének testébeD hosz-
szas álomra elszenderedetten, tetszholtan meghuzód-
nnk az oda már régen befészkelődött  gümős kórcsi-
rák. Valamikor vagy külső ok, vagy a szervezet el-
gyengülése, vagy egyéb, az ő elhatalmasodásukra 
kedvező tényezők folytán  felébred  a soká szunnya-
dóit ellenség. Akkor vagy akkor újból megkezdik a 
gyermekkorban a szervezetbe jutott gümős korcsirák 
pusztító aknamunkájukat. Itt-ott még hozzájuk sze-
gődnek a kívülről, a külvilágból bekerült, utóbb be-
fészkelődött  egyéb kórcsirák. Ezen együttes támadás, 
a külső és belső ellenség szövetkezése a nyitja an-
nak, hogy miért betegednek meg könnyebben, más-
részt miért gyógyulnak ki jóval nehezebben azok, 
kiknek szülei vagy hozzátartozói is tüdővészben szen-
vedtek vagy szenvednek. 

A tuberkulózis elleni küzdelem sikerességének 
egyik föltétele  tehát az, hogy a csecsemők és gyer-
mekek lehetőleg megóvassanak a gümőkóros fertőzés 
lehetőségétől. 

A jövő nemzedék egészségének megóvása, fen-
tartása kívánja meg a tüdőbajos és nyilt gümökór-
ban szenvedd emberektől a legnagyobb áldozatot. Azt, 
hogy váljék meg gyermekeitől, természetesen csak 
azon időre, mig állapota környezetére, főleg  pedig 
gyermekére veszélyes. Azon időre, mig váladékai ut-
ján terjeszti, vagy terjesztheti a tüdővész, a gümő-
kór veszélyes csirjait. Az anyát, ha nyilt tuberkuló-
zisban szenved, nemcsak a szoptatástól kell eltiltani, 
de meg kell gátolni általában, hogy gyermekével so-
kat érintkezzék. Gyermekét máshol, talán egészséges 
rokonoknál, vagy e czélra szolgáló intézetekben kell 
elhelyezni A beteg apával, vagy más hozzátartozó-
val való érintkezés meggátlása már kevesebb nehéz-
ségbe fog  ütközni. Minthogy a tüdővész főleg  a sze-
gény néposztály nagy nyavalyája, ezért a szegéuy 
ügygyei kapcsolatos lelenczügy keretén belül lehetne 
leginkább ez irányban az első lépéseket megtenni, 
a nélkül, hogy a dolog tulnagy pénzáldozattal is 
járna. A gyermekek elhelyezésének költségét igen 
sok esetben a szülők is fedezhetnék.  Külföldön  ré-
szint már vannak e czélra szolgáló külön intézmé 
nyek, részint pedig ilyenek szükséges voltát már 
régebben hangoztatják. 

Nemcsak a tüdőbajos, vagy nyilt gütnőkórban 
szenvedő felnőtt  egyén fertőzheti  meg a gümőkór 
előbb, vagy utóbb pusztító csirájával gyermekét. 
Ugyanígy veszélyesek környezetükre a nyilt csont-
vagy mirigy-tuberkulózisban szenvedő gyermekek is 
A skrofulások,  a hogyan őket mindennapi nyelven 
hivní szokás. Külön kórházakat kellene létesíteni a 
sebészi, főleg  nyilt tuberkulózisban szenvedő gyer 
mekek részére. E betegek otthon éveken át fertőz-
nek. A szegényebb néposztályban a nyomort fokoz-
zák. Otthon nem gyógyíthatók, illetve nem gyósyul 
nak meg. Viszont kórházakban, főleg  ha azok a ten-
gerparton vagy legalább jólevegőjü szabad helyen 
fekszenek,  a gyógyulás elég hamar, néha egy va-.y 
másfél  év leforgása  alatt beköszönt. 

A laikus nagyközönségből még sokan kételked-
nek abban, hogy a tüdőbajos meggyógyulhat. Nekünk 
orvosoknak föladatunk,  hogy meggyőzzük őket arról, 
hogy az életnek a jövőnek, kellő időben még meg-
menthetők azok, kiknek egészségét a tuberkulózis 
baczillusa megtámadta. Azt a nagyközönség is tudja, 
hogy a gyermekkor tuberkulózisa könnyebben kigyó-
gyul, mint a felnőtteké.  Erről nem kell őket meg-
győzni, de lelkiismeretes tanítással kell az embere-
ket kinevelni arra, hogy a beteg gyermekek jó erő-
sítő rendszeres táplálása, tiszta jó levegőn tartása, 
lehetőleg jó higiénikus viszonyok közé való helyezése 
által a gyermekszervezet nagy gyógyhajlanaát támo-

A hogy és miként — az egyes eset szerint 
határozódik el. Most csak a tüdőbeteg emberek gyer-
mekeinek veszedelmével, a gyermekek tuberkulózis 
fertőzésének  sok lehetőségével és a védekezés leg 
jobbau czélravezető módjával akartuk az olvasót 
megismertetni. Doktor. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhe)y, május 29 

A pünkösdi ünnepek. Szép febér  galambként 
suhogott el városunk fölött  pünkösd ünnepe. A fel-
hőtlen égboltról ragyogó napsugár tűzött le az ut-
czákra, a melyeken csak ugy nyüzsgött a templom-
járó, ünnepi közöníég. Mindenütt vidám arczok, 
amelyeknek nyugodt deriij^bM szinte sugárzott az 
ünnepi haugulat. A femplomokbau  a szokásos módon 

tartották meg az istentiszteleteket, amelyeket mind 
igen nagy közönség hallgatott. Délután pedig megin-
dult a kirándulók serege a zöldbe, s a közeli erdők 
és szomszéd fürdők  vidám mulatók zajától voltak 
íangosak. 

Újítások a hadapródiskolákba való felvételre 
nézve. A 1904/5-iki tanévvel (és pedig az I-ső évfo-
yammal kezdve) az előadási nyelv a budapesti, po-
zsonyi, kassai, temesvári és nagyszebeni gyalogsági 
hadapródiskolákban, ugy mint a lovassági és a tra-
ískircheni tüzérségi hadapródiskola párhuzamos osz-
tályaiban német és magyar, a kamenitzi és károly-
városi gyalogsági badapródiskolákban német és hor-
vát. A jelölteknek eszerint ezen nyelveket, a melyek-
ben oktattatnak, annyira birniok kell, hogy az elő-
adásokat követhessék. Az emiitett iskolákban a fel-
vételi vizsga a meghatározott tárgyakon kívül (u. m. 
német nyelv, számtan és algebra, mértan, földrajz, 
történelem, természetrajz, természettan (fizika),  vegy-
tan) ezután még a magyar, illetőleg a horvát nyelvet 
is foglalja  magában azon terjedele uben, a melyben 
az a középiskolák alsó osztályaiban adatik elő. A 
felvételi  vizsga a nevezett iskolákban német vagy 
magyar, illetőleg horváth nyelven teendő le, mind-
amellett megengedtetik, hogy a jelöltek tudásuk és 
tehetségük nyilvánításának megkönnyebbítéséért anya-
nyelvűket használják. A nagyszebeni gyalogsági ha-
dapródiskolába I ső évfolyamába  az 1904/5-iki tanév 
kezdetével (szeptember hó közepe körül) kb. 30-40 
testileg alkalmas ifjú  vétetik fel,  a ki f.  é. szeptem-
ber l-jével 14-ik életkorát már elérte, a 17-ikét 
pedig még át n>m lépte, hajlammal bir a katonai 
pálya iránt és valamely közép, vagy polgári iskola 
négy alsó osztályát legalább „elégséges" sikerrel 
végezte. Felvételi kérvények csakis az 1903—4-ik 
évi végbizonyitványnyal, legkésőbben pedig f.  é. au-
gusztus hava 15 éig az iskolaparancsnokságnál nyúj-
tandók be. 

Eljegyzések. Dr. Keith  Ferencz megyei aljegyző 
eljegyezte Kassay  Rózsika kisasszonyt Székelyud-
varhelyen. — Szentpétery  Ferencz kir. postatiszt e 
hó 22-én eljegyezte Fogarasi Szabó  Miklós marostor-
damegyei birtokos kedves leányát, Margitot. 

Az unitáriusok hangversenyének meghívóit a 
rendezőség a napokban bocsátotta ki. Az édekesen 
összeállított szép műsor joggal enged következtetni 
arra, hogy az estély anyagilag is szép sikerrel záró-
dik. Az estély tiszta jövedelmét a városunkban épí-
tendő 'unitárius templom építési-alapjára fordítják. 
Jegyek GyertyáLffy  Gábor könyvkereskedésében vált-
hatók előre. Itt emiitjük meg, hogy a kibocsátott 
programba felvett  „Apró félreértések"  czimü vígjá-
ték személyei közül az Udvarmester személyesitője, 
Szent  Királlyi  Árpád, toll hiba folytán  kimaradt. 

0. M. K. E. Nevezetes nap virradt május hó 
22-én a hazai kereskedők nagy testületére. Sok évi 
fáradozás,  szakadatlan agitáczió, tömérdek akadály 
elhárítása után, végre ezen a napon lépett tényleges 
akczióba az Országos magyar kereskedelmi  egyesülés, 
amely alakuló gyűlését Sopronban, 1902. évi szep-
tember 21-én tartotta meg, de mint kész szervezés 
csak most lép a világ elé és működése ettől a nap-
tól fog  datálódni. Az elhintett mag most vert gyöke-
ret. A soproni alakuló közgyűlés végrehajtó bizott-
ságot választott Sándor  Pál országos képviselő elnök-
lése mellett és ennek hatáskörébe utalta az alapsza-
balyterv átdolgozását, valamint a tagok gyűjtését. 
Ez a bizottság aztán nagy buzgalommal fogott  fela-
datának teljesítéséhez. Az alapszabályokat átdolgozta, 
tagokat gy üjtött és a vidéki góczpontok, illetve vi-
déki választmányokat létesítette. Soha eddig nem 
adtak magukról a kereskedők annyi életjelt, mint e 
vidéki gyülésezések alkalmával és soha sem irányult 
annyira a közfigyelem  a kereskedő osztály felé,  elis-
merve annak fontos,  pótolhatatlan gazdasági jelentő-
ségét. A vidéki gyüléoeken megjelentek a főispánok, 
alispácok, polgármesterek és a közélet más jelesei, 
hogy a kereskedők szervezkedése iránt való rokon-
érzésüket és a kereskedőosztály iránt érzett tisztele-
tüket kifejezésre  juttassák. Az agitáczió eredménye 
az Omke 26 vidéki  korületének  szervezése lett; eze • 
ken kívül még mintegy 10-12 helyen van folyamat-
ban a vidéki kerület megalakítása. Belépeti  az egye-
sületbe 22 fővárosi  és 88 vidéki  kereskedelmi  egyesület, 
továbbá 14 kereskedelmi  és iparkamara.  Az egyénileg 
való belépés eredménye még meglepőbb : a fővárosi 
kereskedők  köréből  1252, a vidékiek  köréből  6116 ke-
reskedő  lépett  be az egyesületbe,  mélynek  egyéni ren-
des  tagjainak  száma eszerint eddig  7368.  Ekkéit 
érlelődött az ügy addig, hogy az Országos magyar-
kereskedelmi  egyesülés  első közgyűlését május 22-én 



megtartotta. Mintegy folytatását  képezte ez a sop-
roni alakuló közgyűlésnek, de minő külömbség a 
kettő között. Sopronban az országos érdekképviselet 
czélja és szervezete tekintetében még lényeges elvi 
eltérések mutatkoznak, a budapesti közgyűlést azon-
ban az egyetértés  jegyében tartották meg. Amott alig 
120 — 150 kereskedő tanúsított langyos érdeklődést 
a nagyfontosságú  ügy iránt, most azonban a keres-
kedők tömegesen gyűltek össze a forrásban,  ĥogy 
lelkesedve tegyenek tanúságot a magyar kereskedők 
összetartásáról, egy czélra való törekvéséről. 

Sorozás az udvarhelyi járásban. Az udvarhelyi 
járásban, Székelyudvarhely város központtal, f.  hó 
24, 25 és 26-ikán tartott meg a sorozás. A sorozó 
bizottság elnöke Dr. Damokos  Andor alispán volt, 
mig a közös hadsereg részéről Freyberger  Miksa 
őrnagy és a honvédség részéről Milodánovics  Simon 
őrnagy voltak jelen. A sorozó orvosok Dr. Lengyel 
József  megyei főorvos,  a honvédség részéről Dr. Za-
kariás,  a közösök részéről Dr, Fischer  voltak. Részt-
vettek még a bizottságban Dr. Demeter Lőrincz fő-
szolgabíró, Szabó  Nándor szolgabíró, László és Schott 
Nándor főhadnagyok.  A bárom korosztályból összesen 
850-en álltak elő, kik közül 237 egyént találtak al-
kalmasnak. 

Székelyudvarhely városnál a sorozás e hó 26-
ikán tartatott meg, amidőn a város részéről Gálffy 
Endre főjegyző  katonaügyi előadó jelent meg. Fel-
hiva lett a három korosztályból 94 helybeli, 1H ide-
gen illetőségű, kiközül 78 egyén állott elő. Bevétetett 
19 helybeli, 6 idegen illetőségű. 

Erdélyi ref.  egyházkerületi közgyűlés. Pénteken 
vette kezdetét az ev. ret. status idei rendes közgyű-
lése Báró Bánffy  Dezső főgondnok  elnöklete mellett. 
A helyi ref.  kollégium tanárai közöl ez alkalomra 
Fejes  Áron, Fazekas  József,  Olasz Gyula, Szabó 
András és Szabó  Árpád utaztak el. A gyűlésen Dr. 
Bodolla  Gábor törvsz. elnök, kolleg. gondnok is 
részt vesz. 

Orbán. Ámbátor azok a bizonyos legöregebb 
bácsik sem tudták megmondani, hogy Orbán neve-
napján miféle  fagyok  és hányszor jártak, mindazon-
által a gazdák még mind g aggodalommal várják 
május huszönötödikének elmúlását, abban a babonás 
hitben ringatva magukat, hogy azontúl a veszede-
lemtől már nem igen lehet tartani. Az idei Orbán, 
tekintettel az épen uim hideg télre, sok termelőt 
idegessé tett, még pedig, amint kisült, minden oknél-
kül. Orbán napja ugyanis nemanyira hideg, mint 
esős volt. A nap ugyan jó sokszor kisütött, de az 
eső is meg megeredt, valószínűleg azért, hogy a vál-
tozatosság nagyobb legyen. Orbán napja az idén csa-
kis a Meteor időjósnak okozott kárt, nagyot csor-
bítva jövendőmondó hírnevén, amihez lassan-lassan 
hozzájutott. Ez a Meteor ugyanis, aki nem annyira 
a kákán, mint inkább a napon keres csomót, az 
úgynevezett csomópontokból azt olvasta ki, hogy Or-
bán ezúttal minden valószínűség szerint fagygyal  jár. 
Örömünkre szolgált, hogy jóslatában csalódott. 

Tanulmányút. Dr. Szabady  Lajos Homoród já-
rási tiszti-orvos az uj klinikák és korházak tanul-
mányozása végett egy pár heti tartózkodasra Buda-
pestre utazott. 

Adományok a Muzeum Számára. A következő 
sorok közlésére kérettünk föl.  Az udvarhelymegyei 
muzeum-egyesület nevében köszönetet mondok e he-
lyen Tompa Árpád tanár urnák ki az alapítandó megyei 
muzeum-gyüjteményének gyarapítására két budavári 
cserépleletet ajándékozott, tová'obá Szorger Ferencz 
és Loschdorfer  Aladár uraknak, kik ugyanezen czélra 
egy-egy pénzdarabot adományoztak. Csekély  Adolf 
muzeumi igazgató. 

Az adásvételi illeték a gondosan és szakértő 
közbenjöttével kötött jogügyleteknél már rendszerint 
a szerződésben kifejezetten  egyik vagy másik fel 
terhéül van megjelölve. Az is megesik azonban, hogy 
a szerződésből kimarad annak meghatározása, melyik 
fél  köteles az adásvételi illetéket fizetni  ? Sem a 
magánjogi, sem az illetékügyi törvényeink nem ren-
dezték ezt a kérdést. Most a királyi Curia márczius 
4-én 75. szám alatt kelt döntvényével pótolta törvé-
nyeink szóban levő hiányát. Kimondta nevezetesen, 
hogy az ingatlan adásvételét tárgyaló jogügylet után 
kivetett illetéket, ha eziránt a szerződésben megál-
lapodás nincs, a vevő tartozik viselni. A döntvény 
indokolása szerint nálunk a gyakorlat olyan irányban 
fejlődött,  hogy az átruházási kincstári illeték, ellen-
kező kikötés hiányában, az ingatlan szerzésével járó 
költségnek tekintetik. Ennek a felfogásnak  helyessé-
gét támogatja az a körülmény is, hogy jogszabálya 
iuk szerint az előadó részéről a teljesítést befejezett-

nek kell tekinteni azzal, hogy eleget tesz annak a 
kötelezettségnek, mely szerint a dolgot alku szerint 
a vevőnek sajátul átadja s a vevő, mihelyt a jószá-
got birtokába vette, azonnal ura lesz annak, vala-
mint hasznait húzza, ugy terheit is viseli. 

Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter Daró-
czy István m. kir. posta segéd-tiszt jelöltet, segéd-
tisztnek nevezte ki. 

Az urnapi országos állatvásár városunkban 
nem lesz megtartva. Ugyanis a hasított körmű álla-
tok közt a ragadós száj- és körömfájás  e hó 21-én 
a legelőn egy állatnál konstatáltatott, s azóta már 
mintegy 70 drb. állat kapta meg, ami a tanácsot az 
állatvásár meg nem tartására kényszeríti. Sajnálattal 
konstatáljuk e tényt, amenyiben ez által ugy a város, 
mint a vidéki gazdaközönség érzékeny kárt szenved. 

Uj eczetgyár. Gergely  János tekintélyes keres-
kedő kadicsfalvi  birtokán modern eczetgyárat rende-
zett be. Az uj gyár czélja, hogy az általánosságban 
elterjedt, az egészségre káros hatású és életveszélyes 
eczetsavat a forgalomból  kizárja. Ajánljuk az érdek-
lődők figyelmébe. 

Oltás- és ujraoltás. Székelyudvarhely városnál 
a gyermekek oltása- és ujraoltása e hó 18, 19 és 
20-ikán történt meg. Ez alkalommal Dr. Kassay 
Albert városi tiszti orvos 132 első és 124 ujraoltást, 
s így összesen 256 oltást eszközölt, mig 23 egy éves 
gyermek, betegség folytán  nem volt beoltható. Az 
első oltásu gyermekek felülvizsgálata  pénteken lett 
megejtve, amikor konstatáltatott, hogy az oltás minden 
egyes esetben eredményes volt. 

A „Korvin Mátyás" erdélyi könyvkiadó vállalat 
részvénytársaság titkára, Léczfalvy  B Lajos, kőrút-
jában vármegyénket is felkereste  s jelenleg városunk-
ban időzik. Ezon hazafias  vállalat czéljául a magya-
rosítást tűzte ki, s különösen az exponált nemzeti-
ségű vidékeken már eddig is nagy aktiót fejtett  ki 
s miről mi is meggyőzödtünk, már is szép eredményt 
tud felmutatni.  Ismerve a vállalat czélját, meggyő-
ződve ama erkölcsi alapokra fektetett  törekvésről, ezút-
tal hívjuk fel  vármegyénk tantestületeinek figyelmét, 
hogy ezen kizárólagos Erdélyben működő szolid ha-
zafias  vállalatot lehetőleg pártfogolják. 

Közgazdaság. 
Olcsóbb lesz a ezukor. A nyersezukorpiaezok 

már Rosszabb ideje igen szilárd irányzatot követnek 
s az árak emelkednek, miután megbízható becslések 
szerint ugy Kuba sziget és egyéb gyarmatok nádezu-
kortermelése, mint több európai államnak, főleg 
Francziaországnak, Belgiumnak és Oroszországnak 
ezukorrépa termesztése jóval kisebb lesz az idén, 
mint tavaly volt. A finomított  ezukor ára azonban 
— mint a „Magyar Kereskedők Lapja" írja — a 

nyersezukorpiaeznak ez a szilárd irányzata eddig 
nem volt semmiféle  hatással s e kiváló szaklap a 
jövőben sem vár ilyent, sőt biztosra veszi, hogy a 
finomitváuy  árukat mielőbb ismét lejebb kell majd 
szállítani, minthogy az osztrák finomítók  egyenesen 
rá vannak utalva arra, hogy a magyar piacz felé 
való eladást forszírozzák  és a karteljük keblében 
mutatkozó dilferencziákat  is aligha sikerül elosz-
latniok. 

Táviratok. 
Budapest , május 28. 

(Érk. d u. 4 ó.) 
A király az angol királynak. 

0 felsége  az angol királynak a tábornagyi mél-
tóságot adományozta. 

A delegáczióból. 
A magyar delegáczió S z é l i Kálmán elnöklé-

sével ma tartotta első érdemleges plenáris ülését, 
melyen Glouchowszky, Pitreich és Burián közösmi-
niszterek, Spaun tengernagy, Tisza miniszterelnök 
jelentek meg. 

Elnök bejelenti, hogy Ernuszt Kelemen beteg-
ség miatt lemondott mandátumáról, helyette Ambrózy 
Gyula báró póttagot hivták be. 

Következett a külügyi költségvetés tárgyalása. 
B' a 1 k Miksa előadó ismertette az albizottság jelen-
tését. Javasolja, hogy a bizottság vegye helyeslőleg 
tudomásul a külügyminiszter politikáját és fogadja 
el a költségvetést. L o v á s z y Nándor kritizálja a 
költségvetést, melyet nem fogad  el, K e g 1 e v i c h 
István gróf  hozzájárul a bizalmi nyilatkozathoz és a 
jelentés egyes pontjait kifogásolja.  O k o l r . s á u y i 
László hosszasan beszél a bizalmi nyilatkozat ellen. 
Ülés folyik. 

Sztrájkvezérek letartóztatása. 
Budapesti rendőrség a pesti pék-sztrájkból ki-

folyólag  ma délben a sztrájk három szocziálista ve-
zérét letartóztatta, mert reájuk bizonyult, hogy 
Kápolnai nevü péklegény meggyilkolásának okozói 
voltak 

Az orosz-japán háborúból. 
A japánok Turkusanban tizenháromezer főnyi 

csapatot és több nagy ágyút partra szállítottak. Hii 
szerint a japán csapatok soraiban koreai katonák is 
vannak. 

Kossuth Ferencz nagybeteg. 
K o s s u t h Ferencz állapota az éj jel ismét rosz-

szabra fordult.  Az orvosok mindeu munkától eltil-
tották. Állapota nagyon veszélyes. 

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

Hirdetmény 
a csiksomlyói róm. kath. fmevelő  intézet élelmezésének bérletére. 

Az erdélyi róm. kath. Status Igazgató tanácsának ez évi 529 sz. végzése alapján 
a csiksomlyói róm, kath. finevelő  intézet élelmezésének bérletére 1904. szeptember 1-tÖI 
1907. augusztus 31-ig terjedő, három évi időtartamra ezennel nyilt pályázatot hirdetek. 

A megkötendő szerződés alapos megismerés végett található Csiksomlyón, a fine-
velő intézet igazgatóságánál. Tájékozásul szolgáljon, hogy élelmezni kell 96—100 növen-
déket, négy tagból álló elöljáróságot és megfelelő  cselédséget. Az élelmezés egység ára 
egy növendék után tanévi (tíz havi) időre 2 0 0 kor. Ajánlatot tevő élelmező, ha az inté-
zet elöljárósága jónak látja rábízni, tartozik ugyanott az internátus élelmezését is elvál-
lalni, hol ismét 90 növendék élelmezendő tanévi 130 kor. egységárért, ugy, hogy az évi 
bérletár átlag 3 0 0 0 0 korona. Kik e vállalatot elnyerni óhajtják zár t ajánlatokat a 
csiksomlyói finevelő  intézet igazgatóságához czimezve, f. év junius 25- ig adják be. Ju-
nius 26-én reggel 8 Órakor az ajánlkozókkal szóbeli versenytárgyalás fog  tartatni fent 
jelzett igazgatóságnál, minek eredménye a Státus igazgató tanácsához terjesztetik jóváha-
gyás végett. 

Pályázók tartoznak előzetesen letenni 4 0 0 0 koronát óvadékul, mely felerészben 
készpénzül teendő le, felerészben  pedig elsőhelyen való jelzálogi bekebelezéssel, vagy 
ovadékképes értékpapírral is biztositható. 

A bérbeadó hatóság fenntartja  magának a jogot, hogy a pályázók közül az esetleg 
magasabb áregységért vállalkozót ajánlhassa, ha egyéb érdekek ugy kívánják. 

Vállalkozó tartozik az intézetben lakni. A vállalat albérletbe nem adható. 
Csiksomlyó, 1 904. május 18. 

Bálint György, 
finev.  int. igazgató 
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ASZTALI BOR 
Tisztán kezelő termelőktői beszerzett 

finom  asztali ís pecsenye boroH 
kaphatók 

Sterba Ödön füszerkereskedésében 
S z é k e l y u d v a r h e l y t . 

1 Liter Szászorbói. 
1 Magyarborvidéki 
1 „ Királyhalmi 
1 „ Seilványi . 

Frt. - . 2 6 
* - . 3 4 
„ - 4 0 
„ - . 5 0 

TesséK próbát tenni! 

BÁNYABIRTOKOSOK  FIGYELMÉBE. 
Igen  tapasztalt  és  sokat utazott  bánya-
mérnök  elvállalja  érezek  feltárását,  geolo-
giai  vizsgálatokat,  szakvélemények  adását, 
üzemek vezetését,  már létező  bányaberen-
dezések  modern  rendszer  szerinti  átalakí-
tását,  bányák- és  érczelőkészülők  uj beren-
dezését.  Érczkivájásokat  esetleg  saját  szám-
lára.  Finanszírozásokat.  Megkeresések  „Bá-
nyamérnök"  jelszó  alatt,  Budapest,  főposta 

restante  czimen. 

ELADÓ K Ő H Á Z 
A Bálint-utcza sáriján leVő, egy 
üzlethelyiségből, 4 szoba, Konyha 
is melléKépületeKből álló Kőház 
szabadKézből eladó. ÉrteKezhetni 

a tulajdonossal. 
A teleK nagysága 315 a öl. 

AdlerL. Jakab ̂  Testvére 
B a n k b e t é t i T á r s a s á g 

B R A S S Ó 

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

bank Budapest. 
t Z L E T K Ö B E : 

VltóK leszámítolása £ f f i . y ö 8 e b b  k a m a t l á b 

TaKariK-betéteK 
ErtiKpapirOK vétele és eladása napi árfolyamon. 
Tőzsdei ttiegbiZlSOK főzsdék*en®!'1egé&ayÖMbben 

és leerpontosaoban teljesíttetnek. Felvilágosítást 
díjtalanul adunk. 

Sorsjegyen eladása legelőnyösebb feltételek  mellett 

Kihúzott sorsjegyeK rok ^legolcsóbb elszámolása 
(esedékesség előtt isi) 

$ZCWÍnyeK d í j m e n t e s b e v á l t á s a . 

Külföldi pénznemeK liísls 
kibocsátása valameny-
nyl európai és tenge-

átvétele előnyös kamatozásra. 
Felmondás nlnosl 

UtalOyoK és hitelleVeleK 
rentull piaezra. C1ffl«««k  adása értékpapírokra, az árfolyamhoz 

(lUugtllt viszonyítva. Mérsékelt kamat. 

JgérVényeK eladása minden húzáshoz. 
í ivlftci t í  c aV átvétele értékpapírok kisorsolásáből QUI«)lia»gi) eredő árfolyamveszteség  ellen. 
OSZtálySOrSiegyeK 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 . 

Kfez butorraHtár 
K ' e l t l i n t f  o l c s ó é s 

j ó k i v i t e l ű 

BÚTOROK 
k a p h a t ö k 

n a g y v á l a s z t é k b a n 

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

NŐI kalapokat elegánsan készít és átalakit 

H a g y R ó z a 
Yár-utcza 1. Becs«k D. Fia könyvnyomda 

mellett 
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SZOLOLUGAST 
üttessünK minden ház mellé és KcrtjeinKben 

föld- is homoKtalajon. 
Erre azonban rem minden szőlőfaj  alkalma?, (bár mind 

kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha 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 más édes szőlőkkel. 

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

IrmelUKi első szőlőoltVánytetep flagy-Kágya, 
u. p. Székelyhíd. 

FRANKLIN-társulat kiadása. 
A 

Magyar Remekírók 
a magyar irodalom főművei 

ötödik sorozata most jelent meg s igy most már 25 kötet került ki a magyar remekíróknak eme leggon-
dosabb és legdíszesebb kiadásából. 

A mostani ötödik sorozat különösen értékes. Ebben jelentek meg Pázmány Péter válogatott mun-
kái is. Ezt a kötetet jeles tudósunk, Fraknói Vilmos oly bevezetéssel látta el, mely Pázmány Péter életét 
és munkásságát vázolja és méltatja, s egyúttal a XVII. század irodalmáról, az akkori magyar társadalmi-
és közviszonyokról érdekes essayt is nyújt. 

Ugyancsak ez a sorozat Bajza József  három évtizedre menő munkásságának legjavát is beleilleszti 
a magyar remekírók közé. E kötetet Badics Ferencz válogatta ö?sze és látta el nagybecsű előszóval. 

E két köteten kívül megjelent még az V-ik sorozatban Vörösmarty V. kötete, Arany János III. 
kötete és Szigligeti II. kötete. 

A már előbb megjelent négy sorozatban a következő művek jelentek meg: 
Arany János munKái i. és n . Kötet. Sajtó alá rendezte Riedi Frigyes. 
CsiKy Gergely színmüvei. Sajtó alá rendezte Vadnay Károly. 
Czutzor Gergely Költői munKái. Sajtó alá rendezte Zoltvány Irén 
Garay János munKái. Sajtó alá rendezte Ferenczy Zoltán 
Kazinczy Ferencz müveiből. Sajtó alá rendezte Váczy János. 
Kisfaludy Sándor munKái. I Kötet. Sajtó alá rendezte Heinrich Gusztáv. 
Kölcsey ferencz munKái. Sajtó alá rendezte Angyal Dávid. 
Kossuth Eajos munKáibÓl. Sajtó alá rendezte Kossuth ferencz. 
Kurucz Költíszet. Sajtó alá rendezte Endrényi Pál. 
KeViczKy Gyula összes Költeményei. Sajtó aiá rendezte Koroda Pál. 
Gróf Széchenyi JstVán munKáibÓl. I Kötet. Sajtó alá rendezte Bayer József. 
Szigligeti £de színmüvei I. Kötet. Sajtó alá rendezd Bayer József 
Tompa jüíihály munKái I és n . Kötet. Sajtó alá rendezte Lévay József. 
Vajda János Kisebb Költeményei. Sajtó ala rendezte Eudrődi Sándor. 
Vörösmarty jKihály munKái i . H. és m . í s i v . Kötet. Sajtó alá rendezte Gyulai Pál. 

A Magyar Remekírók gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban jelenik meg. A teljes 55 kötetes 
munka ára 220 korona; az ennek kiegészítőjeként megjelent Shakspere összes müvei hat kötetbe kötve 
ára 30 korona, melyet a Magyar Remekírók vevői 20 korona kedvezményes áron kapnak. 

Megrendeléseket elfogad  minden könyvkereskedés, lapunk kiadóhivatala és a 

F r a n k l i n - T á r s u l a t 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda (Budapest IV. Egyetemi-u. 4.) 

Hirdetménv. 
A bordosi róm. kath. templom 5059 korona 50 fillér  erejéig, a folyó  évben 

javítás alá jő. A javítási munkálatok elvállalására május hó 30-án, hétfőn,  déle. 8-tól 
tartatik meg az árlejtés Bordoson a papi lakásban, hol a tervezet is betekinthető. 
Vállalkozni szándékozóknak tudásul. 

Veress Lajos, 
ker. esp. 



EREDETI ang°'és franczia 
fekete  és színes női ruhakelmében 

tatfaszi  idényre dús Válaszidőm fezeit ,  úgy HWálían ízléses 

nöi diszkalapok a legutolsó párisi divat szerint, fekete és szines napernyök-
és ruhadiszekben nagyválaszték rendkívül jutányos és szolid árban való be-
szerzésére tisztelettel felhívom a mélyen tisztelt hölgyközönség figyelmét, 
hogy mielőtt bevásárlását megtenné, szíveskedjék ujdonságaimot megtekinteni 

Szives pártfogást  kér mély tisztelettel 

BARCSAY KÁROLY n6iés férfi 
S Z É K E L Y U D V A B H E L Y . 

Sörgönyczim: Eternit, Budapest. 
Telefon 12-92. 

r r a u t t m u 
Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 

VÖCLABRUGK (Felső-Ausztria.) 

ASBEST-CEMENT 
P A L I 

I I A T M H E K L A J O S szab. 
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedanyag-

Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 
K é r j e n i s m e r t e t é s t . 

Elsőrangú relertneiák. - J6tállAs. - Évi gyártás 1 5 0 0 kocsirakomány. 

SÍ. 1581—1904 
tlkvi. / . 

Árverési M & M l m u l 
A székolykereszturi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a vagyonbukott 
Székelyegyleti első takarékpéaztár csődtömege végre-
bajtatónak Balázs József  siklódi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 130 korona tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyeben a BZ.-udvarhelyi kir. 
törvényszék (a az.-keresztúri kir. járásbíróság) 
területén lévő siklódi 262 sz. tjkvben foglalt  691/2 
hrsz. egész ingatlanra 334 kor. 1841/3, 1842 5 kor. 
1897, 1901 3 kor. 3085/3, 3086/2 20 kor. 4992, 
4994 6 kor. 7525, 7527 14 kor, 10012/1 2 kor. a 
31 számú telekjegyzőkönyvben foglalt:  3328, 3329 
hrsz. ingatlanra 50 kor. 3349 8 kor, 3811 3 kor. 
4415 5 kor. 5625 4 kor. 6344 3 kor. 8859/1 9 kor. 
8875 8 kor. 9402, 9403 4 kot. 3549/1 11 kor. 5352/1 
5353/1 3 kor. 50 fiII.  a 807 sz. tjkvben foglalt:  1100 
2 kor. 1629 12 kor. 3335 17 kor. 3917 17 kor. 4586 
3 kor. 5371 39 kor. 5504 16 kor. 5724 5 kor. 6580 
65M1 6 kor. 6779 26 kor. 9229/3 8 kor. 3549/2 II 
kor. 5352/2, 5353/2 3 kor. 50 fillérben  ezennel az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1904. évi augusztus hó 5-ödik napján 
d. e. 9 órakor Siklód községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított 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 kezéhez 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. 
Székelykcresztur, 1904. május hó 10-éu. 

Veress, kir. albiró. 

HONI IPAR 
S e g e s v á r i s z í t t a l « w v ü ^ u r 

gyárából, 

5eg«sVári gyapja és Kamgarn 
uövet 

Adleff  Ziininermann és Társa urak gyárából 
nagy választékban, igen olcsó 

árban kapható 
Adleff  Frigyes 

czégnél 
S E G E S V A R T . 

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

Minta gyűjteménnyel szivesen 
szolgálok 

SCH1CHT-SZAPPAN 

Olcsó pénzt 
j e l / . A I o t t r a 

a segesvári 3partaKar*K 
ís Előlegezni egylettől 

közvetít 

SIEGMUND JÓZSEF 
borkereskedő Székelyudvarhelyt 

„Szarvas" „Kulcs" 

j ^ y g y e i . 
A legjobb, legkiadósabb, s igy a legolcsóbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 

H -̂ MINDENÜTT KAPHATÓ. K f 
A vételnél tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 

két védjegy rajta legyen. 

A K ő b á n y a i 

Ö5í Magyar Kíszííny Sörfőzde 
főraktára 

• I r | | a legjobb miuőségü kőbánjai söröket, n. m. Márcziusi Udvari áláPilreni és 
f l l O n  1 0 kTtszeres Márcziusi V, és % hektoliteres hordókban, úgyszintén napoukínt 

I I I Q 1 1 1 1 Q fris^"  tisztán töltött palaczkokban 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 h ű t ö t t : 
1 p a l a e z k M á r c z i u s i s ö r fill.,  1 p a l a c z k M a l á t a s ö r 4 © fillér 

a házhoz szállítva. 
A palaczkokat darabonként 20 fillér  letét mellett kölcsönadjuk. - A u. é. közönség szives 

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

Rösler és Gábor £150 jYiagyar HíszVény Sörfőzde főraKtára. 

Kőbányai sör ! 

Kitűnő' minőségű és legmagasabb szilárdságú porlland ezementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTtANO CEMENTGYÁR 
Brassóban S z é í í e l y U t W a m l y U Kapható flöslcr és Gábor «ral;«ál. 

DIVATOS MOSOKELMÉK 


